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ABSTRA CT: Th e aim of this article is to introduce and to situate the Brazilian poet 
Antônio Carlos de Brito, also known by his pseudonym Cacaso . Discuss his poetic 
calling particular attention to the so called “poemão” (big poem) and to his “dupla-
fita” poetry is  our main   purpose.    
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0. Introdu ção:  Antônio Carlos d e Brito, muito prazer!  

 

Não é exagero afirmar, co mo o faz o  estudioso Al fredo  Bosi, que Cacaso, 
pseudôni mo de Antônio Carlos de Brito foi o emblema d e sua geração , ao lado d e Ana 
Cristina Cesar (1994: 487 ). Produzindo intensament e na década de setenta, publicando 
livros de poesia e colaborando co m críticas literárias para os jornais Opinião e 
Movi mento, Cacaso demarca seu espaço no efervescente universo artístico da então 
conturbada terra brasilis.  

Além d e poeta reconhecido no meio literário de sua época, o artista 
multifacetado também era exí mio d esenhista e d estacava-se como letrista. Entre seus 
parceiros musicais figuram Sueli Costa, Tom Jobi m, Francis Hi me, Nelson Ângelo, Edu 
Lobo, Miú cha, Djavan , Toquinho, Joyce e Sivuca. Su a veia musical rendeu -lhe, em u m 
determinado momento, a condição de legíti mo h erd eiro de Viní cius de Moraes , pois 
Cacaso tinha tantos parceiros como amigos, à semelhan ça do poetinha. Sentindo-se 
mais à vontad e entre músicos do que entre po etas, Cacaso apresent ava-s e co mo letrista, 
pois esta era, dentre todas as su as atividades , a que considerava mais séria. Da p arceria 
com Sueli Costa nas ceu a música “ O dia do juízo” que ganhou o pri mei ro lugar no 
“ Festival de Música So m das Águas”, realizado em 1987 na cidade de Lamb ari (MG). O 
menino que queri a ser canto r de rádio despontou aos 18 anos, inicial mente co mo 
letrista. E m 1962 compôs, em p arceria co m Maurício Tap ajós, a música “Carro de boi” 
que, gravada p elo grupo “ Cariocas”, lançou Cacaso no cenário musical. A estréia foi 
bem sucedida já qu e a música populari zou-se entre o pessoal do “ Clube da Esquina” e 
acabou, posteriormente, sendo reg ravada por Milton Nasci mento no disco “ Geraes” 
(1976).  

Interess a-nos particularmente entender a concepção poética d e Cacaso através 
de sua obra lírica que assinalamos: A Palavra Cerzida (1967), Grupo Escolar (1974), 
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Segunda Classe (1975), es crito a quatro mãos co m o poet a Luís Olavo Fontes, Beijo na 
Boca (1975), Na Corda Bamba (1978), Mar de Mineiro (1982) e Beijo na Boca e 
Outros Poemas (1985 ). As críticas literárias publicadas por Cacaso fo ram resgatad as e 
organizad as por Vil ma Arêas e resultaram no livro Não Quero Prosa (1997), u ma 
sensível homenag em que estrema os dez anos d a morte do poeta. E m outubro de 2002 
foi reeditada a obra poética de Cacaso, juntamente co m s eus poemas inéditos, em u m 
volu me intitulado Lero-Lero. É importante mencion ar o es forço conjunto d a estudiosa 
Heloísa Buarque de Hollanda e de Cacaso , nos anos 70, para teori zar as idéias da 
geração marginal, da qual ambos  participaram e qu e também ficou conhecida co mo 
geração mimeógrafo ou alternativa. Heloísa explica que os dois co meçaram “ a ler muito 
e estudar juntos” buscando “fundamentos mais cientí ficos ” para a “atração fatal” pela 
geração mimeógrafo (2000: 101). E m entrevista intitulada “ Situação de Marginalidade”, 
concedid a ao jornal Movi mento em 1976, Cacaso enfatiza que ser marginal não é 
opção, justifi cando a cri ação de uma situação de marginalidade em d eco rrên cia de nosso 
“ restrito e restritivo” sistema editorial. Aprov eitando a oportunidad e, Cacaso esclarece 
que, normal mente, denomin a-se marginal o autor que “ barrado” nas editoras, edita e 
distribui seus livros de forma independ ente, à margem d as editoras. Não é excurso 
apontar que, no calor do ano de 76, Cacaso já diagnosticara que o nú mero de “escritores 
e poetas” cres cia numa “velocidade” muito maior do que o “número d e vagas tolerado” 
pelas editoras. Conseqü entemente, a “marginalização p ela não-absorção” d eriva de u ma 
espécie de “ transbordamento” de potenciais criativos que deságua em u m circuito 
cultural paralelo (1997:12). Ressaltamos, em tempo, que um nú mero signi ficativo de 
livros era produzido de forma art esanal , às vezes i mpressos em mi meógrafos , o que 
esclarece uma das denominaçõ es atribuída à geração alternativa. Cacaso conceb e, em 
u m primeiro  mo mento, a opção marginal at relad a à questão  editorial. No entanto, o 
exame desta problemática à vista d esarmada pode, precipitadamente, pro mover u ma 
miopia semântica que, quando  corrigida a t empo , direciona o foco de signifi cados p ara 
outro eixo fundament al. Não é preciso men cionar qu e o que fi ca sugerido, nas 
entrelinhas, na entrevista citad a é explicitado  em artigo d e Cacaso para a revista 
Argu mento. Neste artigo Cacaso elucid a que a produção poética margin al deve ser 
encarada, sobretudo, como atitude (1997: 54). E m tempos de “ negros verdes anos” 
(2000:11), co mo diz o  poeta, escrever poesi as é u ma fo rma de resistir ao  mo mento 
político do país, não se dei xando “ paralisar pelos esquemas paralisantes” (1997: 54). O 
eixo fundamental que men cionamos situa-se no ponto de convergên cia de du as visadas 
essenciais, u ma que contempla a di mensão estética dos versos de Cacaso e outra, que 
faz jus ao engajamento político do poeta. No entrecru zamento da poética e da política os 
versos de Cacaso despontam, resistindo aos anos “bicudos” da ditadura militar  
(Santiago , 1989:  32).       
 

1. O  “ poemão: um po r todos, todos por u m!  

 

Cacaso costu mava dizer que, na década d e setenta, todos os poetas alternativos 
estavam compondo juntos u m mes mo “ poemão”. Acreditamos que ess a escrita coletiva, 
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“ a mil mãos”, proposta por Cacaso e su a geração , al mejav a, no emb alo de a união faz a 
força, co mp artilhar po eticamente o so frimento de “ sufoco” deco rrente dos anos de 
ditadura (1998: 261). É p reciso lev ar em cont a que havia mais do que so fri mento 
comp artilhado subjazendo  ao “ poemão” da geração marginal. O “poemão ” d eve ser 
entendido, pri mordial mente, co mo uma arti manha que cont ribuiu para despistar a 
censura, pois facilitava o embaçamento d a autoria po ética. Em outras p alavras, o 
“poemão ” era uma forma de dis farce da auto ria, estratégi a poética e política bem-vinda 
nos anos em que a liberdad e d e express ão andav a de muletas na roda-viv a “tão barra, 
tão manca” da vid a (1982:  189). Encarar a autoria como coletiva, isto é, “ conjunto 
móvel e anôni mo”, co mo quer Cacaso , é conceber cada poeta e cada poema co mo 
“partes integrantes de um impulso org anizado r maior, ond e todos são parceiros de 
todos, onde tudo se interco munica e s e co mpl eta, sem s e esgotar” (1997:  324).  

A desindividualização da autoria pode erron eamente levar a crer qu e não haja 
diferença poética no interior das produ ções dos poetas de setenta. Cacaso salienta, 
entretanto, que há toda u ma "escala co m g rad ações e direções divers as ". Se alguns 
poemas são realmente o riginais e "bem s acados", outros "n ão passam de diluição rala", 
explica. Porém, ap esar das diferenças qualitativas , todos os tipos de poemas particip am 
da experiência da co-autoria, so mando e "eng rossando o caldo " do "caldeirão co mum de 
todos". Concluímos, então , que não importav a tanto a qualidade estética dos poemas, 
pois "eng rossar o caldo", isto é, assegurar a liberdad e de dizer e reagir ao mo mento 
político era prioritário em d etri mento da construção de poemas "bem s acados " (1997: 
325). No  ensaio "Cultura e política, 1964-69 ", Roberto Schwarz sin aliza qu e a 
exp eriên cia so cial "empurra" o  artista p ara formulações "mais radicais e justas ", a b em 
dizer, "ob rigatórias ", que nem sempre pri mam pela qu alidade do trabalho artístico, 
embo ra não se possa fugir à qualidade estética sob o risco de sucumbi r à banalização 
(1978: 84, 85).  

Cacaso, entretanto , rev ela-s e excepcional em su a escrita poética, pois seus 
versos al ém de “ engrossarem” qualitativamente o caldeirão em ebulição do cadinho 
poético de setent a, ap res entam uma particul aridad e interess ante. São versos que se 
entrelaçam, constituindo o que denomin amos poesi a em dupla-fita, isto é, um tipo de 
poesia alegórica e si mbólica, si multaneament e. E m tempos em que o famoso lema "é 
proibido proibir", cantado por Caetano Veloso, fora abafado p elos ouvidos fard ados da 
ditadura, mani festar-se po eticamente significava resistir. Para dizer o que n ão podia ser 
dito abertamente, o poeta, at ravés da linguagem alegórica, cifrav a a mensag em em  
versos. O leitor, deci frador de v ersos, inv ariavel ment e, torn ava-se cúmplice dos poetas, 
pois interpretava o  segredo ci frado . Ao  descobrir o enig ma v elado , o l eitor-deci frador, 
simbolicamente, participava do “poemão”. Para entend er a mensagem poética ci frada, o 
leitor-deci frador de “ poenigmas” precis ava saber n ão só co mo “penetrar nas 
entrelinhas” do poema, como também era n ecessário ap render a “ adivinhar as 
intenções” dos po etas alternativos (Ventura, 2000: 89).       
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2. A  poesia em dupla-fita:  entre o si mbólico  e o al egórico 

 

Designamos poesia em dupl a-fita u m tipo de po esia híbrida em que o sí mbolo 
e a alegoria convivem l ado a lado, não se excluindo mutuamente. O sí mbolo escond e-se 
por trás do alegóri co, como u m pap el-carbono falsifi cado e o al egórico, por sua vez, 
assegura a existência da po esia em tempos em que o  poeta p recisa cantar velad amente 
para escap ar à censura. A palav ra po ética, co mo faca d e dois gumes, co rta duplament e: 
oculta al egoricamente e rev ela si mbolicament e a realidade dos  anos s etenta. 

Walter Benjamin, no livro Origem do drama barroco alemão, explica que a 
multiplicidade de sentidos, isto é, a ambigüidade é p rópria da alegoria que reescreve o 
mundo na fo rma de "estilhaço(s)", "frag mento(s) significativo(s)" (1984: 200). Is mail 
Xavier acredita que o discurso alegóri co tende, através de suas "brechas", a colocar o 
receptor em uma postura an alítica. Segundo o ens aísta, "qualquer enunciado 
frag ment ado assu me a aparênci a de mensagem ci frada que solicita o deciframento" 
(Xavier, 1984: 06). Para Benjamin, os traços poéticos alegó ricos são "recobertos por u m 
manto de invisibilidade" e p ara a al egoria acontecer, é preciso que haja a “abstração dos 
conceitos” e a “extinção d as figu ras” (1984:  215, 249).  

Ao contrário da alegori a, o símbolo oferece, co mo aponta Xavier, "u m 
referencial teórico definido " (1984:12), isto é, "o espírito encarnado d entro das coisas”  
que torna vel adament e visível a invisibilidade al egórica, segundo Benjamin  (1984:16).   

O ocultamento intencional propici ado pelo recu rso alegó rico é desv elado p elo 
simbólico qu e subjaz costurando outras significações. O poeta utiliza-s e da arti manha 
alegórica, diante da censura, p ara dizer o que não pode ser dito. Se o recurso alegórico 
surge dis farçado como máscara, ampliando  os sentidos possíveis da poesia, ou s eja, 
instaurando a ambigüidade, o símbolo unívoco resguarda-se sob u m véu t ranslúcido, 
permitindo que sentidos extras sejam d escobertos pelo leitor no mo mento d a leitura. O 
sentido alegórico (explícito) encobre o sentido si mbólico (i mplícito) e ambos dialog am 
na poesia em dupla-fita. O leitor da alegori a, di ante do qu e Xavier chama de  
"inco mpletud e", en frent a lacunas e seu esforço se efetiva no sentido de procu rar u ma 
lógica que pod e est ar d eterminada si mbolicamente (1984: 07). É co mo  se o si mbólico, 
que subjaz costurando a alegoria, i mpelisse a mensag em alegórica a anul ar sua 
ambigüidade semântica. O si mbólico açula a alegoria, porém esta não se uni fica 
semanticamente. O sentido oscila em um movimento pendular entre duas possibilidades 
de sentidos (alegó rico e si mbólico) que n ão s e excluem, ant es, se co mpletam.  
  
 

3. Conclusão 

 

 Nosso objetivo ao apresent ar e situar Antônio Carlos de Brito é pri meiramente 
divulgar sua produ ção artística, na esperança de atrai r estudiosos interess ados em se 
debruçar sobre sua obra, s eja a parte qu e concerne às po esias ou a qu e contempla o  
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letrista ou teórico-crítico da literatura. D evido à di ficuldad e de localizar e d e ter acesso, 
principal mente, à obra poética de Cacaso, em virtude do modo altern ativo de publicação 
e divulgação dos livros, maneira esta que não permitia a i mpress ão de grande nú mero de 
exemplares, tampouco de segundas edi ções , são raros os estudos críticos que eleg em os 
versos de Cacaso p ara apreciação.  
 Interess a-nos, particularmente, entender seus versos, sem p erder de vista o 
contexto em que foram es critos. Para tal , é essen cial abo rdar alguns con ceitos, como a 
idéia da despersonalização d a autoria, inerente ao “poemão” e que não se d esvincula da  
problemática política de set enta. A g eração qu e ficou conhecida como marginal, 
mimeógrafo ou alternativa levou a sério a idéia do “poemão”, o que pode ser constatado  
através do significativo número de publicações em co-autoria ou assinadas por 
pseudôni mos, co mo o corre co m Cacaso, o que di fi culta a identi ficação dos d evidos 
autores. N ão se dev e olvidar que escrev er versos em p eríodos conturbados, como foram 
os anos setenta, foi u ma forma de reagir ao status quo, resistindo através da pal avra 
poética. N a idéia do “ poemão” está intrinsecamente evident e a idéia da resistência 
poética.    
 Para concluir , lançamos mão da idéia da poesia em dupla-fita, forma em que 
foram constituídos os versos de Cacaso. No entrecruzamento da alego ria e do sí mbolo 
sua voz poética en contra esp aço ent re sentidos pendulares que velam e revelam a vida e 
a poesia brasileira dos anos 70.       
 
RESUMO: O objetivo deste artigo é apres entar e situar o poeta brasileiro Antônio 
Carlos de Brito, também conhecido pelo pseudôni mo Cacaso. Ao discutir sua poética, é 
fund amental esclarecer a idéia do  “ poemão”, bem co mo a constru ção  sui generis de  
seus versos em dupla-fita.  
 
PALAVRAS-CHA VE: Antônio Carlos de Brito; Cacaso; poesia dos anos 70; poesia em 
dupla-fita. 
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