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Rien ne vous tue un homme comme d’être obligé de représenter un pays. 

JACQUES VACHÉ, carta a André Breton (apud Julio Cortázar, Rayuela) 

 

 Para Elizabeth Bishop, a vida privada era a única que contava. O papel público do 

poeta como profeta ou crítico da sociedade – o tipo de papel que seu amigo Robert Lowell 

assumia com naturalidade – não lhe servia. Tampouco lhe interessava a posição de crítico 

da cultura ou estudioso da literatura: como observa Luiz Costa Lima, Bishop era artista e 

não intelectual;1 jamais se sentiu à vontade com abstrações e generalizações, e entre 

acadêmicos era um peixe fora d’água. Como poeta, um de seus principais trunfos era a 

visão (“Meus olhos saltados doem. São minha única grande beleza, assim mesmo”, diz o 

sapo gigante em “Tempo das chuvas; subtrópicos”2), e de modo geral as coisas que lhe 

atraíam a vista eram pequenas e desprovidas de importância, imbuídas de um significado 

estritamente pessoal. 

 No entanto, por obra do acaso – ela conheceu Lota de Macedo Soares no Brasil e 

as duas se apaixonaram – Bishop veio a passar quase duas décadas num país estrangeiro 

onde não se sentia realmente em casa, e cujo idioma nunca se deu ao trabalho de aprender 

direito. As circunstâncias a colocaram inevitavelmente na posição de mediadora cultural; 

assim, nas suas incontáveis cartas, no livro Brazil (escrito em colaboração com os editores 

de Life), na sua tradução de Minha vida de menina de Helena Morley, na antologia de 

poesia brasileira moderna que organizou juntamente com Emanuel Brasil e, talvez mais 

que tudo, em seus poemas de temática brasileira, Bishop atuou como intérprete do Brasil 

para seus leitores norte-americanos. Em menor escala, junto ao seu círculo de conhecidos 

em Petrópolis e no Rio, também desempenhou o papel de representante e intérprete 

oficiosa da cultura norte-americana; além disso, particularmente quando do golpe militar 

de 1964, agiu como defensora da política externa dos Estados Unidos, justificando 

inclusive o apoio dado por seu país à ditadura militar brasileira numa época em que esta 

estava sendo vigorosamente condenada pela imprensa e os intelectuais liberais norte-

americanos. Porém o papel de embaixadora cultural lhe era tão pouco adequado quanto o 

de intérprete de uma cultura estrangeira, e Bishop sempre se sentiu insegura quanto à sua 

 
1 Costa Lima, “Bishop: a arte da perda.” Idéias, Jornal do Brasil, 3/2/96. 
2 Bishop, Elizabeth. O iceberg imaginário e outros poemas. Seleção, tradução e estudo crítico de Paulo H. 

Britto. São Paulo, Companhia das Letras, 2001, p. 237. 



 2 

qualificação para atuar como tal. Quando, em 1969, estava preparando a introdução da 

antologia de poesia brasileira, escreveu a Lowell: “É terrível pensar que provavelmente 

vou passar o resto da vida sendo considerada uma espécie de autoridade em matéria de 

Brasil.”3 

 Quando chegou ao Brasil pela primeira vez, Bishop pouco sabia a respeito do país. 

Porém, como todo mundo, trazia consigo uma série de idéias preconcebidas a respeito do 

país, como logo ficou claro. Desde o início assumiu uma posição que poderia ser 

sintetizada, de modo um pouco simplificado, através da idéia de que o Brasil era 

basicamente “natureza” enquanto os Estados Unidos representavam a “cultura”. Nas 

primeiras cartas que Bishop escreveu no Brasil vamos encontrar descrições 

entusiasmadas das belezas naturais da região de Petrópolis;4 e em alguns dos poemas que 

começou a elaborar nessa época, em particular “Canção do tempo das chuvas”, o meio 

natural a sua volta – a propriedade de Lota em Samambaia – é representado como um 

ambiente protetor, benéfico, vital. Bishop passaria o resto da vida tecendo louvores à 

natureza brasileira, ao mesmo tempo em que lamentava as deficiências do Brasil como 

país. Em contraste, os Estados Unidos lhe pareciam caracterizar-se por sua “limpeza 

reluzente[, que] é a coisa de que mais sinto falta no início”5 – ou seja, representavam os 

valores do progresso material, civilização e cultura. De modo geral, a poeta colocava-se 

inequivocamente à favor da cultura – fazia questão de afirmar que, mesmo se continuasse 

vivendo a maior parte do tempo no Brasil, como pretendia fazer, queria ao mesmo tempo 

“continuar sendo uma puritana da Nova Inglaterra e da Nova Escócia.”6 Mas tanto 

natureza quanto cultura tinham aspectos bons e aspectos maus. Natureza era, acima de 

tudo, ausência de cultura, e portanto “subdesenvolvimento” (para empregar o termo 

adotado nos anos cinqüenta e sessenta), porém implicava também espontaneidade e calor 

 
3 Millier, Brett C. Elizabeth Bishop: Life and the Memory of It. Berkeley/Los Angeles: University of 

California Press, 1993, p. 424. 
4 Eis um exemplo típico, de uma carta de 1953: Estamos na época das borboletas azuis-claras [...] Elas estão 

por toda parte, às vezes em bandos de quatro ou cinco, e quando chegam perto ou entram em casa a gente 

vê que são semitransparentes. As árvores da quaresma [...] cobrem as montanhas de roxo, entremeadas de 

acácias rosa e amarelas”.  Bishop, Elizabeth. Uma arte [doravante abreviado como UA]. Tr. de Paulo H. 

Britto. S. Paulo, Companhia das Letras, 1995, p. 263. 
5 UA, p. 363. 
6 UA, p. 415. 
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humano; e cultura, apesar de todos seus valores positivos, significava artificialismo e 

afastamento dos valores humanos básicos, como veremos. 

 Já em seu primeiro contato com o Rio cristalizou-se em Bishop uma imagem da 

cidade como lugar adverso ao trabalho e à civilização que jamais se alteraria nas décadas 

seguintes: 

 

é tanta bagunça – uma mistura de Cidade do México com Miami, mais ou menos; 
tem homens de calção chutando bolas de futebol por toda parte. Começam na praia, 

às sete da manhã – e pelo visto continuam o dia todo nos lugares de trabalho.7 
 

 

Essa passagem, extraída da primeira carta publicada de Bishop que contém uma descrição 

de suas impressões do Brasil, dá o tom de boa parte do que há de seguir-se. A poeta realiza 

inúmeras viagens no país, mas vê acima de tudo o que já esperava ver: uma natureza 

exuberante e uma população dividida entre pobres – “primitivos”, com todas as 

qualidades e defeitos que advêm dessa condição – e aristocratas sofisticados como Lota, 

que falam vários idiomas e viajam ao estrangeiro com freqüência. Não há uma classe 

média no Brasil, afirma Bishop numa de suas cartas.8 Na verdade, já havia na época uma 

classe média considerável no Brasil; mas no pequeno mundo de Samambaia em que a 

poeta vivia a estrutura social era mesmo estritamente dicotômica: de um lado havia o 

círculo de Lota; de outro, a criadagem. Que Bishop fosse capaz de ver esse recanto 

protegido de Petrópolis como uma amostra representativa do Brasil é característico de sua 

incapacidade de apreender realidades maiores; que, com base numa perspectiva tão 

estreita, tenha conseguido escrever um punhado de poemas intensamente perceptivos 

sobre o Brasil é a marca de seu gênio. 

 Como indica a citação do parágrafo anterior, uma das idéias preconcebidas que 

Bishop aparentemente trouxe para o Brasil como parte de sua bagagem intelectual foi a 

suposta aversão ao trabalho que caracterizaria os latino-americanos. Em 1954 ela observa, 

a respeito de fotos de Manuel Bandeira escrevendo deitado numa rede, que a seu ver a 

rede é emblemática do “espírito literário brasileiro.”9 Alguns dias depois, numa outra 

 
7 UA, p. 231. 
8 UA, p. 289. 
9 UA, p. 307. 
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carta, comenta: “Já observei que os escritores daqui costumam aparecer em fotos deitados 

em redes, e talvez seja este o problema da literatura brasileira – quem sabe eu vou 

descobrir.”10 Essa imagem reapareceria também no livro Brazil: “Os escritores brasileiros 

gostam de se deixar fotografar gostosamente esparramados em redes com franjas. Ao que 

parece, muitos brasileiros de talento genuíno muito cedo deitam-se na cama – ou na 

rede.”11 Claramente, essa passagem reflete a opinião que Bishop tinha de Bandeira: em 

1962, ela escreveu a Robert Lowell que o poeta brasileiro lhe parecia “muito 

acomodado”.12 Na época, Bandeira, aos 75 anos de idade, já tinha produzido uma notável 

obra poética, jornalística e crítica; havia também lecionado literatura, organizado uma 

antologia de poesia brasileira em vários volumes e traduzido muita poesia e teatro do 

inglês, francês e alemão; e era reconhecido como um dos maiores poetas brasileiros do 

século. Porém o impacto da imagem do poeta indolente deitado na rede, que reforçava 

sua visão estereotipada do Brasil (ou da América Latina), pesava mais do que qualquer 

informação que Bishop porventura tivesse a respeito da trajetória de Bandeira. 

  A atitude de Lota com relação a seu próprio país teve, ao que parece, alguma 

influência sobre o modo como Bishop via o Brasil, reforçando seus preconceitos. Escreve 

a poeta: “A Lota não tem o menor interesse por nada que seja brasileiro ou ‘primitivo’.”13 

Lota “é muito anglófila”; quando Bishop a conheceu em Nova York, ela afirmou admirar 

“coisas “bem-feitas”, “bem-acabadas”,14 tão diferentes dos objetos que se viam no Brasil. 

Assim, o amor de Bishop precisamente pelos aspectos “primitivos” do Brasil vinha 

associado a uma certa condescendência. Mesmo antes de sua vinda para a América do 

Sul, esta mesma atitude de apreço condescendente já fora despertada pelos elementos da 

cultura cubana que ela conhecera em Key West, o que aparece de modo mais evidente 

num texto em prosa escrito em 1939 sobre um pintor primitivo, “Gregorio Valdes.”15 A 

atitude de Lota – rejeição categórica a tudo que era “atrasado” e admiração por tudo que 

 
10 UA, p. 311. 
11 Bishop, E., e os editores de LIFE. Brazil. Nova York, Time World Library, 1962, p. 104. 
12 UA, p. 718. 
13 UA, p. 416. A respeito das atitudes de Lota quanto à brasilidade e à modernidadee, v. Jaguaribe, Beatriz. 

“Diamantes e feijão preto: Elizabeth Bishop e o Brasil,” in Jaguaribe, Fins de século: cidade e cultura no 

Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, Rocco, 1998. 
14 UA, p. 267. 
15 Incluído em Bishop, Elizabeth. Esforços do afeto e outras histórias. Trad. de Paulo H. Britto. S. Paulo, 

Companhia das Letras, 1996. 
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era estrangeiro – terá certamente acentuado a visão de Bishop de que no Brasil “tudo é 

muito malfeito, sem acabamento”.16 Assim, a poeta passou a ver-se a si própria e a Lota, 

que como a maioria das pessoas instruídas de sua classe era totalmente europeizada, como 

pessoas comprometidas com a introdução de hábitos civilizados no Brasil. 

 Um bom exemplo disso está nos comentários de Bishop sobre puericultura. Em 

suas cartas, com freqüência reprova o modo como os criados de Lota criam seus filhos. 

Estimula Lota a traduzir para o português Baby and child care do Dr. Spock: “se ela tem 

um mínimo de patriotismo, devia fazê-lo”.17 Quando a cozinheira de Samambaia tem um 

filho, Bishop insiste com os pais para que lhe dêem alimentos saudáveis, como espinafre. 

“A dieta aqui é inacreditável, tanto para os ricos quanto para os pobres, de modo geral”,18 

escreve ela. Quando a criança está com um ano e meio de idade, Bishop comenta numa 

carta: 

 

Mas [ela] não fala – acho que porque a mãe e as tias, que são bem jovens, são burras 
e não falam com ela. [...] Agora sei por que as crianças pobres choram mais que as  

ricas. Não é que elas passem fome, nada disso: é só porque os pais delas são burros 

e não sabem lidar com elas direito.19 

 

 O primitivismo é um tópico importante na correspondência e na poesia de Bishop, 

mas é sempre temperado pela precisão da observação. “Manuelzinho” – poema inspirado 

por uma pessoa real, misto de posseiro com rendeiro, que vive na terra de Lota – apresenta 

a caricatura de um “primitivo” brasileiro: um “tonto”, um “incapaz”, “o pior hortelão 

desde Caim”,20 ignorante, supersticioso e desavergonhadamente vil. Porém a voz lírica 

do poema é, supostamente, a de Lota,21 e a força do texto reside no modo como ele capta 

a combinação precisa de irritação impotente com afeto condescendente que caracteriza 

os sentimentos das classes dominantes brasileiras por seus criados. E se, em “O ladrão da 

Babilônia”, primitivismo e incompetência abissal são traços comuns a Micuçu e aos 

policiais que finalmente conseguem prendê-lo, não há nada de reducionista nesse poema 

 
16 UA, p. 267. 
17 UA, p. 324. 
18 UA, p. 324. 
19 UA, p. 339. 
20 O iceberg imaginário, p. 157 
21 Ibid., ibid. 
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em que Bishop retoma com sucesso a forma da tradicional balada anglo-escocesa: 

Micuçu, cruel mas não desprovido de afeto, condenado mas decidido a sobreviver o 

máximo possível, é retratado de modo tridimensional como uma pessoa completa; por 

mais “primitivo” que seja, não é um estereótipo como Manuelzinho – ou melhor, como 

Manuelzinho tal como visto por Lota. (“Manuelzinho” já foi muito criticado, no Brasil e 

nos Estados Unidos, por ser um retrato simplista e arrogante de um pobre brasileiro, mas 

cabe observar que, como a autoria do retrato é atribuída a Lota, o poema termina sendo 

igualmente impiedoso com Lota e a classe a que ela pertence – mesmo que não tenha sido 

essa a intenção consciente da autora.) 

 Por outro lado, porém, o primitivismo “burro” dos brasileiros também implicava 

uma qualidade positiva: a “naturalidade”. Essa qualidade causou forte impressão em 

Bishop nos primeiros anos em Samambaia, o período idílico de sua vida que foi 

imortalizado em peças líricas esplêndidas como “O banho de xampu” e “Canção do tempo 

das chuvas”. As cartas escritas no início dos anos cinqüenta estão cheias de passagens 

como esta: “Sob certos aspectos, este país é mesmo maravilhoso. Aqui, você chega e o 

zelador, o porteiro, a cozinheira abraçam você com carinho e a chamam de ‘senhora’ e 

‘minha filha’ ao mesmo tempo”.22 Os brasileiros – principalmente “nos lugarejos pobres” 

– são “absolutamente naturais, e de uma polidez e educação extraordinárias”. São “mais 

realistas com relação à vida, morte, matrimônio, os sexos etc.”, e no Brasil “as pessoas 

amam as crianças mais do que em qualquer outro lugar – com a possível exceção da Itália 

[...] Com todos os horrores e estupidezas daqui – uma parte do Mundo Perdido ainda não 

se perdeu aqui.”23 Um ano depois, em Seattle, trabalhando como professora pela primeira 

vez na vida, Bishop em suas cartas manifesta saudades do Brasil, e mais uma vez retrata 

o país como um lugar onde ainda se preservam alguns dos valores humanos mais simples 

e básicos que necessariamente se perdem como parte do preço da civilização. Assim, 

comenta a poeta a respeito de seus alunos na University of Washington: 

 
Meus “alunos” são muitíssimo simpáticos, quase todos – mas devo dizer que estou 

um pouco preocupada com a Juventude Americana. Eles são inteligentes, quase 
todos eles, mas não parecem se divertir muito – têm muito pouca joie de vivre, 

 
22 UA, p. 248. 
23 UA, p. 476. 
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quando penso o quanto os jovens brasileiros se divertem com um violão, ou uma 

festa, ou apenas um cafezinho [em port. no orig.] e uma conversa24 

 

 Essa visão original do primitivismo brasileiro seria substituída por uma outra 

muito diferente, na segunda metade dos anos sessenta, quando o relacionamento com Lota 

começou a entrar em crise; e essa nova visão exacerbou-se após o suicídio de Lota e 

durante o período em que Bishop tentou viver com sua nova companheira em Ouro Preto, 

no início da década de setenta. Se por volta de cinqüenta e poucos os brasileiros lhe 

pareciam um povo amoroso e acolhedor, ainda que primitivo, com uma visão mais 

“natural” da vida, no final de seu período no Brasil Bishop passou a vê-los como seres 

desprovidos de sentimentos de solidariedade humana. Após a morte de Lota, sente-se 

abandonada por todos – “ninguém no fundo gostava de mim”25 – e explode: “Os países 

atrasados geram pessoas atrasadas e irracionais.”26 As duas visões contrastantes refletem 

de modo direito a situação pessoal da poeta em dois momentos de sua estada no Brasil, é 

claro, e correspondem a duas maneiras típicas de encarar o Outro “atrasado” – o bom 

selvagem e o bárbaro. Porém não são tão contraditórias quanto podem parecer à primeira 

vista, se levamos em conta o conceito de “homem cordial” desenvolvido por Sérgio 

Buarque de Hollanda. Para o autor, a idéia de “cordialidade” exprime a incapacidade do 

brasileiro de formar relações humanas que não se fundamentem em bases estritamente 

pessoais, nossa incapacidade de desenvolver um modelo de civilidade. “Cordialidade” se 

opõe a “civilidade”, “boas maneiras” ou “polidez”. Para o brasileiro, as relações 

interpessoais que se estabelecem na vida familiar passam a ser o “modelo obrigatório” 

para todas as outras formas de relação.27 Por esse motivo, ele não consegue desenvolver 

os rituais da “polidez”, “um disfarce que permitirá a cada qual preservar intatas sua 

sensibilidade e suas emoções”.28 Sérgio Buarque acrescenta: “O desconhecimento de 

qualquer forma de convívio que não seja ditada por uma ética de fundo emotivo 

representa um aspecto da vida brasileira que raros estrangeiros chegam a penetrar com 

facilidade.”29 As duas visões opostas do brasileiro manifestadas por Bishop na verdade 

 
24 UA, p. 486. 
25 UA, p. 543. 
26 UA, p. 545. 
27 Raízes do Brasil, 23a ed. Rio de Janeiro, José Olympio, 1982, p. 106 
28 Ibid., p. 107. 
29 Ibid., p. 109. 
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são duas facetas de uma mesma característica nossa, que a poeta nunca chegou a 

apreender bem. 

 Como para Bishop o Brasil era “natureza”, a idéia de uma cultura refinada no 

Brasil era para ela quase autocontraditória: era somente entre os pobres que poderia ser 

encontrada a “verdadeira cultura brasileira” – isto é, a cultura popular. Sua admiração 

pela arte do Brasil está sempre impregnada da idéia de que tudo que nela há de bom é 

necessariamente primitivo. Assim, Bishop qualifica as estátuas dos profetas de 

Congonhas do Campo como “toscas, porém poderosas e dramáticas”30 – embora “tosco” 

seja o último adjetivo que qualquer observador imparcial empregaria com relação à obra 

de um artista sofisticado como o Aleijadinho. Para a poeta, havia sempre algo de 

inerentemente suspeito em qualquer obra de arte erudita brasileira. Apesar do respeito 

que tinha por Drummond, Cabral e outros escritores, as obras brasileiras que realmente a 

empolgavam eram todas marcadas pela espontaneidade e singeleza: Minha vida de 

menina de Helena Morley, o diário autêntico de uma adolescente mineira no final do 

século XIX, que Bishop amorosamente traduziu para o inglês; a poesia de cordel 

nordestina; as músicas de carnaval, “a última poesia popular que ainda se faz no 

mundo”.31 A pureza da arte popular era incompatível com o requinte da arte erudita; 

assim, qualquer incursão desta na esfera daquela tinha de ser condenada como 

conspurcação ou inautenticidade. Em carta a Lowell, Bishop comenta que as letras dos 

sambas compostos para Orfeu do carnaval, filme de Marcel Camus, são ruins 

precisamente por serem de autoria de “um poeta de verdade”, Vinicius de Moraes: “falta-

lhes o elemento de surpresa, as palavras usadas erradamente, os termos difíceis etc., que 

os sambas sempre têm”.32 

 Se a própria idéia de uma cultura refinada brasileira parece inaceitável a Bishop, 

por outro lado quaisquer manifestações de vigor primitivo na cultura norte-americana a 

constrangem. Assim, recomenda aos “intelectuais brasileiros [...] ler Edmund Wilson, por 

exemplo, em vez de Henry Miller, para ter uma boa idéia da situação das letras nos 

Estados Unidos.” Parece-lhe que escritores como “[Theodore] Dreiser, [Sherwood] 

 
30 Brazil, p. 100. 
31 UA, p. 413. 
32 UA, p. 412. 
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Anderson [e] Miller [...] correspondem melhor à imagem mental que [os brasileiros] têm 

dos Estados Unidos” do que um escritor como Henry James. Para ela, era James – artista 

fortemente europeizado, autor de uma prosa cuidadosamente elaborada, cronista de uma 

sofisticada sociedade transatlântica anglo-americana – que deveria representar os Estados 

Unidos no estrangeiro, e não o rude e bárbaro Miller, que os brasileiros, influenciados por 

“alguns escritores franceses místicos”, viam como “o novo Blake americano”.33 Esse fato 

explica a ambivalência de Bishop com relação a Walt Whitman, que ela caracteriza, já 

numa carta de 1938, como autor de obras “datadas e desagradáveis”,34 e a respeito do qual 

afirma, numa entrevista de 1970: 

 

quanto ao maior poeta norte-americano – lembro-me que quando perguntaram a Gide 

quem era, na sua opinião, o maior poeta da língua francesa, ele respondeu: “Victor 
Hugo, hélas!” Eu diria que, na minha opinião, o maior poeta norte-americano é 

Whitman, hélas!35 

 

Ainda que reconhecesse a grandeza de Whitman, Bishop, ao que parece, julgava que suas 

qualidades estavam associadas aos aspectos menos refinados e civilizados da cultura 

norte-americana, dos quais ela vinha conscientemente tentando se distanciar pelo menos 

a partir do momento em que passou a se ver como representante dos valores progressistas 

norte-americanos num Brasil atrasado e inculto. 

 Porém o papel de mediadora cultural assumido por Bishop passou por uma dura 

prova com o golpe militar de 1964, que a colocou na ingrata posição de apregoar o 

liberalismo norte-americano no Brasil ao mesmo tempo em que defendia um regime 

antidemocrático nas cartas a seus amigos nos Estados Unidos. Quando a imprensa liberal 

norte-americana começa a criticar os militares brasileiros, ela escreve: “Estou uma FERA 

por conta do que os jornais americanos teriam noticiado”.” Justifica “a suspensão dos 

direitos, a expulsão de muitos parlamentares etc.”, argumentando que “foram necessárias, 

por mais sinistro que isto pareça.” Nega que os militares estejam cometendo violências, 

sempre tendo o cuidado de matizar suas afirmações com expressões como “até onde eu 

sei”; a certa altura, confessa: “Vai ser um alívio sair daqui. Esta constante pressão de 

 
33 UA, p. 356. 
34 UA, p. 81. 
35 Monteiro, George (org.). Conversations with Elizabeth Bishop. Jackson, University Press of Mississippi, 

1996, p. 52. 
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sentimentos violentamente contraditórios não é adequada ao meu ‘temperamento 

artístico’ (mais do que isso não afirmo ter).”36 Como em nenhum momento da carta citada 

ela faz qualquer restrição ao novo regime militar, os “sentimentos violentamente 

contraditórios” por ela mencionados parecem ser uma alusão ao conflito entre a simpatia 

por um regime ditatorial e as tendências liberais que havia manifestado ao longo de toda 

sua existência. 

 Foi no período imediatamente anterior e posterior a 1964 que se tornou mais óbvio 

o quanto era inadequado a Bishop o papel por ela assumido. Mas na verdade todo o 

período em que ela esteve direta ou indiretamente envolvida com o Brasil, na condição 

de norte-americana expatriada no Rio de Janeiro e em Minas Gerais ou, em seus últimos 

anos, de volta nos Estados Unidos, na de “autoridade em matéria de Brasil”, deve ser 

visto, de modo geral, como uma sucessão de mal-entendidos maiores ou menores. Sem 

jamais ter conseguido (ou querido) aprender o português corretamente, incapaz de 

enxergar a floresta por só ver as árvores, Elizabeth Bishop foi a mais inábil (e relutante) 

das mediadoras culturais; no fundo, tudo que queria do Brasil era um lar – um lugar onde 

fosse amada e compreendida, e onde pudesse escrever em paz. Durante cerca de dez anos, 

foi justamente isso que o país lhe deu. Mas a partir do início dos anos sessenta, um período 

turbulento para o Brasil em geral e para Bishop em particular, sua posição foi ficando 

cada vez mais difícil, até tornar-se insustentável. Assim, faz sentido que numa das obras-

primas de sua última fase, “Crusoé na Inglaterra”, ela se identifique com um náufrago 

solitário numa ilha tropical onde só há um outro habitante. Para Bishop, as únicas coisas 

que realmente importavam no país em que ela morou por quase vinte anos eram sua 

amada e o esplêndido cenário natural que a cercava. Quando, de volta a Massachusetts, 

no final da vida, confessava ter saudades do Brasil, o que na verdade sentia eram saudades 

de Lota e do mundo mágico e protetor de Samambaia, onde por alguns anos encontrou o 

lar que procurara em vão durante tanto tempo. 

 
36 UA, pp. 741-5. 


