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Limericks ou Limeriques 

Por César Obeid – escritor e educador. WWW.cesarobeid.com.br 

 

Quem sabe o que é limerique? 

Poema tão cheio de pique 

Que tem cinco versos 

E vivem dispersos 

E adoram glamour e chilique. 

 

Em cada estrofe, uma história;  

Tão triste, engraçada ou de glória, 

Mas sempre ao avesso 

Porque não tem preço- 

Um verso nascido pra glória. 

 

É sempre um grande desafio trabalhar com alguns temas cujos 

conteúdos não são muito conhecidos por parte do grande público. É 

tentador discorrer abertamente a respeito do assunto, tendo em vista 

que são poucas as referências existentes, mas, por outro lado, a 

atenção deve ser redobrada, pois estamos difundindo “novos” 

conceitos e tudo o que não queremos é reproduzir informações 

infundadas.  

Limerique é uma forma poética na qual cada estrofe possui 

cinco versos, ou seja, uma quintilha. Quase sempre composto por um 

poema monoestrófico, descreve um personagem em uma situação 

bem peculiar, geralmente absurda e/ou engraçada.   

  Não encontramos a palavra “limerique” nos dicionários, 

ela é um aportuguesamento da palavra inglesa limerick. Tatiana 

Belink (*), escritora de livros infantojuvenis foi a responsável pela 

difusão desta palavra aqui no Brasil.  

 

(*) Tatiana Belink nasceu em São Petersburgo, na Rússia, em 1919, e aos dez anos 

migrou com a família para São Paulo. Poeta, tradutora e dramaturga consagrou-se 

principalmente por sua obra para crianças.  

 

http://www.cesarobeid.com.br/
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Em inglês, limerick, possui dois significados; uma forma de 

poesia e o nome de um condado na Irlanda. A relação entre o nome 

geográfico e a forma poética é ainda incerta. Alguns pesquisadores 

afirmam que o nome surgiu por meio de um refrão de uma canção 

tradicional “Will you come up to Limerick?” Algo como “Você irá a 

Limerick?”. Sobre o qual, nos pubs irlandeses, os poetas 

improvisavam cinco versos para finalizar com o refrão que era 

cantado por todos. Como a palavra “limerick” não possui nenhuma 

outra palavra em língua inglesa que rime, seria impossível fazer uma 

estrofe que a contemplasse, assim justificaria a relação com o estilo 

nonsense, como veremos a seguir.  

Outros dizem que pode ser uma homenagem à Edward Lear, 

“Learic”. De qualquer maneira, nada ficou provado e somente o que 

podemos afirmar é que o nome é posterior à forma.  

 

Ancestralidade  

 

 Estrofes contendo cinco versos, com métrica e posição de rimas 

semelhantes ou idênticas aos atuais limericks já eram encontradas há 

muitos séculos.  

Era muito comum na dramaturgia renascentista o escritor criar 

uma forma poética para expressar cada momento de acordo com a 

emoção dos personagens. Observamos o clássico exemplo no 

encontro de Romeu e Julieta, na qual o diálogo que precede o beijo 

dos amantes é composto por apenas 14 versos que formam um 

soneto(*), forma poética muito popular na época de Shakespeare.  

 

(*)http://www.shakespeare-navigators.com/romeo/T15.html (linhas 93 a 96) 

 

Se os sonetos abrigavam temas românticos, essas quintilhas 

serviam de base literária para as fortes emoções de loucura e/ou 

descabimento. O próprio bardo inglês, Willian Shakespeare, fez uso 

delas nas seguintes situações; na peça Otelo, Iago(*), quando 

bêbado, canta uma louca canção; em Hamlet, Ophelia(**) usa essas  

http://www.shakespeare-navigators.com/romeo/T15.html


3 

 

quintilhas na cena de loucura e Edgar(***), no clássico Rei Lear, 

quando se passa por mendigo.  

 

(*)http://shakespeare-navigators.com/othello/T23.html (linhas 69 a 73)  

(**) http://shakespeare-navigators.com/hamlet/H45.html (linhas 190 a 199) 

(***)http://www.playshakespeare.com/king-lear/scenes/575-act-iii-scene-4#95 

(ícone 95) 

 

Também encontramos traços do que atualmente chamamos de 

limericks em “Tom o’ bedlam”, uma canção inglesa do século XVII. 

Ela narra a vida dos loucos de um hospício. Na época, a diversão do 

povo era visitar o espaço para ver as maluquices dos seus hóspedes. 

“Sumer is i-cumen in” é outra antiga canção que também carrega 

elementos dessa forma poética.  

Ao mesmo tempo em que observamos que esta forma sempre 

esteve ligada ao absurdo e à loucura, por outro lado, também 

notamos que existem muitas canções e poemas voltados para as 

crianças e temas folclóricos que a utilizam. “What are little boys 

made of”, uma música infantil do início do século XIX já era escrita 

nesta forma poética. 

Outro estilo que também faz uso dessas quintilhas é o nonsense 

rhymes, muito conhecido para o universo infantil.  

Já nos anos de 1960, nos Estados Unidos da América, muitas 

piadas divulgadas em revistas masculinas, como Playboy (****) e 

Sex to sexy eram escritas em versos de limericks (agora sim, com o 

nome atual).  Atualmente podemos encontrar até trechos da bíblia 

sagrada escritos em versos de limerique.  (*****) E até hoje, os 

temas são amplos e o público leitor é bem diverso.   

 

(****) Livro: Big Little book of Playboy Limericks  

(*****)Livro: The New Testament in Limerick Verse  

by Christopher Goodwins (Author) 

 

 

 

http://shakespeare-navigators.com/othello/T23.html
http://shakespeare-navigators.com/hamlet/H45.html
http://www.playshakespeare.com/king-lear/scenes/575-act-iii-scene-4#95


4 

 

Forma Atual  

 

Falar em forma fixa de poesia nos dias de hoje, onde muitos 

escritores pretendem não seguir padrões, pode parecer um pouco 

estranho, conservador, mas no campo poético, a forma fixa nunca 

deixou de existir, seja na chamada poesia popular ou erudita. No 

limerique, cada estrofe possui cinco versos, sendo que o primeiro 

verso rima com o segundo e com o quinto e possuem oito sílabas 

poéticas.  Já o terceiro e o quarto versos rimam entre si e possuem 

cinco sílabas poéticas. A estrofe ilustrativa representa a musicalidade 

do poema e a posição das rimas. Considere “pá” a sílaba fraca e “PÁ” 

a sílaba forte. Os versos de oito sílabas (1º, 2º e 5º) possuem três 

tônicas fortes. Os versos de cinco sílabas (3º e 4º) possuem duas 

tônicas fortes.   

 

1- pa PÁ pa pa PÁ pa pa PÁ            (A) 

2 - pa PÁ pa pa PÁ pa pa PÁ           (A)  

3 - pa PÁ pa pa PÁ                         (B)  

4 - pa PÁ pa pa PÁ                         (B) 

5 - pa PÁ pa pa PÁ pa pa PÁ            (A)   

Vale lembrar que a contagem silábica poética difere da contagem 

gramatical (nesta, contam-se todas as sílabas).  As letras A e B 

representam os versos que rimam entre si.  

 

O prego falou sem apego: 

- Martelo, eu quero sossego! 

- Mas prego, eu não nego, 

Cabeça de prego 

Não pode querer um chamego. 
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Os limericks de Edward Lear  

 

Com o tema introduzido, podemos falar a respeito de Edward 

Lear (1812-1888), humorista inglês e o grande responsável pela 

popularização dessa forma poética. Junto com o escritor inglês Lewis 

Carroll, Lear é considerando o criador do estilo nonsense de poesia, 

embora também trabalhassem, desde meados do século XIX, com 

esse estilo nos textos em prosa, foi nos versos que os dois o 

consolidaram, provavelmente pelo fato da mensagem nonsense ser 

mais identificável nos textos escritos em forma poética. A 

imprevisibilidade e o disparate que se faziam necessários para a 

época dos escritores ingleses, ainda hoje fazem sentido, ao menos no 

que se refere à poesia.   

Nesse contexto, Edward Lear publicou seus limericks (na época 

esse nome não era conhecido) no livro “the book of nonsense”, em 

1846. Existiam dois livros nos quais ele se baseou para compor seus 

versos e ilustrações; “History of sixteen wonderful old woman”(*) e  

Anecdotes and adventures of fifteen gentlemen” (**) 

 

(*)http://www.nonsenselit.org/index.php?option=com_gallery2&Itemid=35&g2_vie

w=core.ShowItem&g2_itemId=1937 

(**) http://www.nonsenselit.org/Lear/limbooks/fg01.html 

 

Recriando o universo desses livros, Lear levou o nonsense ao 

extremo. Sem a intenção de chocar, cuidadosamente transporta o 

leitor/ouvinte ao riso não fácil, de certa maneira, confuso, tendo em 

vista que o seu último verso quase nunca consiste em uma piada. 

Retratando um velho ou uma velha em algum ponto geográfico 

específico, o poeta e ilustrador Edward Lear difundiu a forma Limerick 

por todo o mundo, fazendo até com que fosse considerando, pelos 

mais desavisados, como sendo o inventor desse estilo poético.   

 

http://www.nonsenselit.org/index.php?option=com_gallery2&Itemid=35&g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1937
http://www.nonsenselit.org/index.php?option=com_gallery2&Itemid=35&g2_view=core.ShowItem&g2_itemId=1937
http://www.nonsenselit.org/Lear/limbooks/fg01.html
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There was an old man with a beard,  

Who said, “It is just as I feared -  

Two Owls and a Hen, 

Four Larks and a Wren, 

Have all built their nests in my beard!” 

 

(Livre tradução)  

 

Havia um velho barbudo,  

Que disse, “É isso que eu temia –  

Duas corujas e uma galinha,  

Quatro cotovias e um rouxinol,  

Todos fizeram ninhos na minha barba!” 

 

 

Relação com a poesia tradicional brasileira 

 

O cancioneiro tradicional brasileiro é munido de um grande 

arsenal poético; de norte a sul do país encontramos diversas 

modalidades de poesia popular, seja ela escrita ou improvisada, seja 

recitada nas praças ou nos teatros, os versos de nossos poetas estão 

em toda a parte. Uma das principais características da nossa poesia é 

o ápice do último verso. Na chamada cultura tradicional e/ou 

folclórica, a última linha da estrofe guarda o seu ponto máximo, seu 

segredo primordial. Já nos no estilo nonsense o poeta não entrega a 

solução de pronto. Essa ausência de objetivo leva o leitor a uma 

sensação de circularidade contraditória, elemento que não 

encontramos nas culturas caipiras, caboclas e sertanejas.  

Mesmo com essa divergência aparente, os limeriques também 

possuem semelhanças com o nosso cancioneiro poético; são 

manifestações que nascem da oralidade e possuem esquemas fixos 

de rima e métrica. 
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Além do campo das culturas tradicionais, Bráulio Tavares, 

atuante escritor e pesquisador paraibano, criou o nome “limeiriques”, 

em uma referência direta ao poeta nordestino Zé Limeira, conhecido 

como poeta do absurdo. Glauco Mattoso, entre outros poetas também 

escreverem seus “limeiriques”, com temática sensual/erótica.   

 

Viagem real 

 

A leitura nos leva aos mais extremos rincões desse planeta 

tornando a nossa viagem viável sem gastarmos com hotel e bilhete 

aéreo. Realmente é possível vivenciar o mundo todo nas páginas dos 

livros. Mas senti a necessidade de conversar com um poeta atual, 

vivo. Precisava descobrir quem faz e como é esse tipo de poesia pelo 

mundo nos dias de hoje? Em uma pesquisa virtual encontrei a poetisa 

Madeleine Begun Kane, residente em Bayside, Nova York. Foi para lá 

que eu fui.  

Musicista profissional e apreciadora de comida Thai, Madeleine 

tem dedicado parte do seu tempo para a difusão dos limeriques. Com 

sua página no Facebook, ela estimula poetas novatos e experientes a 

desenvolverem os seus próprios poemas. Criou o projeto, de 

abrangência mundial, chamado Limerick-OFF, no qual escreve o 

primeiro verso da quintilha e os internautas completam o poema. Os 

temas são variáveis, mas sua preferência é por assuntos atuais e 

críticas sociais.  

 

Daqui pra frente  

 

Em uma breve pesquisa em sites de busca e livrarias no Brasil, 

percebemos que ainda são poucas as informações e textos  

disponíveis a respeito dessa forma poética tão comum em países que 

falam a língua inglesa. Não há dúvida de que os limeriques têm muito 

espaço para conquistar por aqui e que ainda vão agradar muitas 

crianças com seu estilo nonsense de humor, como também muitos 
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jovens e adultos que buscam poemas mais picantes. O convite está 

feito. Embarque, leia e escreva e divulgue os limeriques.  

 

 

Referências:  

 

- “The Limerick” – G. Legman- Panther Books  

 

- Rima e solução- A Poeisa Nonsense de Lewis Carrol e Edward 

Lear- Myriam Ávila. AnnaBlume editora.  

  

www.limericks.org 

 

www.nonsenselit.org 

 

Limeriques para o público infantojuvenil 

 

Livros de Tatiana Belink:  

- Um caldeirão de Poemas – Companhia das letras  

- O livro dos disparates – Editora Saraiva  

- Limeriques da Cocanha – Companhia das letras  

 

Livros de César Obeid:  

- Criança Poeta – Editora do Brasil  

- Para Ler, Ver e Ouvir- Histórias Indianas do Pantchatantra – 

Editora Moderna  

- Tupiliques- Heranças Indígenas no Português do Brasil – 

Editora Moderna.  

 

Livro de Viviane Veiga Távora:  

- Mareliques da praia louca – Editora Bicho que Lê 

 

http://www.limericks.org/
http://www.nonsenselit.org/

