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Lina Santos Mendonça1

Resumo: A saudade é um tema muito presente em diversos textos, sendo abordada sob várias  perspetivas. 
O povo português não lhe foi alheio e, igualmente, deu-lhe voz nas suas quadras da tradição oral, 
expressando-a como um sentimento profundo e complexo.

O nosso objetivo é abordar o tema da saudade no Cancioneiro Popular Português, de José Leite 
de Vasconcelos, onde é, muitas vezes, cantada como um sentimento vindo do coração, enraizado no 
amor, na ausência e na lembrança.
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Abstract: «Saudade» is a highly present theme in diverse texts, being approached from various 
 perspectives. The Portuguese people were not unaware of it and have also given it voice in their songs, 
expressing it as a deep and complex feeling.

Our goal is to approach the theme «saudade» in Cancioneiro Popular Português, by José Leite 
de Vasconcelos, where it is often sung as a feeling coming from the heart, rooted in love, absence 
and remembrance.
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A palavra «saudade» goza de atenção especial por parte dos portugueses e 
tem conduzido alguns autores a fazer afirmações elogiosas, de forma exacerbada, 
como a seguinte: «SAUDADE é a palavra mais linda, expressiva e maviosa do 
idioma português, sem par noutras línguas, embora existam algumas de acepção 
afim. É indubitável ser um vocábulo especificamente lusitano, peculiar e muito 
frequente na língua portuguesa» (CASTRO, 1980: 7).

O interesse elevado pela palavra «saudade» tem motivado vários escritos sobre 
a sua etimologia e sobre a sua aceção. Deste modo, Carolina Michaëlis defende a 
origem latina da palavra saudade, fazendo uma análise da evolução da palavra ao 
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longo dos séculos, e afirma: «Soedade soìdade suïdade sempre contaram na poesia 
arcaica por quatro sílabas correspondentes às do latim solitates, de que saíram por 
evoluções fonéticas normais (…)» (1990: 69).

No seu estudo, socorre-se da etimologia popular e da influência da associação 
de ideias. Combina «suidade» com «saúde» e com «saludade», e «solus» com 
«salutares» e, por fim, sintetiza: 

«Dessas tais fôrmulas convencionaes, e de outras semelhantes, milhares 
de vezes repetidas, isto é: da saúde, das saudações e das suidades à 
antiga (e talvez de desejos de saudade, (salutate) enviadas e tornadas) é 
que, a meu ver, saíram as saudades modernas em que ha parte de tudo 
isso: da saúde desejada aos ausentes; das saudações com eles trocadas; 
da sensação de soedade soidade suidade provocada pelo afastamento;  
e do desejo da única salvação possível» (1990: 81).

A filóloga considera inexato que outras nações desconheçam o sentimento da 
saudade e que não haja vocábulo equivalente em língua alguma. Por um lado, afirma 
que o termo alemão «sehnsucht» tem plena correspondência ao termo  português; 
por outro lado, realça o traço genuíno e distintivo da saudade portuguesa.

Porém, as opiniões dos especialistas não são unânimes. Maria das Graças 
Moreira de Sá sistematiza algumas:

«Karl Vossler, filólogo consagrado, menciona o eco da voz árabe  saudá — 
hipocondria, mal de corazón, melancolia, desánimo — sugere o  influxo da 
palavra suave, do latim suavis, pelo uso que dela terão feito os  provençais; 
já José Varela afirma que foneticamente no es possible pensar en un origen 
solitatem, enquanto Joaquim de Carvalho julga ter o vocábulo saudade 
por étimo longínquo o adjectivo e advérbio solu, o que equivale a dizer 
que nele flui a ideia de estar só» (1992: 87).

Quanto ao significado de saudade, sabe-se que era muito restrito no período 
provençal. A saudade limitava-se ao «morrer de amor», à perda amorosa, ao  sentido 
de solidão e de abandono que inspiravam o amor. O mesmo sentimento pode 
ser encontrado no Cancioneiro Geral, na cantiga «Partindo-se» de João Roiz de 
 Castel-Branco, onde a saudade, sentida antecipadamente, torna doloroso o instante 
da partida, e em Menina e Moça de Bernardim Ribeiro. Não devemos esquecer as 
rimas de Camões, onde a ausência e o recordar melancólico são igualmente cantados.

Mas D. Duarte, em Leal Conselheiro (capítulo XXV), foi o primeiro que 
afirmou ser a palavra saudade um termo tão português que é intraduzível noutras 
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línguas: «E porém me parece este nome de suidade, tão próprio, que o latim nem 
outra linguagem que eu saiba não é para tal sentido semelhante»2 (BOTELHO 
e TEIXEIRA, 1986: 14). Compara a «suidade» com «nojo, pesar, desprazer e 
avorrecimento» e esclarece que se trata de um sentimento que parte do coração e 
não da razão: «Digo afeição e deleitação, porque são sentimentos que ao coração 
pertencem, donde verdadeiramente nasce a suidade mais que da razão nem do 
siso» (1986: 15).

Por sua vez, Duarte Nunes de Leão também procurou encontrar uma defi-
nição de saudade («lembrança de alguma coisa com desejo dela»3 [BOTELHO e 
TEIXEIRA, 1986: 18]) e considera ainda que «não há língua em que da mesma 
maneira se possa explicar nem ainda que por muitas palavras que se declare bem» 
(1986: 26).

No mesmo sentido, escreveu D. Francisco Manuel de Melo, na Epanáfora 
Amorosa, onde já usa o vocábulo «Saudade»: «(…) esta generosa paixão a quem 
somente nós sabemos o nome, chamando-lhe Saudade» (1997: 25). Contudo, ao 
tentar definir a saudade já a desenha como uma mistura de contrários, como um 
conceito ambivalente: «É um mal de que se gosta e um bem de que se padece» 
(1997: 26).

Almeida Garrett, com um parecer idêntico, declara, numa nota ao seu  
poema Camões: 

«É porventura o mais doce, expressivo e delicado termo da língua.  
A ideia, o sentimento por ela (Saudade) representado, certo que em todos 
os países o sentem; mas que haja vocábulo especial para o designar, 
não é de outra nenhuma linguagem senão da portuguesa» (1986: 197).

O escritor romântico chega mesmo a definir a Saudade como um sentimento 
complexo e ambivalente, nos versos introdutórios do mesmo poema: «Saudade! 
Gosto amargo de infelizes, / Delicioso pungir de acerbo espinho, / Que me estás 
repassando o íntimo peito / Com dor que os seios d’alma dilacera, / — Mas que 
dor que tem prazeres — Saudade!» (1986: 55).

No século XX, Teixeira de Pascoaes, grande mentor do movimento saudosista, 
encontra na saudade a chave da explicação da psique portuguesa e o elemento 
necessário para um ressurgimento nacional. Vê a saudade como o próprio sangue 
espiritual da Raça e como um sentimento especificamente português, não querendo 
com esta afirmação negar a sua universalidade. É o sentimento-ideia, a emoção 

 2 Cf. cap. XXV do Leal Conselheiro, transcrito em Filosofia da Saudade, Lisboa (1986).
 3 Cf. cap. XXI da Origem da Língua Portuguesa, excerto transcrito em Filosofia da Saudade (1986).
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refletida, onde tudo o que existe atinge a sua unidade divina. E este tudo assenta 
numa conceção de dualidade: matéria e espírito, dor e alegria, amor e desejo, terra 
e céu, presença e ausência, vida e morte, paganismo e cristianismo, cuja harmonia 
é realizada pelo carácter saudoso do ser. O poeta do Tâmega e do Marão define 
essencialmente a saudade como a fusão de dois elementos: a lembrança (memória/ 
/passado/dor) e o desejo (esperança/futuro). A saudade não é um regresso ao  passado, 
embora exista a lembrança/recordação do passado. Trata-se de uma projeção no 
futuro com base no passado.

Estas linhas estruturais da saudade mostram que é um termo suscetível de 
muitas interpretações, consoante as épocas e os autores. Como Urbano Tavares 
Rodrigues afirma, «o sentimento-ideia conhecido pelo nome de saudade [é] tanto 
menos rigorosamente apreensível quanto varia de geração em geração e, até, em 
cada momento, de acordo com a organização poética que o exprime.» (s.d.: 9).

Com efeito, a poesia da tradição oral também soube exprimir o sentimento da 
saudade, de forma vivaz e associada a uma multiplicidade de sentimentos. O lirismo 
popular cantou a saudade na dor da separação, na ânsia desesperada de agarrar o 
instante que foge, nos lamentos da despedida, no adeus derradeiro aos entes  queridos 
falecidos ou no afastamento dos lugares da sua infância. Cantou a lembrança, a 
solidão, o desejo e o amor. Cantou, ainda, a sua duplicidade contraditória: a dor da 
ausência e o comprazimento da presença, pela memória.

É o Cancioneiro Popular Português, de José Leite de Vasconcelos, um 
exemplo de como a lírica da tradição oral denota um conhecimento profundo dos 
estados de alma do povo português. Neste sentido, as suas composições dizem 
respeito, muitas vezes, ao sentimento, ao afeto e à confessionalidade, aos quais 
pode aparecer associada a saudade sentida e vivida pelo povo.

No Cancioneiro, numa primeira leitura, a saudade aparece ligada a  experiências 
passadas de satisfação e prazer, à recordação de um passado agradável. Amor e 
separação, tempos e lugares, constantemente, são objeto de evocação saudosa e 
têm uma densidade emocional propícia ao recordar, como no exemplo:

Abalei da minha terra,
Olhei para trás chorando.
Adeus, terra da minha alma,
Que tão longe vai ficando! (II, 231)4

 4 Optámos por colocar juntamente a cada quadra o número do volume do Cancioneiro Popular 
 Português a que pertence e o número da página em que se encontra. As composições que irão ser apre-
sentadas e anotadas são representativas das muitas que integram o Cancioneiro Popular Português.
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Na quadra acima transcrita, recorda-se a terra natal, local da infância por 
excelência, e o sentimento saudoso cobre de lágrimas o rosto do sujeito poético, 
à medida que a distância vai aumentando, e não resta mais consolo a não ser 
poder olhar, não apenas como contemplação, mas numa tentativa de comunhão 
com o espaço e de captação de uma última imagem na memória que permita o 
comprazimento de um possível recordar.

A recordação de um momento passado, confirmado pelo uso do pretérito 
perfeito de «abalei», traz para o presente — um presente saudoso — a cena 
da despedida, o último «adeus» ao «longe». Mas este «longe que vai ficando» 
não marca só a distância física, ou melhor, o aumento da distância física marca 
também o  aumento da «distância temporal». O sujeito sente a distância física e 
sente a distância que a última imagem captada vai conquistando na sua  memória. 
Gradualmente, a  memória vai exercendo nela o seu poder transformador até  atingir 
um novo plano, a idealização do momento captado que será transposto para um 
momento futuro de desejo, que se quer para o presente, onde choro e prazer 
 perderão os seus contornos. O tempo próprio da saudade e na qual ela se insere 
é o tempo vivido e caracterizado em representações evocativas, sem as quais não 
se pode construir. 

O querer retornar à «terra» é um tópico constante (não desligado de um certo 
telurismo), mas mais constante se revela esse querer como um desejo de abandono 
da tristeza saudosa para poder voltar a conhecer a alegria:

Adês, vila de Almufêra,
Terra da minha paixão!
Quem me dera lá ir 
Alegrar meu coração. (III, 3)

Nesta quadra, tristeza e alegria vivem no «coração» do sujeito poético. Nele 
também vive a «paixão» pela sua «terra», o motor do desejo. Percebe-se a presença 
da tristeza pelo desejo de se «alegrar». Notamos que, mais uma vez, a despedida 
está presente e reforça a ideia de distância física, expressa de forma concentrada 
no deítico lá, que, por sua vez, opõe a lembrança/passado e o desejo/futuro, para 
os poder unir em harmonia no presente, cujo elemento coadjuvante é a «paixão», 
devido ao seu caráter dual, significando dor e prazer, simultaneamente, neste contexto.

O desejo de regresso como forma de suplantar a dor da lembrança não se alia 
apenas à imagem da terra como um espaço de elevação do espírito e desencadeador 
da saudade. A terra é também o espaço onde se deixa os entes queridos, namorada, 
mulher, pais, filhos, provocando no eu a consciência de solidão dolorosa que o 
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força ao desejo de os ver no momento presente, «agora», ou que lhe condiciona 
a lembrança, como ilustram as quadras abaixo transcritas.

Ó Vila Velha de Ródão,
Quem me dera agora lá!
Não é para ver as ruas,
Só me lembra quem lá ‘stá. (III, 123)

Eu não me lembra o meu monte,
Nem a hora em que abalei:
Só me lembra pai e mãe
E um amor que lá deixei. (II, 26)

No verso «Quem me dera agora lá!», o advérbio «agora» alarga o presente 
de maneira que passado e futuro sejam anulados na consciência do eu e a que se 
atualize uma situação histórica numa temporalidade psicológica. O amor e o desejo 
dão consistência aos dados da memória e, deste modo, a representação converte-se 
em nova «presentação».

De acordo com o povo, «o amor e a saudade / São gémeos de nascimento 
/ foram ambos baptizados / na pia do sofrimento» (LEITE DE VASCONCELOS, 
1975, I: 321). É verdade, amor e saudade estão quase sempre ligados na lírica 
da tradição oral e o Cancioneiro Popular Português compila muitos exemplos, 
como se pode ver:

A saudade é um mal
Que nem respirar permite
É uma dor, um tormento
Uma paixão sem limite. (II, 23)

O eu lírico apresenta a saudade como um sentimento forte, de onde resulta 
a sensação de sufoco (v. 2) e de sofrimento (vv. 3-4). Para Ana Paula Guimarães, 
a «situação de ausência ou distância, paralela à situação de não correspondência, 
determina o florescimento da saudade, irmã gémea do amor. Naturalmente relacio-
nada com um passado (real ou idealmente eufórico), a saudade pode, por sua vez, 
conduzir ao choro regenerador ou à situação-limite que, de tão dolorosa, «nem 
respirar permite» (1992: 95).

Mesmo que o desespero “saudoso” seja intenso, a «esperança é a última a 
morrer», por mais recôndita («em segredo») que esteja:
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Meu coração em segredo,
Mesmo palpitando diz:
Eu contigo, ou tarde ou cedo,
Inda espero ser feliz. (I, 377)

A ideia de um tempo possível de concretização, expressa em «tarde ou cedo», 
alarga essa mesma possibilidade a um tempo quase infinito, a um tempo sem  limites, 
perdurando assim a saudade. Outro exemplo é a quadra seguinte:

Quem eu vejo não me lembra,
Quem me lembra se ausentou,
Quem se foi, ainda volta,
Eu nessa esperança estou. (I, 378)

Igualmente, ao coração amante repugna a distância / a ausência e apela-se 
à reflexão do outro:

Você diz que amar não dói,
É que não tem coração
Queira bem e viva ausente,
Veja lá se dói ou não. (II, 23)

A distância e a separação originam dor a quem ama e a saudade não agrada 
ao amante:

«As separações, doam a quem doerem, doem no coração. Ter perdido 
um amor ou tê-lo ‘além do rio’ corresponde ao mesmo diagnóstico: dor, 
saudade, tristeza, exteriorizadas sob a forma de lágrimas. A saudade (…) 
possui, numa quadra, notável ambivalência. Entre o perto e o longe, as 
saudades são raízes mas ‘atiram grande lonjura’; pressupõem um forte 
enraizamento num centro, mas só existem na situação disfórica da distância. 
De facto a ausência parece empolar ainda mais o amor…’Quanto mais 
longe da vista/Mais perto do coração’» (GUIMARÃES, 1992: 96-97).

Desta forma, a situação disfórica da separação redunda em choro. A quadra 
seguinte ilustra a expressão excessiva dos sentimentos gerados pela ausência no 
interior do eu lírico:
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Almocei lágrimas tristes
Jantei penas e dor,
Merendei ais e suspiros
Na ausência do meu amor. (II, 14)

O ser saudoso recebe o amparo da natureza envolvente e faz desta sua 
confidente:

Pus-me a chorar saudades
À beira duma ribeira,
A água me respondeu:
— Não chores de tal maneira. (II, 30)

Depois, cria uma relação especular entre o ambiente e o seu estado de espí-
rito, na medida em que um reflete o outro:

Se vires as tardes tristes
E os ares para chover…
Assim ‘starão os meus olhos
Com pena de os teus não ver. (II, 32)

A esta vivência de choro e lágrimas, se interliga o desejo de ser «como o 
Sol» e «como a Lua», para poder realizar os seus intentos:

Eu bem vi cair o orvalho
Na felor da bela aurora:
Bem padece quem não vê
Seus amor’s a toda a hora. (II,25)

Quem me fora como o Sol
E corresse como a Lua:
Não me havias de escapar
Amor, em parte nenhuma. (I, 438)

Com frequência, o povo tenta definir a saudade, talvez por ser naturalmente 
saudoso, talvez por necessitar de desabafar, talvez para que, chegando à sua defi-
nição, aprenda a gerir o sentimento, ou seja, para procurar satisfazer uma neces-
sidade natural de expressão espontânea dos seus sentimentos. Na obra de Leite 
de Vasconcelos, são inúmeras as quadras que se assumem como uma proposta de 
definição da saudade.
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O primeiro grande elemento, se assim se pode dizer, a ser associado à  saudade 
é a ausência. Pode ser a ausência de alguém a quem se quer bem, de um momento 
alegre ou de uma distância convertida em ausência, como registam as primeiras 
quadras abordadas, neste trabalho.

 A metaforização da saudade e da ausência («São duas folhas iguais») permite 
destacar a identificação habitual que se faz entre as duas:

A ausência e a saudade
São duas folhas iguais:
A ausência anda comigo,
A saudade muito mais. (II, 23)

Nas próximas quadras, além de se evidenciar a identificação já referida, e a 
causa de todo o estado («Ausente de um bem que adoro»), denuncia-se o  sofrimento 
em que se compraz o sujeito («Que só o chorar me agrada») — a dor e de prazer, 
unidos pela saudade — e a falta de alegria no seu interior («Eu não tenho alegria»):

Ausente de um bem que adoro
Não faço já gosto em nada:
A saudade é tão funda
Que só o chorar me agrada. (II, 24)

Ausente de um bem que adoro
Eu não tenho alegria:
Os sonhos matam-me à noite
E as saudades de dia. (II, 24)

A referência aos «sonhos» pode ser interpretada como o prolongamento da 
saudade que atinge o sono, destacando a obsessão pelo sentimento, uma vez que 
a equiparação que se faz entre o poder de «matar» dos «sonhos» e da «saudade» 
leva-nos a crer que a perturbação, o sofrimento e tudo o resto que se pode associar 
à expressão popular «matar saudades» é a mesma, apenas há a passagem da noite 
para o dia. A transmutação de um tempo que se contraria pela ausência ou pela 
presença de luz desaparece pela harmonização dos dois tempos. Para tal, contribui 
a constância do «matar».

Apesar desta capacidade de «matar» tão ligada à saudade, a esperança não 
é morta (atrás dissemos que a «esperança é a última a morrer») porque, enquanto 
houver no mundo saudade, há esperança. A esperança é outro dos elementos que 
integra a saudade. É o único elemento com capacidade de fazer animar, de fazer 
reviver, pelo seu carácter dinâmico:



136 | Trabalhos de Antropologia e Etnologia, 2022, volume 62

Lina Santos Mendonça

A saudade me mata,
Um suspiro me detém,
A ‘sperança é que me anima
De eu ainda ver meu bem. (II, 23)

Na tradição oral, a saudade tem cor, é roxa, simbolizando o equilíbrio entre a 
terra e o céu, os sentidos e o espírito, a paixão e a inteligência. É a cor da tempe-
rança e é também a cor do luto, evocando a ideia de morte enquanto passagem.  
E, se há luto, há sofrimento. O eu lírico associa o roxo à intensidade do sofrimento 
que o absorve porque a saudade é «um luto, uma dor, / um cortinado roxo» e é 
«como um punhal agudo» — estas expressões dão uma imagem de quão grande 
é a sua dor, advinda da saudade:

A saudade é um luto,
Uma dor, uma paixão,
É um cortinado roxo
Que eu trago no coração. (II, 23)

A saudade por ser roxa
Fala muito ao coração:
É como um punhal agudo
Nas unhas dum bom ladrão. (II, 268)

O roxo é sentimento,
Eu só sinto não te ver:
Sinto mais a tua ausência
Que a hora em que hei-de morrer. (II, 20)

A saudade aparece também personificada («Saudades te persigam», v. 1). 
Assim, ganha vida, para poder perseguir o «bem adorado» e trazê-lo para aliviar 
as «penas» que transtornam o sujeito poético:

Saudades te persigam,
Que venhas por aí além,
Que venhas dar um alívio
A quem tantas penas tem! (I, 438)

Através da leitura destas quadras-definição, a título de exemplo, conhecem-se 
alguns dos elementos que integram a saudade, mas que isoladamente não a consti-
tuem. Acedemos a estados de melancolia, dor, tristeza, esmorecimento, prazer e 
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esperança, provocados pela ausência de alguém querido, os quais criam «um estado 
de amor-saudade». Contudo, Afonso Duarte, em Um Esquema do Cancioneiro 
Popular Português, atribui outros contornos a este «estado»: «(…) termo último 
duma constante preocupação de lealdade, de fidelidade, ou de firmeza de coração, 
que caracteriza o amor-único (…).» (1948: 13).

Para rematar esta passagem pelo Cancioneiro Popular Português,  transcrevemos 
duas quadras que resumem os contornos recebidos pela saudade na voz do povo, 
com os seus elementos constituintes (lembrança/passado, desejo/futuro, distância, 
amor, solidão e ausência):

Quem me dera agora ver
Quem agora me alembrou
Alembrou-me o meu amor 
Que tão longe dele estou. (I, 437)

A candeia por ‘star alta,
Não deixa de alumiar;
Meu amor, por ‘star ausente,
Não deixa de me lembrar. (II, 13)

A ligação da saudade ao desejo de recuperar pessoas, tempos e lugares, onde 
se experimentou o prazer é uma constante. A recordação agradável do passado 
estimula o desejo de reencontro, de repetição e de criar situações capazes de repro-
duzir a satisfação evocada. Mas a agradabilidade da recordação contrasta com a 
tristeza e choro no constatar da sempre presente separação ou perda.

Concluindo, «a poesia é uma necessidade da alma», afirmou José Leite de 
Vasconcelos (1890: 9). Como elemento importante na vida do povo, a poesia lírica 
é objeto de desabafos e, por isso, serve para traduzir os sentimentos que estão 
presos na alma popular, como a saudade, por exemplo. No Cancioneiro Popular 
Português, a saudade apresenta-se como um sentimento profundo e complexo 
que se alia ao tema do amor, da separação, da ausência, da lembrança, do desejo 
do reencontro, entre outros. A sua expressão é, pois, feita com intensidade, de 
forma plangente como lhe é próprio: o «tema da separação e das consequentes 
saudades e lágrimas ocupa com a sua elegíaca plangência um lugar de relevo na 
lírica popular (…)» (NUNES, 1978: 38). Assim, a leitura do Cancioneiro Popular 
Português permite conhecer um conjunto de elementos temáticos que concorrem 
para a compreensão do tema da saudade e que, associados, apontam para uma 
diversidade de interpretações das quadras da tradição oral e, em simultâneo, para  
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a elaboração de uma proposta de definição do conceito de saudade, sem cair no 
perigo de descrevermos uma saudade clássica, culta (…)»5 (FILLIPI, 1981: 76).
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