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Desde a Antiguidade uma definição acerca da metáfora é buscada por teóricos da área. E essa 

definição já foi desde a simples substituição de um termo por outro até ao embelezamento da 

linguagem corriqueira. Entretanto, atualmente, adota-se a posição de que metáfora é uma relação 

feita entre dois termos por meio da analogia, ou seja, de elementos em comum que a ideia dos termos 

traz ao leitor. É uma experiência pessoal aliada ao ponto de vista e à subjetividade de seu autor sobre 

determinado conteúdo. É a partir desse conceito atual que foram observadas as metáforas no poema 

“Rosa de Hiroshima”, de Vinicius de Moraes. A análise objetivou mostrar como Vinicius utilizou 

metáforas na construção da temática político-social, sendo essas metáforas a base para manter o 

lirismo apesar da crueldade social do tema. Inicialmente, foram elencadas as metáforas contidas no 

poema e identificadas as relações analógicas entre termos comparantes e comparados; em seguida, 

uniu-se tais metáforas ao arcabouço teórico desenvolvido por nomes como Octávio Paz, Antônio 

Cândido e Alfredo Bosi; por fim, as análises foram feitas levando em consideração a realidade 

histórico-social em que o poema está inserido. Chegou-se à conclusão de que no poema “A Rosa de 

Hiroxima”, Vinicius de Moraes, abrindo mão de virtuosismo lexical, utilizou palavras pertencentes a 

um vocabulário cotidiano. Isso fez com que se aproximasse do público.  Aí estaria o grande 

diferencial do poema: a seleção de palavras de fácil compreensão em contraponto com a 

complexidade do tema. O cenário de destruição, incerteza e falta de perspectivas gerados pela Guerra 

foi relatado a partir da desconstrução da beleza de uma rosa, estabelecendo, assim, um fio quase 

invisível para separar beleza e horror.  

Palavras-chave: Metáfora. Imagem. Vinicius de Moraes. Analogia. 

 

 

Introdução 

Vinicius de Moraes é um dos grandes nomes da literatura brasileira. Na juventude, o 

escritor trabalhou como censor cinematográfico e crítico de cinema, só aos 30 anos de idade 

firmou-se como funcionário do Itamaraty. Como diplomata, trabalhou em diversos países 

como Argentina, França e Itália, talvez essa possibilidade de conhecer e viver fora do Brasil 

tenha lhe dado uma ampla visão de cultura e sociedade, que mais tarde é marca forte em sua 

obra.  

No âmbito literário, o autor escreveu peças teatrais, crônicas e poesia. Como poeta, 

consagrou-se na memória dos leitores, praticou, sobretudo, a forma soneto, que, como se sabe, 

havia entrado em declínio durante o Modernismo, mas ganhou nova roupagem nas mãos do 
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poeta. Nas artes, além da carreira como escritor, Vinicius entrou no mundo da música e foi 

membro fundamental na história da Bossa Nova, ganhando com isso reconhecimento 

internacional. 

 Voltando a atenção para a poesia, foco principal da obra de Vinicius de Moraes no 

presente trabalho, a crítica costuma dividi-la em duas fases. A primeira contempla seus três 

primeiros livros: O caminho para a distância (1933), Forma e exegese (1935) e Ariana, a 

mulher (1936). Essa fase é conhecida pela temática mística e de grande influência católica. 

Entretanto, percebe-se logo aqui dois temas que estarão presentes em toda obra: o amor e a 

mulher. O amor, na primeira fase, surge como algo platônico e espiritualizado, a mulher surge 

como uma divindade, idealizada e impossível de ser alcançada. Esses dois temas levaram 

Vinicius a ficar mais perto do cotidiano. Quanto à estrutura, os versos eram longos, marcados 

por ressonâncias e a linguagem utilizada era coloquial. Essas características faziam oposição 

às tendências Modernistas da época, sendo próprias de uma postura neo-simbolista. 

 Em 1938, Vinicius de Moraes lança o livro Novos poemas I e surpreende com uma 

poesia mais madura, que abandona o misticismo e a religiosidade tão presentes até então. O 

amor e a mulher são retomados a partir de outro ponto de vista, surgindo o primeiro como 

algo carnal e erotizado e o segundo envolto em sensualidade e realizações. Além disso, os 

fatos cotidianos passam a ser apresentados com mais ênfase, os contrastes sociais e o mundo 

que cercava o poeta surgem como temática. Os versos passam a ser menores e a linguagem 

adota um tom direto e realista, embora o lirismo tenha sido conservado. 

 Sobre a transposição de uma fase para outra, Pedro Lyra, em um dos textos críticos 

contidos no livro Vinicius de Moraes: poesia completa e prosa (1986, p.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

725), diz: “do transcendentalismo à participação – temos o trajeto cultural do mais popular 

poeta do Modernismo brasileiro.” Ao longo desse trajeto pode-se concluir que sua obra foi 

uma ascensão contínua e que ele evoluiu do verso-jorro ao verso contenção, do tom 

encantatório ao tom denunciante, do apelo místico-individual ao apelo histórico-social, do 

amor platonizado ao amor concretizado, da vida idealizada à vida empírica, em suma: do 

sublime ao cotidiano – para retomar as palavras de sua própria autodefinição. 

É a segunda fase da poesia de Vinicius de Moraes que desperta o interesse no presente 

trabalho. Nesta fase, referências histórico-sociais, esteticamente bem elaboradas, surgem com 

destaque. Pode-se verificar, também, uma preocupação em preservar texto e contexto, 

linguagem e eu-lírico. Esses aspectos foram capazes de produzir uma poesia engajada, 

deixando que a linguagem poética interagisse com os temas pautados. 

 



 

Metodologia 

Sob tal perspectiva, o poema A Rosa de Hiroxima surge como objeto do presente 

trabalho porque traz impresso o momento histórico-social da explosão da bomba atômica na 

cidade de Hiroxima, marco que sinaliza o final da Segunda Grande Guerra. A análise é 

pautada, em especial, nas imagens criadas pelo poeta em tais textos. Essas imagens surgem 

através dos recursos estilísticos utilizados e o que as destaca é a contradição que geram quanto 

ao tema em que estão inseridas.  

Inicialmente, foram selecionadas as imagens do texto e tais imagens foram 

classificadas de acordo com a figura de linguagem a qual pertenciam; em sequência, as 

imagens foram relacionadas quanto ao universo semântico; por fim, foi feita a relação entre o 

universo das imagens e o momento histórico em que o poema está inserido.  

 

Discussão e resultados 

Faz necessário, em primeiro lugar, a transcrição completa do poema: 

 

A Rosa de Hiroxima 

 

Pensem nas crianças 

Mudas telepáticas 

Pensem nas meninas 

Cegas inexatas 

Pensem nas mulheres 

Rotas alteradas 

Pensem nas feridas 

Como rosas cálidas 

Mas oh não se esqueçam 

Da rosa da rosa 

Da rosa de Hiroxima 

A rosa hereditária 

A rosa radioativa 

Estúpida e inválida 

A rosa com cirrose 

A antirrosa atômica 

Sem cor sem perfume 

Sem rosa sem nada. 
 

(Vinicius de Moraes) 

 

 Escrito em 1954, os versos trazem o lirismo a partir de uma tragédia de repercussão 

mundial. Os versos curtos e o tema demonstram com clareza as características de 

amadurecimento da poesia de Vinicius. É interessante salientar que atualmente o poema é 



conhecido na forma de música, que ganhou fama na voz de Ney Matogrosso, entretanto, 

originalmente foi escrito como poema e não como letra de canção – certamente a construção 

métrica facilitou sua musicalidade.  

 Ao observar essa questão métrica, percebe-se que os versos variam entre cinco (na 

primeira parte do poema e nos dois versos finais) e seis sílabas (quando se tem a escrita da 

palavra “rosa” como referência direta à bomba em si). Pode-se fazer, então, uma comparação 

entre as duas partes do poema do ponto de vista estrutural quanto à métrica e a fonética.  

 A primeira parte, que vai do primeiro (“Pensem nas crianças”) ao nono verso (“Mas 

oh não se esqueçam”), traz a primeira sílaba de cada verso tônica, deixando bem marcado na 

oralidade o início de cada verso. Os sons sibiliantes são fatores importantes também a serem 

destacados; há predileção nesta parte do poema pelas consoantes alveolares constritivas-

fricativas-surdas(c, ç, s), como se o chiado da bomba antes da explosão pudesse ser 

reproduzido através da pronúncia de tais consoantes.   

 A segunda parte traz uma sinérese entre vocábulos e versos – produzindo apenas um 

fonema a partir da união da última vogal de um verso com a primeira do verso seguinte (“Da 

rosa de Hiroxima/ A rosa hereditária”). Isso dá um encadeamento de versos como se não 

houvesse mais tempo de pausas, impondo certa urgência na leitura. O destaque fonético vai 

para os sons guturais, produzidos a partir das consoantes alveolares constritivas-vibrantes-

sonoras (r, rr), como se um grito estivesse preso ou um rugido prestes a ser emitido. 

Feitas as observações estruturais e fonético-fonológicas do poema, passamos à questão 

das imagens nele construídas. A respeito dessas construções, ainda na Antiguidade iniciaram-

se as discussões acerca da arte e do prazer estético. Aristóteles foi o primeiro filósofo a 

discorrer sobre tais questões e afirmava que esse prazer estético é uma satisfação nascida do 

conhecimento do objeto imitado. Para ele, a arte é uma espécie de ampliação do 

conhecimento: 

Experimentamos naturalmente prazer diante das imitações da pintura, 

da escultura e da poesia, e em presença de cada objeto fielmente 

representado, mesmo que o objeto não seja por si mesmo atraente. 

Neste caso, não sentimos prazer pelas coisas em si, mas porque as 

identificamos, por uma espécie de raciocínio silogístico, e com isso 

acrescemos nosso conhecimento.  

 

É através de Aristóteles, também, que fica conhecido o conceito de verossimilhança. O 

filósofo define como verossímil aquilo que possui semelhança com a realidade, algo possível 



dentro do campo ficcional em que está inserido, e não necessariamente a cópia fiel dessa 

realidade. 

Atualmente, o conceito de verossimilhança aproxima-se muito da poesia. Octávio Paz 

(1982, p. 38) chega a fundir os dois conceitos ao dizer que “a realidade poética da imagem 

não pode aspirar à verdade. O poema não diz o que é e sim o que poderia ser’. O poema, 

portanto, é capaz de criar imagens através dos recursos estilísticos utilizados em sua 

composição, na verdade, também de acordo com Paz, imagens são as estruturas verbais 

capazes de compor um poema. 

Teles (2006) especifica ainda mais o conceito de imagem, separando-o da definição de 

ideia, e imagem ele define como: 

uma palavra ou expressão que evoca um objeto, de modo a dar uma 

impressão concreta dele, seja na linguagem comum, seja na linguagem 

literária ou em outro tipo de “linguagem”, como a artística. É a 

representação mental do objeto, percebido pela nossa sensibilidade. 

Primeiramente dizia respeito à visão, mas atualmente abrange todos os 

sentidos. A imagem se difere da ideia por apontar para o objeto 

concreto, enquanto a ideia o situa no plano abstrato.  

 

Assim, verifica-se que a inclusão de uma imagem em determinado texto tem a 

intenção de tornar a ideia algo palpável, possível de ser tocado, sentido, visualizado. É uma 

espécie de tentativa de materializar sentimentos e sensações. Isso também é afirmado por 

Bachelard (1998) quando propõe que os hábitos de conceituar, racionalizar e objetivar a 

imagem sejam esquecidos e classifica a imagem poética como experiência do sensível, o 

espaço vivido, sentido. Ou seja, a construção da imagem poética se dá através da relação 

pessoal do poeta com o significante que pretende expor.  

Mas, diante das definições citadas, qual é o sentido da imagem na construção poética? 

Octávio Paz (1982) faz a mesma indagação e lança como resposta a concepção do sentido de 

imagem em três níveis.  No primeiro, ele diz que “o poeta as viu ou ouviu, são a expressão 

genuína de sua visão e experiência de mundo”, ou seja, superficialmente a imagem remete 

concepções do poeta através de experiências individuais. 

Bosi, em 1977 (p.13), havia discorrido sobre essa redução da imagem às sensações 

pessoais, quando disse que “a experiência da imagem, anterior à palavra, vem enraizada no 

corpo. A imagem é afim à sensação visual”. 

Entretanto, o próprio Octávio Paz (1982, p. 120) considera este primeiro nível 

insuficiente para abranger toda a importância da imagem e passa a um segundo nível: o da 



realidade criada pela imagem. Aqui, a questão da verossimilhança volta à tona, a existência da 

imagem só passa a ser possível dentro do contexto que lhe é próprio, “as imagens poéticas 

têm sua própria lógica e ninguém se escandaliza de que o poeta diga que água é cristal”. 

Assim, no poema A Rosa de Hiroxima, Vinicius de Moraes utiliza a analogia entre 

uma rosa e a bomba atômica como base para construir todo o texto. Essa analogia está 

baseada na semelhança física entre os dois elementos. Em seu apogeu a rosa quando aberta e a 

bomba quando executada, ambas possuem formatos semelhantes. Entretanto, os dois 

referentes distanciam-se muito quanto ao campo semântico a que pertencem, uma é 

relacionada a um sopro de vida da natureza, diga-se assim, algo que traz alegria e simboliza a 

beleza, já a outra é a imagem real da ciência humana e da destruição. Ao utilizar os dois 

termos no poema, surge um terceiro significado: uma rosa capaz de destruir, a beleza e a 

destruição podem andar juntas. 

A respeito dessa construção de imagens, Octávio Paz diz: 

Convém advertir, pois, que designamos com a palavra imagem toda 

forma verbal, frase ou conjunto de frases, que o poeta diz e que, 

unidas, compões um poema. Essas expressões verbais foram 

classificadas pela retórica e se chamam comparações, símiles, 

metáforas, jogos de palavras, paronomásias, símbolos, alegorias, 

mitos, fábulas, etc. Quaisquer que sejam as diferenças que as separam, 

todas têm em comum a preservação da pluralidade de significados da 

palavra sem quebrar a unidade sintática da frase ou do conjunto de 

frases. Cada imagem – ou cada poema composto por imagens – 

contém muitos significados contrários ou díspares, aos quais abarca ou 

reconcilia sem suprimi-los. 

  

 É possível dizer que as imagens presentes em A Rosa de Hiroxima têm suas analogias 

pautadas em antíteses. No primeiro verso do poema, “Pensem nas crianças”, pode-se esperar 

que o referente crianças seja sinônimo de alegria e atividade intensa. Entretanto, no verso 

seguinte tem-se a desconstrução desse significado a partir da adjetivação “Mudas, 

telepáticas”. O mesmo ocorre com o verso “Pensem nas meninas”, quando se espera que a 

palavra “meninas” remeta à fase da vida em que se começa a ter conhecimento do mundo, a 

ver coisas novas que surgem a cada dia e passa-se a ter as primeiras certezas. Logo em 

seguida, nova desconstrução da palavra a partir da adjetivação “Cegas inexatas”. Ocorre o 

mesmo com os versos seguintes “Pense nas mulheres” (“mulher” trazendo a ideia de caminho 

a seguir)/ “Rotas alteradas” (desconstruindo a ideia prévia do significante) e “Pense nas 

feridas”/”Como rosas cálidas”. É importante observar a ausência de pontuação durante todo o 

poema, como já citado anteriormente quando falamos acerca de alguns pontos estruturais, o 



que dá separação entre um verso e outro é a tonicidade da primeira sílaba. À medida que 

surge a imagem das crianças, das meninas e da mulher,  ocorre a acentuação da sílaba 

seguinte bem como a materialização da ideia comum do significados referente aos 

significantes mencionados. Logo em seguida há a desconstrução de tal ideia, reiniciando-se o 

ciclo de pausas/desconstruções no par de versos seguintes. A utilização desse recurso dá à 

imagem criada a sensação de ser mostrada através de uma sequência de quadros isolados. O 

imperativo “pensem”, nesse contexto, traz a sensação de que o eu-lírico sugere uma reflexão 

acerca daquelas situações.  

 A partir do nono verso, “Mas oh não se esqueçam”, a sugestão da lembrança se dilui e 

o imperativo passa a obrigar o leitor a não “não esquecer”. Surge, então, a metáfora da “rosa 

de Hiroxima”, pautada na analogia do formato entre a explosão da bomba e o desabrochar da 

flor. A adjetivação, recurso fundamental do poema, agora é toda voltada à desconstrução de 

beleza, perfume e delicadeza de apenas um substantivo: a rosa. Todas as palavras que a 

caracterizam são negativas: “radioativa”, “estúpida”, “inválida”, “com cirrose”, “atômica”.  

No poema, Vinicius de Moraes cria uma realidade particular ao estabelecer sua visão 

analógica entre termos comparantes e comparados. Esses termos não perdem seu sentido 

original a fim de que o novo sentido possa ser compreendido, embora naquele universo ganhe 

novo sentido. 

 

Considerações finais 

Assim, relacionando-se à existência apenas em uma realidade criada em torno de si 

que a imagem também é tida para Paz. Ainda sobre isso, ele afirma “À semelhança da 

percepção comum, a imagem poética reproduz a pluralidade da realidade e, ao mesmo tempo, 

outorga-lhe unidade”, mais à frente, ele continua “o poeta não quer dizer: diz. Orações e 

frases são meios. A imagem não é meio; sustentada em si mesma ela é seu sentido. Nela acaba 

e nela começa. O sentido do poema é o próprio poema. As imagens são irredutíveis a qualquer 

explicação e interpretação”. 

Essa transformação da imagem está pautada na impossibilidade de reorganização dos 

sintagmas que a compõem, pois uma vez reorganizados passam a construir outra imagem. 

Ainda tomando como exemplo o verso acima citado, pode-se perceber que há diferença em 

dizer “rotas alteradas” e “alteradas rotas”. O destaque na primeira versão se dá ao substantivo, 

enquanto na segunda o adjetivo se sobressai, modificando o foco de atenção do leitor – visto 

que em toda construção do poema a construção substantivo-adjetivo surge como uma espécie 

de ruptura, o primeiro termo é brando enquanto o segundo o desconstrói, estruturando as 



imagens com a intenção de surpreender o leitor. Sobre isso Paz (1982, p. 134) ainda diz que 

“a imagem faz com que as palavras percam sua mobilidade e intermutabilidade”. 

Por fim, o teórico chega ao último nível de sentido da imagem e afirma: “Tal é o 

sentido último da imagem: ela mesma” (p. 135). Assim, semelhanças, contradições, 

pluralidade ou quaisquer outras significações a que os sintagmas utilizados na composição da 

imagem possam remeter, formam uma unidade, sem perderem, entretanto, seu sentido 

original. No próprio título do poema de Vinicius, A Rosa de Hiroxima, a imagem de uma rosa 

criada pela explosão da bomba não anula a significação da palavra “rosa” nem da palavra 

“Hiroxima”. Os dois significados permanecem, embora a união dos sintagmas remeta a outra 

imagem. Como finaliza Paz, “A  imagem não explica: convida-nos a recriá-la e literalmente a 

revivê-la” (p. 136). 

Não há negativas do choque provocado no leitor ao aproximar os universos de 

significante e significado na metáfora “rosa de Hiroxima”. Entretanto, talvez o que acentue 

ainda mais esse choque é a seleção lexical que o poeta usa na construção dos versos: são 

palavras simples, cotidianas, que fazem parte do vocabulário das mais diversas classes sociais. 

Essa simplicidade é o que torna mais impactante a analogia, qualquer um pode compreendê-

la. 

Antônio Candido (2004, p. 35), ao tratar da metáfora, diz que “metáfora (...) o escritor 

acentua a intensidade da analogia até parecer que não há mais mundo, mas sim uma 

mensagem com vida própria, podendo inclusive não se referir a algo que a experiência 

comprove”. 

Pode-se dizer que essas palavras de Candido dialogam com a construção metafórica de 

A Rosa de Hiroxima, onde o poeta Vinicius de Moraes aborda literariamente a tragédia 

causada social à tragédia causada pela bomba nuclear que chama atenção não apenas pelo 

tema, mas pela simplicidade lexical com que se constroem e destroem os significados através 

das imagens ali presentes, estabelecendo um fio quase invisível entre a beleza da arte e o 

horror da guerra. 
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