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RESUMO: Raul Bopp leva seus leitores a movimentar-se, mobilizando-os e colocando-os em 
processo de mudança. É o que ocorre em “Cobra Norato”, obra que marca uma fase inteira da 
nossa Literatura, o Modernismo Brasileiro. É potência que arrasta, provoca e tem a 
possibilidade de desalojar. Pensando no conceito de homem comum, que subsiste em devir, 
refletimos que a poesia boppiana aposta na potência do devir, pois “resulta do rompimento de 
fronteiras entre mundos diversos, bem como da abertura para potências de um modelo lógico 
desconhecido.” (MENEZES, 2011, p.163). Utilizando como ponto de partida os argumentos do 
filósofo Giorgio Agamben (2009), torna-se possível afirmar que Bopp foi um homem 
contemporâneo. Pois, o poeta, com seu olhar contemporâneo, enxerga o escuro e sabe que por 
trás dele há uma luz que quer atingi-lo, ao mesmo tempo que olha para o presente vendo as 
penumbras. Ele consegue um distanciamento do seu tempo para poder vê-lo, nessa fenda; no 
esquizo, nessa instância se dá o contemporâneo. Constatamos ainda, a presença do narrador 
sedentário, proposto pelo filósofo alemão Walter Benjamim e identificamos marcas de oralidade 
no texto. Enfim, buscaremos mostrar como o universo boppiano desafia os limites impostos 
pelos dispositivos disciplinares, dando voz e inventando o “povo que falta”. Deleuze nomeia-os 
como povo menor, “que falta”, seres inferiores, bastardos, mas sempre inacabados em devir 
constante; os excluídos, esquecidos que vivem à margem, como o anômalo do sertão. 
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1 A gênese do poeta 

 

Raul Bopp foi um viajante infatigável; viajou Brasil adentro e mundo afora. 

Descendente de imigrantes alemães que vieram para o nosso país nas décadas de 1820 e 

1840, nasceu em Pinhal, município de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, em 04 de 

agosto de 1898. A paixão pelas viagens vem da infância, passada em Tupanciretã1, um 

lugarejo tranquilo. O local, que possuía poucos habitantes, apenas uma rua e a estação 

da estrada de ferro, era lugar de passagem para tropas e carros de bois para diferentes 

destinos.  

                                                             
1 Palavra de origem indígena que significa terra da mãe de Deus. Este lugarejo foi inicialmente um 
povoado indígena formado pelas tribos dos Charruas e Minuanos, que habitavam parte do Brasil, Uruguai 
e Argentina na época das invasões portuguesa e espanhola. Disponível em: 
<http://www.tupancireta.rs.gov.br/index.php/site/historia/>. Acesso em: 20 out. 2012.  



 

Com apenas dezesseis anos, Bopp, fascinado pelas histórias ouvidas e movido 

pelo desejo de conhecer lugares distantes, realiza sua primeira viagem, que durou 

aproximadamente oito meses e representou um verdadeiro rito de passagem. Sozinho, a 

cavalo, ele atravessa a fronteira da Argentina, chega ao Paraguai e volta para o Brasil, 

passando pelo Mato Grosso. Para prosseguir em suas explorações, desdobrou-se em 

rudes experiências, trabalhando, inclusive, em uma serraria e como pintor de paredes. 

(BOPP, 1969).   

Com essa viagem, institui-se, para o rapaz gaúcho, uma comunhão entre viajar e 

escrever, entre tradição oral e registro poético, entre paisagem e mito. A importância 

dessa jornada no trabalho de Bopp pode ser observada em poemas que pertencem à 

primeira etapa da sua produção, na qual o poeta utiliza lendas folclóricas de forma 

inovadora. É possível citar como exemplo os textos poéticos “A Santa de Taquati” e 

“Mangoré”. 

             Bopp viaja também pelo Brasil no tempo de sua formação universitária. O poeta 

fez o curso de Direito em quatro universidades: os dois primeiros anos em Porto Alegre; 

o terceiro ano em Recife; o quarto em Belém do Pará e o quinto no Rio de Janeiro. 

Fazia exames na segunda época, pois sempre que podia, viajava para assistir às festas 

folclóricas (BOPP, 2008). 

Entre tantas viagens que, bem cedo, Bopp se aventurou a fazer, a mais 

significativa foi ao grande reservatório de lendas, folclore e saberes populares que é a 

Amazônia. Sobre isso, comenta o escritor: 

 
A estada de pouco mais de um ano na Amazônia deixou em mim 
assinaladas influências. Cenários imensos, que se estendiam com a 
presença do rio por toda parte, refletiam-se com estranha fascinação 
no espírito da gente. A floresta era uma esfinge indecifrada. 
Agitavam-se enigmas nas vozes anônimas do mato. 
Inconscientemente, fui sentindo uma nova maneira de apreciar as 
coisas, fui pouco a pouco aprendendo a sentir o Brasil, com o seu 
sentido mágico desdobrado na sua totalidade. (BOPP, 2008, p.22-23)  

 

O poeta recolheu, no período em que viveu em Belém, um manancial de 

“causos”, histórias, relatos e lendas de suas viagens pelo interior da região amazônica. 



 

Uma dessas lendas foi Cobra Grande, história contada e recontada em diferentes 

versões. Bopp criou sua própria variante da lenda, “Cobra Norato”, poema com 

características marcantes da narrativa oral. Com isso, precisamos destacar que, ao fazer 

uma reflexão sobre a escrita do poeta, ele preserva a essência da arte popular de contar 

histórias, mais próxima do trabalho artesanal do que da técnica industrial, como defende 

o filósofo alemão Walter Benjamin, em seu ensaio “O narrador – considerações sobre a 

obra de Nikolai Leskov”, ele afirma que as melhores narrativas são as que mais se 

aproximam das histórias orais, contadas por narradores anônimos. Para tanto, ele define 

dois grupos de narradores: o viajante, que vem de longe e tem muito o que contar e o 

camponês sedentário, que conhece o saber do passado, histórias e as tradições de sua 

região. O saber dos lugares distantes mescla-se com o saber da cultura local. Na visão 

desse autor, “[...] A experiência que passa de pessoa a pessoa é a fonte a que recorreram 

todos os narradores. E, entre as narrativas escritas, as melhores são as que menos se 

distinguem das histórias orais contadas pelos inúmeros narradores anônimos.” 

(BENJAMIN, 1993, p.198). 

Partiremos desse pressuposto benjaminiano para estabelecer a relação entre as 

narrativas orais, conservadas vivas no seio de uma coletividade que compartilha 

experiências, crenças e conselhos, com a proposta modernista do poema. Como Bopp 

afirma, “os pontos de encontro de canoas, em Pacoval, era o local de se ouvir histórias 

da região. Canoeiros, de pés no chão, confraternizavam uns com os outros. Cada um 

contava seus causos.” (BOPP, 2008, p. 22). É importante ressaltar que em um meio de 

artesãos, os relatos são considerados, eles mesmos, modelos artesanais de comunicação.  

Ao levarmos em consideração a afirmativa “Quem viaja tem muito o que contar”  

(BENJAMIN, 1993, p.198), destacamos que os viajantes trazem histórias de lugares 

distantes e deslocam, com o seu modo de narrar, a percepção do ouvinte. Do mesmo 

modo faz Cobra Norato, narrador-personagem, que vagueia de maneira incerta pela 

Amazônia, remetendo-nos aos conceitos de espaço liso e estriado2 alvitrado pelos 

                                                             
2 Para Gilles Deleuze e Felix Guattari (2002), “espaço liso” é o espaço promovido pela máquina de 
guerra, nômade, intensivo mais do que extensivo, constituído pelas operações de mudança de direção e de 
fluxo. Promove as linhas de fuga. Já o ”espaço estriado” é instituído pelo aparelho do Estado. É um 



 

filósofos Gilles Deleuze e Felix Guattari (2002). Esses espaços formam-se um ao outro, 

num devir constante, isso é, são concomitantes. Geram as linhas de fuga, já que é o 

próprio narrador quem vai criar o seu caminho, reconstruir seu espaço. Norato deixa o 

espaço estriado, de controle e busca o espaço liso, de fuga, em que é possível inventar 

caminhos novos e romper com os canais de opressão.  

           Após concluir o curso de Direito, o poeta regressa a São Paulo com uma 

interessante bagagem de experiências adquiridas em suas viagens pelo país e pelos 

núcleos pré-modernistas e modernistas de Belém, Rio de Janeiro e São Paulo 

No período, entre 1927 e 1928, Bopp aproxima-se do romancista Oswald de 

Andrade e da artista plástica Tarsila do Amaral. Ao lado deles, foi um dos personagens 

principais do Movimento Antropofágico de 1928. Oswald, Tarsila e Bopp lançam o 

mais radical de todos os movimentos do período: a Antropofagia.  

          As ideias do grupo são publicadas na Revista de Antropofagia. Em 1928, Bopp 

passa a ser um dos editores da revista e mantém uma página no jornal Diário de São 

Paulo sobre assuntos relacionados ao Movimento, acumulando a função com a direção 

da sucursal paulista da pioneira Agência Brasileira de Notícias e com a Associação 

Paulista de Boas Estradas.  

A participação de Bopp foi fundamental para a divulgação do Movimento, pois 

usufruía do envio postal para aproximadamente sete mil sócios da Associação Paulista 

de Boas Estradas. Ao lado disso, a Agência Brasileira exerceu um papel importante, 

colaborando com a divulgação do movimento no interior do país, ao fornecer textos de 

autores modernistas e matérias para jornais de menor tiragem. Bopp (2008) comenta a 

maneira como toda essa infra-estrutura era usada a favor do Movimento: 

 
Junto aos condensados de interesse jornalístico, em geral, de “uma 
atualidade” mais duradoura, eram também distribuídas súmulas, 
excertos, citações de autores de vanguarda. Desse modo, na conquista 
da expressão própria, libertada de gramaticalismos inúteis, iam se 
desenvolvendo, pelos estados, formas embrionárias de renovação. 
(BOPP, 2008, p.124-125) 

 
                                                                                                                                                                                   
espaço sedentário, métrico e dimensional, constituído por "coisas formadas e percebidas". Mensurável, 
precisa de referências e limites lógicos. Espaço de controle, essencialmente.  



 

 As reuniões do grupo de Antropofagia aconteciam frequentemente na Rua 

Piracicaba, em São Paulo, na casa de Oswald e Tarsila. A preocupação fundamental do 

grupo de Antropofagia era discutir a estrutura econômica, política e cultural procedente 

da nossa colonização europeia e ridicularizar a reprodução grotesca de padrões culturais 

e comportamentais importados.  

Estimulado com o ambiente criativo das reuniões antropofágicas, Bopp 

prossegue o trabalho de Cobra Norato. O poeta buscava valorizar os elementos nativos 

e primitivos brasileiros incorporando e pactuando com as tendências modernas do 

pensamento europeu. Desse modo, utilizando como ponto de partida os argumentos do 

filósofo Giorgio Agamben (2009), torna-se possível afirmar que Bopp foi um homem 

contemporâneo, pois: 

 

Contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no seu tempo, para 
nele perceber não as luzes, mas o escuro. Todos os tempos são, para 
quem deles experimenta contemporaneidade, obscuros. 
Contemporâneo é, justamente, aquele que sabe ver essa obscuridade, 
que é capaz de escrever mergulhando a pena nas trevas do presente. 
(AGAMBEN, 2009, p. 62-63).  

 

Percebemos, com isso, que o poeta, com seu olhar contemporâneo, enxerga o 

escuro e sabe que por trás dele há uma luz que quer atingi-lo, ao mesmo tempo que olha 

para o presente vendo as penumbras. Ele consegue um distanciamento do seu tempo 

para poder vê-lo, nessa fenda; no esquizo, nessa instância se dá o contemporâneo. O 

poeta consegue deixar o passado invadir a contemporaneidade e dialogar com ele. Ser 

moderno é reler a tradição, ir para frente, relendo o passado. “De fato, a 

contemporaneidade se escreve no presente assinalando-o antes de tudo como arcaico, e 

somente quem percebe no mais moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico 

pode dele ser contemporâneo.” (AGAMBEN, 2009, p. 69). Portanto, temos condições 

de afirmar, na perspectiva de Agamben (2009), que o Movimento de Antropofagia foi 

contemporâneo, pois buscou integrar o que havia de mais avançado na vanguarda 

europeia com o que havia de mais simples e primitivo na cultura brasileira. Os poetas e 



 

artistas olhavam para o tempo presente buscando nele vestígios do passado mesclados 

às luzes do futuro que começavam a se anunciar.  

Inicia-se, em 1929, o que Bopp denomina como sendo o seu “desquite 

amigável” com a literatura, que dura quase trinta anos. Começa com a dispersão do 

grupo antropofágico e, em 1932, com o ingresso do autor na carreira diplomática. Além 

do caráter biográfico e informativo, esses dois fatos colaboraram para o “desquite”, que 

parece ter sido traumático. Afastado do universo mítico e primitivo, o poeta não abdica 

propriamente à literatura, mas à cena literária. 

 

2 O “desquite” da literatura, vida privada, viagens e a carreira de diplomata 

 

Ao refletirmos sobre a carreira literária de Bopp, é necessário destacar dois 

motivos que levaram ao seu “desquite” com a literatura. Começaremos pela primeira 

delas, encontrada no âmbito amoroso, algo que se torna mais evidente quando Bopp 

(2012) sugere, discretamente, em seu depoimento sobre o movimento antropofágico, 

sua versão para o término do grupo:  

 

Desprevenidamente, a libido entrou, de mansinho, no Paraíso 
Antropofágico. Cessou, abruptamente, aquele labor beneditino de 
trabalho. Deu-se um changé dês dames geral. Um tomou a mulher do 
outro. Osvaldo desapareceu. Foi viver seu novo romance numa beira 
de praia, nas imediações de Santos. Tarsila não ficou mais em casa. 
A reação emocional se processou em série. Nesses agitados 
desajustamentos domésticos, pelo menos oito pessoas do grupo se 
desapareceram voluntariamente. 
 
Com a emoção dos acontecimentos... a Antropofagia dos grandes 
planos, com uma força que ameaçava desabar estruturas clássicas, 
ficou nisso... provavelmente anotada nos obituários de uma época. 
(BOPP, 2012, p.118-119) 
 

Da vaga expressão: “Um tomou a mulher do outro”, formulamos a hipótese que 

Oswald de Andrade trocou a Tarsila do Amaral por Patrícia Galvão, a Pagu3, por quem 

                                                             
3 Apelido carinhoso dado à escritora e jornalista Patrícia Rehder Galvão, pelo poeta Raul Bopp, ao 
imaginar erroneamente que o verdadeiro nome de Pagu fosse Patrícia Goulart. 



 

Bopp era interessado. Pagu era jovem, tinha dezoito anos, recém-saída da Escola 

Normal, bonita, inteligente; seus desenhos e poemas, inquietantes. Bopp ficara 

encantado, prova disso está no fato de que, em 1928, o poeta compõe o poema “Coco de 

Pagu”4, em homenagem a Patrícia Galvão, publicado na revista carioca Para Todos5, 

com ilustrações de Di Cavalcante.   

Pagu tornou-se a musa antropofágica. A ousadia da normalista cheia de talento e 

atrevimento ajustou-se perfeitamente ao espírito irreverente dos modernistas. Era o 

símbolo dos novos padrões da beleza chocante do Modernismo. Como Bopp havia 

indicado em seu relato, Oswald iniciou seu novo romance e foi morar em uma praia de 

Santos, deixando de aparecer nos encontros sociais do grupo (BOPP, 2008). Com o 

término da década, veio o fim da vida modernista e a dispersão do Movimento.  

 Provavelmente, para distanciar-se do amor perdido e da desilusão com o fim do 

Movimento Modernista, Bopp deixa a cidade de São Paulo, embarca em um cargueiro 

japonês e viaja dois anos sem parar, entre 1929 e 1931. Podemos caracterizar a viagem 

do poeta como uma alegoria da fuga da desilusão litero-amorosa. A jovem inteligente e 

talentosa por quem ele era apaixonado, sua musa inspiradora, prefere Oswald, que na 

época era casado com Tarsila, a Bopp. Pagu engravida-se de Oswald, que rompe com 

Tarsila e se casa com a jovem normalista (FREIRE, 2008).  

Nesses dois anos de viagem, Bopp percorreu várias partes do mundo, passando 

por todos os continentes: na África, foi ao arquipélago de Zanzibar, e também à cidade 

de Mombaça, no Quênia, e à capital deste país, Nairobi; na Ásia, esteve na Índia; no 

Paquistão; na China, em Pequim e Hong Kong; no Japão, em Tóquio; na região da 

Manchúria (atualmente parte da China e Sibéria) e nas cidades da antiga República 

Socialista Soviética, Moscou e Vladivostok; na Oceania, esteve na Indonésia, Malásia e 

Singapura, além de uma viagem de trem atravessando o deserto da Austrália; na Europa, 

                                                             
4 O poema foi republicado em Urucungo (1932), com modificações. Foi republicado em Cobra Norato e 
outros poemas (Barcelon:,Dau al Set, 1954), e em Cobra Norato e outros poemas ( RJ: Livraria São José, 
1956),  com novas alterações.  A partir da Antologia Poética (RJ: Leitura, 1967)  é rebatizado apenas de 
“Coco”. Foi republicado e datado de 1928 em Putirum (RJ: Leitura, 1969) e Mironga e outros poemas 
(RJ: Civilização Brasileira/MEC, 1978). Cf. MASSI, 1998, p. 233. 
5 Publicado na edição de número 515, de 27 de outubro de 1928. 



 

passou pela Polônia, em Varsóvia; na Alemanha, em Berlim; na Áustria, em Viena; na 

Turquia, em Constantinopla (hoje chamada de Istambul).  

O poeta visitou, ainda, outros países, como Grécia, Espanha, Itália e Inglaterra; 

na América, o México, esteve na Cidade do México; em Cuba na capital Havana; no 

Haiti esteve em Porto Príncipe: visitou também a Nicarágua. Seu caminho para a casa é 

retomado quando ele passa pelo Equador, Chile, Bolívia e reencontra o Brasil no estado 

de Rondônia. Sobre a trajetória, o poeta reflete que durante a viagem aprendeu lições de 

vida, afinou a sensibilidade em diálogos silenciosos com a natureza e venceu distâncias 

enormes para conhecer mundos novos (BOPP, 1972).  

O segundo fato responsável pelo “desquite” de Bopp com a literatura veio no 

âmbito profissional, devido ao ingresso na carreira diplomática, facilitado por Getúlio 

Vargas. O contato do poeta com Getúlio Vargas acontece quando esse, na condição de 

ministro da Fazenda de Washington Luís, mas já eleito governador do Rio Grande do 

Sul, concede entrevista a Bopp, em 1928. A partir de então, estabeleceu-se uma 

camaradagem entre ambos, que permite a Bopp, visitar Getúlio Vargas, esse, na 

condição de Presidente da República. 

Em nossas pesquisas na Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro, 

encontramos uma carta6 de Raul Bopp ao Presidente da República Getúlio Vargas, 

datada de 31 de março de 1932. Na carta, Bopp solicita ao Presidente, uma 

oportunidade para ingressar no serviço público, aliando seu interesse por viagens e o 

compromisso de elevar as projeções dos índices comercial do Brasil no exterior 

Bopp foi nomeado Auxiliar contratado, no Consulado do Brasil, em Kobe, no 

Japão, em 25 de maio de 1932. 

 

3 Vida de diplomata e a literatura 

 

Ao trocar a vida de turista aprendiz pela rotina de cônsul, Bopp assume a viagem 

como uma atividade burocrática. Serviu no Japão (nas cidades de Kobe e Yokohama), 

                                                             
6 Carta de Raul Bopp ao Presidente da República do Brasil, Getúlio Vargas, datada de 31 de março de 
1932. Fonte: Acervo geral, setor de manuscritos da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. 



 

nos Estados Unidos da América (Los Angeles), em Portugal (Lisboa), na Espanha 

(Barcelona), na Suíça (Zurique e Berna), na Áustria (Viena), no México (Guatemala) e 

no Peru (Lima). Como embaixador, teve muito êxito na difusão de vários aspectos da 

realidade brasileira no exterior e nas campanhas para exportação de produtos nacionais. 

Ao lado dos feitos como diplomata, precisamos destacar que em suas viagens e 

atividades no Brasil, Bopp conheceu muitos dos homens mais notáveis da sua época do 

mundo do cinema e da música. O poeta teve a oportunidade de ser apresentado a 

Charles Chaplin, Orson Welles, Dolores del Rio, Carmen Miranda, Bidu Saião, Ary 

Barroso e Villa-Lobos. 

O gaúcho realiza com paixão as atividades às quais se dedicou. “Raul Bopp foi 

uma das figuras mais fortes e originais do Movimento Modernista”, afirma Manuel 

Bandeira (1954, p.149). Ele foi um dos principais animadores e divulgadores das 

propostas do Grupo de Antropofagia. Como poeta, deixou Cobra Norato, obra-prima do 

modernismo, que ao lado de Macunaíma, de Mário de Andrade, marca uma fase inteira 

da literatura brasileira. Como diplomata, obteve muito sucesso nas campanhas de 

exportação de produtos nacionais, na divulgação de vários aspectos da realidade 

brasileira, na realização de importantes reformas no Instituto Rio Branco7. 

Depois de passar anos longe da literatura, Bopp publica Notas de viagem e notas 

de um caderno sobre o Itamarati, em 1959, um retorno acanhado à atividade literária. 

Ele aposentou-se em 1963, na condição de embaixador e voltou a residir no Brasil, 

radicando-se no Rio de Janeiro com a esposa Lupe, após viver quase trinta anos em 

diversos países, em função da sua carreira de diplomata. Logo depois, em 1966, publica 

Movimentos modernistas no Brasil: 1922-1928, depoimento sobre sua participação no 

movimento Antropofágico e sobre a elaboração de Cobra Norato.  

Bopp foi poeta, advogado, jornalista, diplomata, mas acima de tudo um viajante 

apaixonado. Desde bem cedo se pôs a correr o mundo, era-lhe intrínseco o desejo de 

realizar sucessivas mudanças, geográficas e culturais. Sempre esteve aberto às 

diferenças. Viandante destemido, de apurada sensibilidade, rompeu fronteiras para 

                                                             
7 Responsável pela seleção e treinamento dos diplomatas brasileiros, pertence ao Ministério das Relações 
Exteriores. 



 

conhecer o mundo nas suas mais diversas e vivas manifestações. Com isso, torna-se 

impossível pensarmos em Bopp sem estabelecer uma articulação entre sua obra e sua 

vida, construindo, assim, pontes metafóricas para pensarmos a literatura. 

Bopp foi um artesão da linguagem, Cobra Norato é um retorno às origens, uma 

exaltação ao Brasil. Cidadão do mundo, com seu olhar contemporâneo, consegue deixar 

o passado, a tradição cultural invadir a contemporaneidade e dialogar com ela. 

Descobrir a obra do poeta diplomata significa tomar lições de brasilidade. Com sua 

poesia visceral e espontânea, ele leva-nos à reinvenção do real, à subversão de um 

sentido, à transformação do mundo. Diante dessa poesia, sentimo-nos frente a um 

universo em expansão: dialógico, erótico e plural.  

Discretamente, já é tempo de entrarmos na pele elástica desse poeta que, em 02 

de junho de 1984, no Rio de Janeiro, partiu para as terras do Sem-fim, talvez em busca 

da filha da rainha Luzia. 

A pesquisa revelou-nos que a poesia boppiana, escrita e reescrita por um dos 

melhores artesãos de nossa língua é visceral, perspicaz, consciente e espontânea. Com 

seu texto literário, o poeta leva-nos à reinvenção do real, à subversão de um sentido, à 

transformação do mundo. O universo literário de Raul Bopp é um convite para 

conhecermos novos mundos, para reinventarmos nossos espaços de fuga, para negarmos 

a manipulação do consumismo inconsciente, para criarmos espaços em que possamos 

aprimorar nossa sensibilidade, para desenvolver nossas virtudes; enfim, para um 

constante devir.  
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