


Camões pop
RAP, HISTÓRIA EM QUADRINHOS E ATÉ CORDEL: A OBRA DE CAMÕES GANHA

NOVAS ROUPAGENS PARA SER APRESENTADA ÀS PLATÉIAS CONTEMPORÂNEAS

L " m clássico parece sempre ter a di-
zer ao nosso tempo. Não tanto por-
que antecipa questões ainda váli-

das, tampouco porque a forma de dize-lo
continua a fazer eco; talvez por permanecer
em nós algo dos estímulos de séculos.

Permanece, por exemplo, a mudança:

Mudam-se os tempos, mudam-se
as vontades.
muda-se o ser, muda-se a confiança;
todo mundo é composto de mudança,
tomando sempre novas qualidades,

Esses versos tão atuais porque do século
16, em que mudar parecia já fazer parte do
ser, um ser português em contínuo navegar
por novas terras, Luís Vaz de Camões
(1524-1580), os pôs em soneto. Podemos
retomar um poeta tão antigo adaptando seus
versos à mídia ou linguagem de hoje ou ex-
traindo dele a ortografia antiga, em edições
novas mas respeitosas à letra, para manter
o sentido da leitura de seu tempo.

Iniciativas recentes, aqui e em Portugal,
tentam mostrar a atualidade multimídia

POR RACHEL BONINO

desse, autor vital ao idioma. Sem alarde e
de forma não orquestrada, começou a pi-
pocar mais de uma forma não literária
de conhecer os dez cantos de Os Lusíadas.
É possível vê-lo e até ouvi-lo por outra
perspectiva sem abdicar da leitura inte-
gral de suas obras. Adaptações se encar-
regam de apresentar as platéias contem-
porâneas a grandiosidade do trabalho
camoniano, preservando o conteúdo e di-
versificando a forma de apresentá-lo.

A artista portuguesa Gisela Canamero,
do grupo Arte Pública (núcleo profissional
da Associação de Artes Performativas de Be j a,
na região do Alentejo), foi radical: adaptou
15 sonetos do autor para o rap.

- A letra dos poemas simplesmente "en-
caixa-se" no ritmo - explica Gisela.

No espetáculo, Gisela canta as estrofes
do início de Os Lusíadas. Desde 2004, o pro-
jeto Camões é um poeta rap tem sido apre-
sentado em centros culturais e, principal-
mente, em escolas de Portugal. No Brasil, já
passou por Rio de Janeiro e Cabo Frio.

A motivação de Gisela foi tirar a grande
poesia de Camões do pó e, para usar suas

palavras, "descer o homem do pedestal das
pedras de comemoração".

- A intenção é fazer circular a palavra
•»

do poeta porque ela é intemporal e uma li-
ção viva de língua portuguesa - conta.

Gisela diz já ter ouvido elogios rasgados
de outros públicos, não só os jovens.

- Acontece de os mais velhos ficarem
emocionados com a força da palavra, fruto
de uma amarga mas refletida experiência
de vida do "príncipe dos poetas". Ou, sim-
plesmente, passaram a gostar dos ritmos do
rap e do hip-hop - diz.

Mas é entre os adolescentes de 10 a 13
anos que a artista portuguesa sente que o
espetáculo mais motiva a busca dos origi-
nais de Camões. Antes de Camões, Gisela
já havia investido na fórmula ao adaptar
versos de Gil Vicente (1465-1536?) ao rap,
em O Auto dos Agravados, de 2003.

É para as platéias adolescentes que a
crítica literária Nelly Novaes Coelho e o
quadrinista Fido Nesti cruzaram energia
para apresentar a recém-lançada seleção
Versos de Amor e Morte (Editora Peiró-
polis). Está ali uma amostra indispensável





da obra poética de Camões, a que não
se resume a Os Lusíadas. E olha que
ele deixou obra de fôlego, com 211 so-
netos, 142 redondilhas, 15 canções,
13 odes, nove éclogas, cinco oitavas,
quatro cartas e três autos (além do
El-rei Seleuco). O Camões seleciona-
do por Nelly é a expressão do amor cor-
tês e da inclemência com a própria exis-
tência. Cada poema ganha um rodapé
contextualizador, ilustrações perspica-
zes, e o prefácio mostra o vigor de
Camões para o mundo contemporâneo.

Quadrinhos
É do cartunista Nesti outra adap-

tação em quadrinhos para a mesma
Peirópolis, da obra máxima de Camões:
Os Lusíadas, A edição tem um resulta-
do plasticamente impecável, apesar da Cartaz de Camões é um Poeta Rap, de Gisela Canamero



Nesse primeiro volume, Lusíadas
2500 publica na íntegra os quatro cantos
iniciais da obra. A diferença é a presença
de caixas de textos com falas e intertexto
que ajudam a conectar a linguagem den-
sa do original com os quadrinhos. Por isso,
o autor afirma que a HQ oferece duas for-
mas de leitura: a da narrativa visual e da
obra original. Para Cavalcanti, fica claro
para o jovem que o livro é uma adapta-
ção. Diferentemente de outras adaptações
de obras que interferem no texto original,
a única manipulação teria ocorrido no
campo visual, diz o quadrinista.

Reducionismo
Camões é, ele mesmo, matéria-prima

criativa e não foi por outra razão que o
cartunista Laerte o adaptou há um mês num
tira de Piratas do Tietê. Para ver o que um
clássico tem a nos dizer talvez seja preciso,
afinal, só saber olhar, já disse ítalo Calvino
(Por que Ler os Clássicos?), para quem um
texto antigo ainda "funciona" porque ajuda
a entender quem somos e aonde chegamos.

Atualizar obras seculares ainda é visto
como uma forma de "reduzir os autores à
linguagem do presente", critica Alcir Pécora,
professor de teoria literária da Unicamp. Ape-
sar disso, ele acha até interessante a iniciati-
va, que já é até tradicional, a seu ver.

- Só o esforço de transpor o soneto para
o rap, por exemplo, já vale a pena como exer-
cício do rapper.

Mas alerta para as leituras ingênuas.
- As adaptações têm um efeito secun-

dário sobre as pessoas. Como o desastre já
está feito (Camões já não existe entre os jo-
vens), é oportunidade de conhecer a obra e
talvez buscar pelo original - analisa.

Monumento máximo da consolidação do
idioma português, há muito Os Listadas é
alvo de adaptações. Quando não citam a obra
integral de Camões, entusiastas do poeta o
usam em outro contexto. Aí, o autor de Os
Lusíadas vira personagem de ficção, filme,
teatro e até inspiração para músicas.

As iniciativas se diversificam desde que
o português Leitão de Barros levou às telas
os filmes Inês de Castro (1945) e Camões
(1946) - este, o primeiro filme em portu-
guês indicado ao Festival de Cannes.

Em 1965, a cantora portuguesa Amália
Rodrigues gravou um LP inteiro com fados
inspirados no poeta, emAmália canta Luís
de Camões. Mais de vinte anos depois, o ro-
queiro Renato Russo intercalou trechos do
Soneto 11 ("Amor é fogo que arde sem se ver,/
é ferida que dói, e não se sente;"), com o ca-
pítulo 13 do primeiro livro da Carta de São
Paulo aos Coríntios. Gravada em 1989, Monte
Castelo conquistou os fãs do Legião Urbana,

sem que muitos soubessem das referências.
José Saramago transformou Camões em

personagem da peça Que farei com este li-
vro?, de 1979, publicada pela Companhia
das Letras em 1998. A história registra a saga
de Camões para publicar Os Lusíadas, logo
após seu retomo a Lisboa depois da estada
na índia e em Moçambique. O momento em
que se passa a cena é crucial na história dos
portugueses: em 1570, a Inquisição mostra
sua violência enquanto a corte de Lisboa,
sua ineficiência. Camões precisa defender
sua obra dos burocratas. Retrato menos rea-
lista, mas tributo simbólico, está em As
Naus, romance do português Antônio Lobo



Antunes, que reúne no século 20 espectros
do passado, como um Camões hospitaliza-
do com tuberculose à espera de D. Sebastião
e até Pedro Álvares Cabral.

Universitário e popular
A alusão didática a um Camões de fic-

ção foi a solução de Francisco Maciel Silvei-
ra, professor de Literatura Portuguesa da
USP, para o paródico Ó Luis, vais de Ca-
mões? (Reis Editorial). É material paradi-
dático de Letras, em disciplina do segundo
ano: Literatura Portuguesa. Luis é um car-
navalesco que monta um desfile cujo tema
é a obra camoniana. O texto intercala sone-
tos à ficção, para estudos em aula.

- O aluno tem visão mais rica da obra
original e menos sisuda do autor. Em aulas

só com crítica literária, ele boceja - diz.
Àqueles que criticam o trabalho das

adaptações, Silveira é ácido.
- Não são criativos.
Camões supera os limites da erudição

«t

literária e repercute no imaginário brasilei-
ro. Arlindo Pinto de Souza criouAsAstúcias
de Camões e O Grande Debate de Camões
com um Sábio. Severino Gonçalves de Oli-
veira escreveu As perguntas do Rei e as res-
postas de Camões. O cearense Gonçalo
Ferreira da Silva, que tem mais de 200 fo-
lhetos de cordel publicados, coordena os tra-
balhos da Associação Brasileira de Literatu-
ra de Cordel (ABLC). É autor de O gênio de
Camões. Para ganhar "uma estupenda
quantia", o poeta "teria de chamar de viado
o soberano", sem que o rei percebesse o in-

sulto. O cordel, vendido pela primeira vez
em 1989 na Feira de São Cristóvão, no Rio
de Janeiro, vendeu 2 mil exemplares e está
com segunda edição no prelo.

- Tomei contato com Os Lusíadas na
faculdade de Letras, quando sua leitura era
obrigatória, lá pela década de 60. Muita gen-
te pensa que é cordel de biografia, mas é só
humor - conta o autor de 70 anos.

Á obra de Camões é um retrato de uma
glória heróica associada ao passado portu-
guês, mas sua força está em sua capacidade
de sobrevivência, não apenas como um
ícone da identidade lusitana. Cada adapta-
ção mostra sua vitalidade. Cada atualiza-
ção remete seu legado à posteridade. +

Text Box
Fonte: Lingua Portuguesa, ano 2, n. 13, p. 36-41, nov. 2006.




