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O ORIENTE NA POESIA DE CAMILO PESSANHA 
As pobres "flores" não se limitavam "a cantos e ditos espirituosos", como descrevia com recato J.Callado Crespo, mas acendiam "longos 
cachimbos de ópio ou tabaco", sendo o resto sugerido pelos versos de Pessanha  

Até há bem pouco tempo a ideia consensualmente aceite era que o Oriente como "fonte de inspiração 
pictural e de decoração exótica" como escreveu Esther de Lemos em 1956 (in Clepsidra de Camilo 
Pessanha, 1979, p.170), e Barbara Spaggiari reafirmou veementemente em O Simbolismo na Obra de 
Camilo Pessanha (1982), não está presente, por mais estranho que pareça, na obra do poeta. Actualmente já 
não é possível ser-se assim tão terminante e é possível encontrar passagens ou até poemas inteiros com 
algumas das características enunciadas pelo poeta quando, na sua conferência de 1914 sobre Literatura 
Chinesa fala da poesia chinesa, do seu "…duplo sentido, um superficial e directo e outro referido e 
simbólico, erudito e profundo", mas cujo duplo sentido se concretiza – superficial e simbolicamente – na 
esfera do polissistema literário chinês. 

 
Tal é o caso de ao "Ao longe os Barcos de Flores", o mais conhecido soneto do autor de Clepsydra. Esta poesia faz parte, juntamente com "Viola 
Chinesa" e "Violoncelo", de um grupo habitualmente invocado quando se fala da extraordinária musicalidade da poesia de Pessanha, 
"inscrevendo-os sob a mesma etiqueta do verlainiano De la musique avant toute chose". (Spaggiari,1982:68). Talvez porque num soluce a 
flauta, noutro languesça a viola, e no último chorem os violoncelos, e que, para além dessa denotação primeira sejam realmente exemplares para 
a demonstração da maestria do poeta na utilização de reiterações fono-simbólicas, na euritmia mágica, incantatória dos seus versos, no sentido 
metafísico das suas sinestesias psicadélicas. 

 
Mas relativamente à identificação do nucleo temático do poema, não posso deixar de discordar de Stephen Reckert quando este achou natural 
que a "jovem" Esther de Lemos não tivesse percebido o que realmente era "o barco de flores" do poema mais "exótico" de Pessanha: "…quem 
havia, na Lisboa de há mais de trinta e cinco anos, que explicasse a uma jovem aluna da Faculdade de Letras que o delicado eufemismo chinês 
barco de flores designava um bordel flutuante?" (Reckert, Stephen, "A fono-estilística de Camilo Pessanha", Colóquio/Letras, 
nº 129/30, Lisboa, 1993, p.89). Não era preciso ninguém ter-lho dito, bastava que ela tivesse lido, por exemplo, António Feijó, que no 



Cancioneiro Chinês (1890) inclui a sua versão do poema em prosa de Judith Gautier "Le Bateau des Fleurs" (do Livre de Jade, 1867), "O Batel 
das Flores" e onde não ficam dúvidas sobre a identidade da "Flor esquecida que tombou no lodo…"  
( Na poesia "À la plus belle femme du bateau des fleurs", que António Feijó traduziu apenas por "A uma mulher formosa" já é mais dificil essa 
identificação): 

"O Batel das Flores"  
Essa mulher que vês naquele barco  
É moça e bela. As sobrancelhas pretas  
Parecem, na elegância do seu arco  
As antenas subtis das borboletas  

 
Versos improvisados e rimas puras  
Que ao som da sua flauta concebia, 
Entre os astros e as nuvens nas alturas  
Os sábios impassíveis comovia 

 
– Flor esquecida, que tombou no lodo  
Ninguém junto de mim, ousa parar… 
E os que passam, afastam-se de todo  
Sem um suave enternecido olhar…  

 
Os arrozais na húmida campina 
São mais felizes, são… E há quem, decerto  
Quando os trigais florescem, imagina 
Ver nos meus lábios o sorriso aberto  

 
Se algum desconhecido viandante 
Desprende a amarra do Batel das Flores 
Pensa que leva um sonho fascinante 
E somente conduz as minhas dores!ª 

In Poesias Completas de António Feijó, L.Bertrand s/d 
Os "Barcos de Flores" na literatura portuguesa 



Também os livros portugueses de viagens ao Império do Meio falam quase todos eles desses barcos de flores, ou tankás-flores. Já em em 1852, 
Carlos José Caldeira nos Apontamentos d’uma viagem de Lisboa à China e da China a Lisboa, traça uma pormenorizada e colorida descrição 
desse aglomerado flutuante e dos potões, onde funcionavam "casas de alcouce":  

"É cousa muito original e divertida passear de noite no rio de Cantão. Como já dissemos, o rio, ao longo da cidade está totalmente coberto de 
embarcações, e há fileiras extensas de umas a que se chamam potões, que são uma espécie de grandes barcaças, ou casas ambulantes, algumas 
ricamente adornadas interior e exteriormente; as portas e as janelas são de belos arrendados de madeira dourada; ricos lustres pendem dos 
tectos, com infinidade de lumes; flores e rica mobília completam o ornamento destas salas de palácios de fadas, onde se abrigam o vício e a 
prostituição: são casas de alcouce, onde o jogo, as mulheres trajando sedas, as comidas e bebidas, atraem a mocidade e os viciosos de uma 
grande cidade. É perigoso para os Europeus visitarem tais casas quando há nelas concorrentes chinas, e de ordinário se limitam a vê-las de 
fora: na verdade pelo seu grande número, pela sua situação sobre a água, e brilhante iluminação, tornam-se um dos mais curiosos espectáculos 
que para o estrangeiro apresenta Cantão." (Caldeira, 1852/53 :135) 

 
Mais no fim do século Callado Crespo, no seu Cousas da China (1898) escreve:"Outra curiosidade do rio de Cantão são os Flowers Boats (não 
lhes chamámos barcos de flores porque ninguém por tal nome os conhece, mas sim pela denominação chinesa que todos adoptaram), Kwating, 
barcos rica e luxuosamente mobilados que servem de bordel às mulheres de má nota." (ob.cit.:22).  

 
Incontornável é a descrição que Wenceslau de Morais faz desses "tankás-flores" no seu magistral ‘quadro’ de "O Rio de Cantão" (1889), que 
começa justamente por uma panorâmica da "varanda deliciosa do Canton Hotel": "(…) Quando desceu a noite, a população, embalada pela 
lenta ondulação do Chu-kiang, adormeceu; bruxuleavam os faróis içados nos topes dos mastros das lorchas; defrontando com o hotel, surgiam 
iluminações festivas, eram os tankás-flores, donde irrompiam os primeiros acordes de uma música estranha. Aluguei então uma sampan, e 
mandei remar para os tankás-flores. (...) sobre cada barco eleva-se um espaçoso recinto, um verdadeiro salão, que os lumes de dezenas de 
candelabros iluminam em jorros de luz branca. (...) Elas, envoltas nas longas cabaias de seda, ora branca, ora lilás, ora cor-de-rosa, ora 
esmeralda, os cabelos entrançados em enfeites de oiro e grinaldas de jasmim, cintilantes de jóias como ídolos, têm um encanto de beleza 
exótica que muito se casa com a estranheza do espectáculo.(...)" (Moraes, Wenceslau de, Traços do Extremo Oriente in Obras Completas, 2ªed. 
Lisboa, Parceria A. Mª Pereira Ldª.,1971, pg. 60-1).  

 
Posteriormente, também Joaquim Paço d’Arcos na primeira novela do volume Amores e Viagens de Pedro Manuel (1935) descreve uma visita a 
um dos "barcos de flores", em que são citados ao longo do texto os versos de Pessanha. Neste barco "as pobres flores" não se limitam "a cantos e 
ditos espirituosos", como descrevia com recato J.Callado Crespo em 1898, acendiam "longos cachimbos de ópio ou tabaco", sendo o resto 
sugerido justamente pelos versos de Pessanha.  

 



Símbolos convencionais chineses 

Em "Ao longe os Barcos de Flores" está-se pois perante uma irresistível e deliciosa evidência: por todo o poema se encontram disseminados 
símbolos convencionais verdadeiramente chineses, núcleos de onde irradia uma série de imagens, poeticamente aproveitadas por Pessanha.  
Senão vejamos: hua (flor) é o termo que designa eufemisticamente a cortesã, a prostituta e também o bordel: ´In a "flower list" courtesans are 
listed in terms of price and attractiveness and "flower boats" are the floating brothels in the Hong-Kong area and off the Middle China coast on 
which courtesans sing and play and entertain guests.ª (Eberhard, Wolfram, A Dictionary of Chinese Symbols, London, Routledge & Kegan Paul, 
1986, p.110) . 

 
Uma rapariga virgem pode ser referida como uma flor amarela (crisântemo), huáng hua , enquanto yan hua , fumo flor, designa "la fille de joie", 
para além de poder ser a expressão para "animado, animação e fogo de artifício" (Dict. Ricci). Significativamente, o componente semântico yan 
pode querer dizer não só fumo, vapor, tabaco mas também ópio. 
Com efeito este poema de Pesssanha é um texto dominado sabiamente pela ambiguidade, e o campo semântico instaurado pelo símbolo/imagem 
convencional dos "barcos de flores" leva a que no som da flauta que "Só, incessante,…chora", para além do "som plangente de uma flauta (que) 
metaforiza o seu ser só num exílio (…)" (Oliveira, António F. R., in O Simbolismo de Camilo Pessanha, Lisboa, Ática,1979, pg. 76), se ouça o 
lamento feminino de uma yuan-hua contrastando com a animação orgíaca do fogo de artifício.  

Ao Longe "Os Barcos de Flores" 
Só, incessante, um som de flauta chora, 
Viúva, grácil, na escuridão tranquilla, 
– Perdida voz que de entre as mais se exila, 
– Festões de som, dissimulando a hora. 
Na orgia, ao longe, que em clarões scintilla 

E os lábios, branca, do carmim desflora… 
Só, incessante, um som de flauta chora, 
Viúva, grácil ,na escuridão tranquilla. 
E a orchestra? E os beijos? Tudo a noite, fora, 
Cauta, detem. Só modulada trila 
A flauta flebil…Quem há-de remil-a? 
Quem sabe a dor que sem razão deplora? 
Só, incessante, um som de flauta chora… 

In: Clepsydra, 1995:109 

 



 

"Na orgia, ao longe, que em clarões cintila /E os lábios, branca, de carmim desflora… Só, incessante, um som de flauta 
chora,…viúva…grácil…" A voz da flauta? A rapariga-flor que toca a flauta... na orgia? "To play with the jade and blow the flute refers to sexual 
practices especially fellatio" (Eberhard, 1986:111). Branca..., a claridade cintilante da orgia?, a rapariga desflorada pela flauta flebil? Plangente 
é o seu som.  

O branco é cor de luto na China. A flor abandonada, vendida ou viúva. Quem há-de remi-la?  
A ambiguidade é conseguida não só pelo duplo sentido de certos termos/imagens, como pela subversão das regras morfosintáticas da escrita: 
palavras em "liberdadade morfológica", funcionando, não é bem claro, se como verbos, substantivos ou adjectivos; desarticulação dos períodos, 
elipse de conjunções subordinativas e de outras palavras ‘vazias’; inversão da ordem dos termos. Efeitos de surprendente e simbólica eficácia a 
nível da micro-estilística visual e fónica, (que foram já referenciados por alguns autores, nomeadamente por Esther de Lemos, Bárbara Spaggiari 
e Stephan Reckert) tudo processos usuais da escrita poética chinesa e igualmente utilizados pelos poetas ocidentais na sua revolução de 
linguaguem poética.  

 
Mas neste poema para além disso, e como se demonstrou, há também inegavelmente um núcleo temático especificamente oriental, com símbolos 
chineses convencionais de fácil descodificação. 
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