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RESUMO 
 

A presente dissertação de mestrado, intitulada O ARBUSTO DOS ANJOS, 

apresentada ao Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, do 

CCHLA/UFRN, para obtenção do título de Mestra em Estudos da Linguagem, 

objetiva realizar uma leitura da obra anjosiana Eu (1912), de modo a identificar, 

no teor dialético de seus versos, uma atitude crítica do poeta frente à realidade 

instituída, assumindo, para tanto, dimensões utópicas que o fazem vislumbrar 

outras possibilidades de existência. Como fundamentação teórica, apóia-se em 

Nietzsche, em cujos textos de A Vontade de Poder (1884-1888) toma de 

empréstimo uma concepção de niilismo díspar do fatalismo e da resignação, 

porque voltada para uma negação das verdades instituídas; também baseia-se 

no pensamento de Benjamin, em suas Teses sobre o conceito de história 
(1940), de onde é possível enxergar, no desvio revolucionário pelo passado, 

uma oportunidade de construir um futuro diferente do agora. O estudo analisa 

alguns poemas de Augusto dos Anjos, tomando-os como realidade criadora 

que mantém pontos de contato com a realidade imediata do poeta. Apoiando-

se no método de análise de Antonio Candido (2004), esta dissertação privilegia 

o estudo de cinco sonetos constituintes do Eu, a saber: “O Lázaro da Pátria”, 

“Ricordanza della mia Gioventú”, “A Árvore da Serra”, “Debaixo do Tamarindo” 

e “Vozes da Morte”. Identifica na sua abordagem lírica rasgadora de normas e 

aglutinadora de sonhos, o fundamento paradoxal que sustenta o niilismo 

utópico de Augusto dos Anjos, no qual protagoniza a voz dos oprimidos, digna 

de ser recordada no espaço sempre emblemático do texto literário. 
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RESUMEN 
 

La presente disertación de maestría, intitulada EL ARBUSTO DE LOS 
ÁNGELES, presentada al programa de posgraduación en Estudios del 

Lenguaje, del CCHLA/UFRN, para la obtención del título de Magister en 

Estudios del Lenguaje, objetiva realizar una lectura de la obra anjosiana Yo 

(1912), de modo a identificar en el tenor dialéctico de sus versos, una actitud 

crítica del poeta frente a la realidad instituida, asumiendo, para tanto, 

dimensiones utópicas que lo hacen vislumbrar otras posibilidades de 

existencia. Como fundamentación teórica, se apoya en Nietzsche, de cuyo 

texto La Voluntad de Poder (Der Wille zur Macht) (1884-1888), toma prestada 

una concepción de nihilismo dispar del fatalismo y la resignación, porque 

vuelve a una negación de las verdades instituidas; también se basa en el 

pensamiento de Benjamin, en su Tesis sobre el concepto de historia 

(Dissertation über den Begriff der Geschichte) (1940), de donde es posible 

avistar, en el desvío revolucionario por el pasado , una oportunidad de construir 

un futuro diferente del ahora. El estudio analiza algunos poemas de Augusto 

dos Anjos, tomándolos como realidad creadora, que a su vez mantiene puntos 

de contacto con la realidad inmediata del poeta. Apoyándose en el método de 

análisis de Antonio Candido (2004), esta disertación privilegia el estudio de 

cinco sonetos constituyentes de YO, a saber: “El Lázaro de la Patria”, 

“Recuerdo de mi juventud”, “El árbol de la Sierra”, “Debajo del Tamarindo” y 

“Voces de la Muerte”. Identifica en su abordaje lírica, rasgadora de normas e 

aglutinadora de sueños, el fundamento paradójico que sustenta al nihilismo 

utópico de Augusto dos Anjos, en el cual protagoniza la voz de los oprimidos, 

digna de ser recordada en el espacio siempre emblemático del texto literario. 
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INTRODUÇÃO 
 

O Eu em trânsito 
 

Não convém a gente levantar escândalo do 

começo, só aos poucos é que o escuro é claro. 

 

(Guimarães Rosa) 

 

A literatura ocupa um lugar social marcado por tensões e 

incongruências. Em seu estatuto de jogo, institui o mundo sob outra ordem, 

pautada na fantasia. Recusa-se a atuar como mero utensílio e orienta seu 

discurso aos desconcertos do mundo. O poeta Paulo Leminski (1986, p. 59), 

em reflexões acerca da (in)utilidade da arte, aponta que  
 

[...] o lucro da poesia, quando verdadeira, é o surgimento de 
novos objetos no mundo. Objetos que signifiquem a 
capacidade da gente de produzir mundos novos. Uma 
capacidade in-útil. Além da utilidade. 
  

Ao ultrapassar os limites do ornamento e da mercadoria, a poesia 

insurge-se contra a estagnação do mundo, reinventando-o. A sua função, para 

fazermos uso da expressão de Perrone-Moisés (2000, p. 32-33), num ensaio 

sobre a poesia de Mallarmé, é “crítica, restauradora, utópica”, porque os poetas 

são “aqueles inúteis, aqueles doidos que passam seu tempo tirando as 

palavras da circulação normal, para lustrá-las e ilustrá-las num outro circuito, 

mais livre e essencial”. Nesse sentido, a poesia ganha o lugar do desejo e 

torna-se porto de renúncia, ancoradouro de protestos, habitat de negativas. 

No transcorrer dos tempos, vislumbramos a palavra poética em seu feitio 

messiânico1, ao revelar-se como um cenário receptivo às aspirações de uma 

nova vida. A esse respeito, Holanda (2004, p. 217) defende que “o discurso 

literário está incessantemente indo às bordas do improvável para exorcizar o 

                                                 
1 Utilizamos o “messianismo” no sentido designado por Benjamin em suas Teses sobre o 
conceito de história (1994), para quem o passado assume função redentora e o 
messianismo, uma oportunidade revolucionária de trazê-lo à cena do presente.  
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impossível”. Na medida em que a poesia dá a ver o real circundante, cria com 

este uma relação deformante e arbitrária, procurando transpor os muros da 

mimese como aposta numa transubstanciação da realidade presente. 

Nossas inquietações acerca da poesia como espaço de resistência 

ganham forma nesta dissertação de mestrado, inserida na Linha de Pesquisa 

Literatura e Memória Cultural, da Área de Literatura Comparada, constituintes 

do Programa de Pós-graduação em Estudos da Linguagem, UFRN. A poesia 

de Augusto dos Anjos é o motivo de nossa escrita. O livro Eu2, única obra 

publicada em vida pelo poeta paraibano, em 1912, é o chão poético de trilhas 

sinuosas que nos impelem à aventura da travessia. Instiga-nos a dialética3 que 

perpassa seus versos, presente na atitude de recusa a um estado de coisas 

petrificado e, ao mesmo tempo, em proposições de uma nova humanidade.  

Tencionamos observar como o niilismo, enquanto crítica a um mundo 

insatisfatório, constitui-se um movimento tenso na obra desse artista, 

assumindo dimensões utópicas que expressam o desejo de contestação e 

transformação da realidade imediata do poeta. Para tanto, empreendemos um 

estudo analítico de poemas anjosianos, tomando-os como linguagem criadora 

que mantém pontos de contato com a realidade histórica e social de sua época 

e da contemporaneidade.  

Para a análise do discurso provocativo que se instaura nos seus 

versos, baseamo-nos na relação que o poeta do hediondo travou com a sua 

época. No decorrer da dissertação, procuramos compreender a realidade 

imediata do artista, notadamente marcada por transformações decorrentes da 

modernidade, sendo esta entendida como um processo de transformação 

social apoiado na idéia de que o desenvolvimento constitui-se em movimento 

natural e sucessivo. Tratamos de evidenciar o modo como Augusto dos Anjos 

revelou-se díspar desse projeto, tendo em vista que operou, no interior de sua 

poética, uma crítica ao progresso e à técnica: “Para onde irá correndo minha 

sombra/ Nesse cavalo de eletricidade?!” (Poema Negro). Observamos que o 

                                                 
2 ANJOS, Augusto dos. Obra completa. Volume único. Org. Alexei Bueno. Rio de Janeiro: 
Nova Aguilar, 1994. Esta é a edição de que fazemos uso durante o desenvolvimento desta 
pesquisa, indicando os poemas, logo após serem citados, através de seus títulos. 
3 Neste estudo, partimos do pressuposto de que o homem e a sociedade se constituem 
dialeticamente, pois se fundam num movimento constante de afirmações e negações, 
conferindo a si um caráter permanentemente transformador. Logo, a dialética é entendida em 
seu estatuto de contradição (KONDER, 1987). 
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poeta paraibano mostra-se preocupado com o seu destino e a dúvida que lhe 

perpassa é resultante de seu assombro com “a passagem dos séculos”, com a 

incógnita que atravessa a história dos homens, em cuja alinearidade reside o 

sentido de uma existência transitória: “– Quem sou? Para onde vou? Qual 

minha origem?”. 

Material poético de feição subversiva, o Eu surgiu em um Brasil que 

ainda julgava pertinentes os vagidos parnasianos de rebuscamento formal, que 

chegavam a suplantar o cerne da estética simbolista, apenas reverenciada 

naquilo que possuía de preocupação técnica. O ordenamento lingüístico que 

essas tendências inspiravam atendia aos horizontes de expectativas de um 

público formal que cultivava o superficialismo de um bom gosto pouco 

correspondente aos problemas mais urgentes daquela sociedade e do ser 

humano de uma forma geral. Por isso, podemos compreender a obra poética 

de Augusto dos Anjos em seu estatuto revolucionário ao relacionarmos o seu 

versejar com aquilo que Candido (1980, p. 23) chamou de “arte de 

segregação”, para designar o tipo de manifestação estética que se preocupa  

 
[...] em renovar o sistema simbólico, criar novos recursos 
expressivos e, para isto, dirige-se a um número ao menos 
inicialmente reduzido de receptores, que se destacam, 
enquanto tais, da sociedade. 
 

Sabemos que toda obra de arte está sujeita aos julgamentos de seu 

tempo histórico. Mas uma obra que não atende aos pressupostos artísticos de 

um dado período assume para si a função de catalisadora de silêncios, já que, 

em suas miragens interiores, antecipa questionamentos que somente na 

posteridade ganhariam respaldo. Augusto dos Anjos, ao endereçar suas 

inquietações aos “seres ilusórios”, à “população doente do peito” e à “multidão 

dos séculos futuros”, escapou aos domínios do tempo e do espaço, uma vez 

que trouxe à superfície de sua criação, o drama da condição humana. Por isso 

é compreensível a problemática classificação de uma obra que se instala nas 

fronteiras esgarçadas da era moderna, a qual “poliu, até apagar quase por 

completo, o antagonismo entre o antigo e o atual, o novo e o tradicional” (PAZ, 

1984, p. 22), numa atitude literária que reivindica para si o lugar da 

atemporalidade. 
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A partir de uma visita à fortuna crítica de Augusto dos Anjos, 

constatamos, até onde foi possível perceber, a ausência de um estudo voltado 

para o caráter niilista de seus textos, compreendido sob a ótica da negação de 

um mundo instrumentalizado que, por suas dimensões utópicas, visa a sua 

superação. Salientamos que a nossa compreensão do niilismo está fora dos 

domínios da resignação e do fatalismo4; conforme Nietzsche, este sentimento 

se converte em necessidade psicológica imprescindível ao movimento dialético 

da história, revestindo-se de “vontade de poder”5: 

 
Cada grande crescimento traz consigo também um imenso 
esfalecimento e perecer: o sofrer, os sintomas do sucumbir 
pertencem aos tempos de imensos adiantamentos; cada 
movimento frutífero e potente da humanidade criou consigo, 
ao mesmo tempo, um movimento niilista. Em certas 
circunstâncias, seria um sinalizar para um crescimento que 
corta e que é o mais essencial de todos, para a transição a 
novas condições de existência, o fato de vir ao mundo a mais 
extrema forma de pessimismo, o niilismo propriamente 
(NIETZSCHE, 2008, p. 81-82) 

 

Interpretamos a atitude niilista de Augusto dos Anjos como um requisito 

à construção de uma nova realidade, à “transição a novas condições de 

existência”. Dessa forma, para que “haja só amizade verdadeira/ Duma caveira 

para outra caveira” (Idealismo), o poeta nega o amor e as relações arquitetadas 

pelos homens no tempo presente: “O amor na Humanidade é uma mentira!”. 

Denuncia, com isso, a realidade aviltante do mundo capitalista, em cujos 

desígnios totalizadores articula-se um projeto de coisificação do homem. 

Entendemos esse projeto de coisificação humana a partir do pensamento 

marxista que esclarece o lugar das mercadorias na sociedade do capital. O 

homem não é portador do processo produtivo incentivado pelo capitalismo 

moderno; antes é “incorporado como parte mecanizada num sistema mecânico 

                                                 
4 Nietzsche considera-se um “niilista positivo e ativo”, diferentemente dos cristãos e socialistas 
de esquerda, identificados como “negativistas passivos”. Essa diferenciação, pautada nos 
impulsos de vida e de morte, respectivamente, alarga a concepção fechada de que os niilistas 
são indivíduos que se entregam ao nada, não reagindo em absoluto para a modificação de sua 
realidade. 
5 A “vontade de poder” constitui a doutrina de superação do niilismo, preconizada por Nietzsche 
em obra póstuma homônima (1884-1888). Nesta, o filósofo identifica a necessidade de 
“transvaloração dos valores” a partir da vontade de poder concernente ao “além do homem”. 
Através dessa força, o indivíduo capacita-se a reagir contra o presente em nome de uma vida 
mais plena. (NIETZSCHE, 2008) 
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que já encontra pronto e funcionando de modo totalmente independente dele, e 

a cujas leis ele deve se submeter” (LUKÁCS, 2003, p. 203-204).  O poeta em 

estudo, renunciando às leis do progresso e da técnica que caracterizam os 

“tempos de imensos adiantamentos”, negando-se a se objetivar e a abrir mão 

de suas singularidades de sujeito, aventura-se a repensar o mundo, por meio 

de um pessimismo revolucionário que confere ao niilismo uma dimensão 

utópica. 

Entendemos a utopia em seu sentido concreto e positivo, e não como 

projeto irrealizável, construído no terreno do impossível, pois “não se trata 

apenas de criticar o que é, ou de sonhar com o que deve ser, mas de agir para 

transformar o real e realizar a utopia” (VÁZQUEZ, 2001, p. 321). De acordo 

com Benjamin (1994, p. 223), o passado constitui-se como um apelo que toca a 

nossa “frágil força messiânica”, sem a qual não nos desvinculamos dos ditames 

opressores do presente. O passado nos liberta das amarras das convenções 

sociais e, ao aportarmos no seu chão seguro e feliz, somos capazes de 

vislumbrar um futuro diferente do agora. 

Enxergamos a obra de Augusto dos Anjos em seu fundamento 

paradoxal, tendo em vista que agrega o niilismo e a utopia, esta alicerçada 

numa via de mão dupla. Uma utopia que transita entre os tempos, pois 

encontra solo fecundo em um passado originário, capaz de reintegrar o homem 

à vida no todo, ao “império da substância universal!” (Agonia de um Filósofo); 

ao mesmo tempo, dessa interrupção messiânica da história, favorável a um 

retorno revolucionário, insurge um novo mundo, configurando a utopia concreta 

em que se pauta o lirismo desse artista.  

 A poesia anjosiana sugere o caminho a trilhar por este estudo, porque 

cultiva em seu universo poético, um niilismo utópico que nos incita a 

reinterpretar o mundo. Esse movimento dialético se funda na configuração lírica 

de Augusto dos Anjos a partir de dois elementos contraditórios, conforme 

estudo crítico de Gullar: 

 
Uma visão e um sentimento do mundo, uma concepção teórica 
e uma disposição afetiva que se contradizem e se constituem 
dialeticamente. A visão teórica compreende a vida como 
fenômeno material sujeito às implacáveis leis da natureza; a 
disposição afetiva acolhe essa visão como uma tragédia, sofre-
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a, rebela-se contra ela, busca superá-la na criação estética 
(GULLAR, 1976, p. 51). 

 

 Através de uma “criação estética” sobre a qual se funda o desejo de 

superar uma realidade insatisfatória, o artista em análise nos deixa uma obra 

literária que, mesmo com um manancial crítico voltado à compreensão de sua 

poética, sempre nos aponta outras possibilidades de leitura, pois as 

contradições humanas que lhe fundamentam são vislumbradas na fruição do 

próprio texto literário. Tomamos a sua palavra como forma estética que deduz 

o real circundante e dá a ver matizes da sociedade, intuídos na imanência dos 

poemas. Assim sendo, a realização do Eu apresenta-se como exemplo maior 

do caráter redentor da arte, por meio de versos que questionam a “aspereza 

orográfica do mundo” (Monólogo de uma Sombra), com o fim de ressignificar a 

existência humana através do “vagido de uma outra Humanidade!” (Os 

Doentes).  

Para abordarmos o tema do niilismo, utilizamos como fundamentação 

teórica o sentido a ele atribuído em A Vontade de Poder, de Friedrich 

Nietzsche, que reúne textos de 1884 a 1888.  Conforme este filósofo, o mundo 

não deve ser interpretado de maneira unívoca e absoluta; antes merece ser 

visto como um conjunto de experiências variáveis marcadas por postulados de 

verdade transitórios. Entretanto, a falência das categorias da razão 

instrumental que buscavam nortear os destinos da humanidade não significa 

uma cessação da história: “O próprio Nietzsche compreende a sua filosofia 

como a introdução do início de uma nova época [...] cujas reviravoltas não 

podem ser comparadas com o que foi conhecido até aqui” (HEIDEGGER, 

2007, p. 23). Ao contrário de mera aniquilação, o niilismo agrega-se à utopia da 

libertação.  

Por sua vez, este estudo considera a utopia em seu sentido 

messiânico e marxista, tendo como base as Teses sobre o conceito de 
história (1940), de Walter Benjamin. Nelas, vislumbramos uma crítica ao 

progresso que impele o homem a recusar o presente instituído e a “despertar 

no passado as centelhas da esperança” (BENJAMIN, 1994, p. 224), como 

forma de se projetar em um futuro melhor. Defendemos uma utopia concreta 

que se identifica com a revolução, entendida por Benjamin (Idem, p. 231) como 
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uma “imobilização messiânica dos acontecimentos” sem a qual a luta pelo 

passado oprimido em nome de um presente satisfatório é praticamente nula. 

Isso implica dizer que, para tornar palpável um novo mundo, mais aprazível e 

humanizado, é necessário recusar a realidade dominante, notadamente falida, 

aliando-se sonho e ação efetiva. 

A travessia desta pesquisa dá-se em três capítulos. O primeiro, 

denominado Itinerário do Eu, busca clarificar a trajetória percorrida por 

Augusto dos Anjos, enquanto poeta. Objetiva compreender a problemática 

inserção desse artista em um mundo social marcado por antagonismos que 

atravessam o campo da objetividade e da subjetividade. Observa a atitude 

crítica do poeta paraibano no que diz respeito à sua realidade social, o que lhe 

conferiu uma recepção singular por parte de seu público-leitor. Isso porque, ao 

lhe participar um Eu de configuração estético-cultural múltipla, a poética do 

hediondo foi, ao mesmo tempo, alvo de acolhida e estranhamento. 

No segundo capítulo, Mutilações do Eu: travessias entre o Niilismo 
e a Utopia, tenciona-se revelar o modo como Augusto dos Anjos destrona a 

realidade de seu aparato de certezas perenes, dando lugar a um conjunto de 

formulações dimensionadas utopicamente. Entendemos o seu lirismo 

inquietante a partir das trilhas que o niilismo realiza em suas malhas de tensão, 

fundado, especificamente, no solo caótico das cidades. Estas são 

compreendidas como um lugar de renúncia para os indivíduos incompatíveis 

com um projeto de racionalização dos espaços. Uma leitura do poema “O 

Lázaro da Pátria” permite-nos deflagrar o drama dos excluídos por meio das 

fissuras de uma linguagem que atestam subjetividades fragmentadas pelos 

domínios da técnica e do progresso.  

Ainda no segundo capítulo, investigamos a poética de Augusto dos 

Anjos desvelada ao mundo como uma sentinela inquieta e ativa. Tomamos a 

sua configuração estética como catalisadora de conflitos demasiado humanos, 

por representar um espaço de resistência à realidade, ao passo que concebe 

uma outra, possível de ser vivida no horizonte do próprio texto. Percebemos 

que, ao dirigir a feição niilista-utópica de sua lírica a um estado de coisas 

petrificado, com vistas à sua transformação, o poeta encontra na arte uma 

senha de esperança que fomenta a ação revolucionária rumo à constituição de 

um novo mundo. A análise do poema “Ricordanza della mia Gioventú” 
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possibilita-nos vislumbrar um inventário imagístico panorâmico quanto à ânsia 

de redenção humana, transfigurada no reconhecimento das desigualdades 

sociais e na defesa de valores qualitativos em uma sociedade subjugada pelos 

domínios da racionalidade opressora.  

No terceiro e último capítulo desta pesquisa, denominado O Arbusto 
dos Anjos e as fissuras do Eu, buscamos refletir sobre a função 

humanizadora da poesia e o modo como Augusto dos Anjos revelou-se 

visionário quanto a questões cruciais da contemporaneidade, especialmente no 

que concerne à defesa ecológica. O tratamento conferido ao meio ambiente, 

em sua poética, denuncia as contradições do mundo ocidental, orientadas a 

partir da exploração indiscriminada dos recursos naturais em nome do 

desenvolvimento; ao mesmo tempo em que, mesmo organizando-se a partir 

dos mecanismos de reificação do homem e da natureza, estes conseguem 

lutar pela preservação de suas idiossincrasias, numa atitude revolucionária que 

aponta para novas possibilidades de existência. O estudo dos poemas “A 

Árvore da Serra”, “Debaixo do Tamarindo” e “Vozes da Morte” oferece-nos 

condições de compreender o alcance social da poesia de Augusto dos Anjos, 

tendo em vista que operou, no interior de seus versos, uma trama 

desconcertante de tensões e lutas, despertando-nos a necessidade de 

questionar os caminhos do progresso e, dessa forma, amanhar o terreno das 

esperanças, numa postura ativa e inquieta de transformação de si e do mundo. 
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CAPÍTULO I 
 

Itinerário do Eu 
 

Cada homem leva em si a forma inteira da humana condição. 
 

(Montaigne) 

 

1.1. O acontecimento6 da arte  
 

1.1.1. A palavra que lê o mundo 

 

Ao pensarmos em ideologia, imediatamente impõe-se às nossas 

reflexões o senso comum de que a mesma, tão somente, serve à legitimação 

do poder das classes dominantes. Entretanto, são inúmeras as definições que 

se agregam a esta, indo desde o processo de produção de significados e 

valores na vida social, a um conjunto de crenças orientado para a ação. 

Terry Eagleton, em sua obra Ideologia, uma introdução (1997), após 

extensa problematização acerca dos percalços conceituais do termo, defende 

ser possível definir ideologia de seis maneiras distintas: produção simbólica de 

idéias e valores na vida social; elaboração de crenças e idéias de um grupo 

socialmente significativo; promoção e legitimação de grupos sociais diante de 

interesses contrários; autenticação de interesses específicos relacionados às 

atividades de um poder social dominante; idéias e crenças que auxiliam na 

legitimação de uma classe dominante, acima de tudo através da distorção e da 

dissimulação; e ainda as crenças ilusórias originadas da estrutura material do 

conjunto da sociedade como um todo. (Cf.: EAGLETON, 1997, p. 38-40) 

                                                 
6 O título desta parte do capítulo tem origem na argumentação de Jauss (1994) acerca da 
importância de se considerar o papel do leitor no processo interpretativo de um objeto artístico. 
Segundo o autor, a existência de “horizontes de expectativas” diversos, a dependerem da 
época de apreciação do texto literário, faz com que este se atualize constantemente, tornando-
se um “acontecimento”. 
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O autor confirma a impossibilidade de reunir, em uma só definição, a 

malha de possibilidades de que se vale o conceito de ideologia. Compreende-a 

como um discurso que atende a inúmeros propósitos, com contextos bem 

específicos. Alerta quanto aos riscos dos estereótipos genético-classistas que 

tendem a transformar a ideologia, unicamente, em algo pernicioso; ao mesmo 

tempo em que difere das posições generalistas que, na ampliação demasiada 

do termo, acabam por esvaziá-lo de significados. 

Tomando a ideologia como um discurso que se direciona a 

determinadas finalidades de um grupo social, seja para reagir contra quem está 

em qualquer poder, seja para legitimá-lo, podemos considerar a palavra escrita, 

falada ou silenciada como instrumento ideológico que serve para consentir ou 

desestabilizar, aceitar ou subverter. A palavra utilizada de forma literária, pela 

ampliação do universo simbólico, também é carregada de ideologia. Não 

falamos apenas da literatura panfletária ou engajada, mas de toda arte da 

palavra que, por sua constituição, carrega, implícita ou explicitamente, uma 

transgressão da ordem, uma desarrumação nos códigos de comunicação e de 

relações sociais.  

Aceitamos tratar como ideológicas as manifestações literárias, por sua 

configuração violadora da ordem lingüística e social, atuando como um 

discurso que se presta a iluminar ou destituir formas de poder. Adorno (2003, p. 

69), apesar de tratar a ideologia apenas sob o enfoque do falseamento da 

consciência, admite para a lírica uma condição social que nela se expressa a 

partir da organização do discurso em uma forma específica. Defende que, 

mesmo aquela arte que se propõe virginal, dissociada de qualquer vínculo com 

a realidade objetiva, apresenta uma função social própria: 

 
Implica o protesto contra uma situação social que todo 
indivíduo experimenta como hostil, alienada, fria e opressiva, 
uma situação que se imprime em negativo na configuração 
lírica: quanto mais essa situação pesa sobre ela, mais 
inflexivelmente a configuração resiste, não se curvando a nada 
de heterônomo e constituindo-se inteiramente segundo suas 
próprias leis. 

 

Ao compreendermos a lírica como uma forma de resistência às 

admoestações cotidianas, uma vez que se deixa reger por “suas próprias leis”, 
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enxergamos a possibilidade de prenunciar, em suas paragens interiores, um 

mundo orquestrado por novas legislações, tendo em vista que torna possível o 

protesto contra o aviltamento da humanidade por meio da afirmação constante 

de suas idiossincrasias demasiado humanas. Por este motivo, e considerando 

as alternativas de conceituação do termo ideologia, adotamos neste estudo a 

noção de que a palavra poética, especialmente, tem, por si só, um alcance 

social capaz de torná-la um bem indispensável a todos os indivíduos de uma 

sociedade.  

Entretanto, para os racionalistas, a poesia é vista como inútil, 

incomodando-se com o  

 
[...] vago da linguagem poética, sua ausência de sentido 
imediato, claro e fixo. Como se isso fosse um luxo 
indecente, um atentado contra a humanidade, que 
necessita de respostas concretas e soluções rápidas. O 
que esses críticos não vêem é que a abertura do sentido, 
na poesia, é um luxo doado a todos os homens, o direito 
a todos os desejos e a todos os futuros, a contracorrente 
do sentido único da ética oficial, dos governos e das 
finanças (PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 33) 

 

Subvertendo valores e transtornando o “sentido único da ética oficial”, a 

poesia age como um “luxo doado a todos os homens”, uma abertura para a 

vida em suas múltiplas manifestações. Na fabulação que a literatura 

proporciona, reina o humano fecundante, coabitando nos espaços 

emblemáticos das palavras, juntamente com a natureza, a sociedade e todos 

os indivíduos que compõem as malhas do planeta. Dessa forma, importa 

pensarmos o modo como a literatura humaniza o homem, inserindo-o na 

experiência da vida de maneira profunda e reveladora. A esse respeito, Antonio 

Candido defende O Direito à Literatura (2004, p. 174), considerando esta arte 

como sendo bem incompressível, necessidade universal e direito de todos, que 

não pode deixar de ser satisfeita “sob pena de desorganização pessoal, ou 

pelo menos de frustração mutiladora”. Atua como instrumento de confirmação 

da humanidade, trazendo à tona nossas singularidades e deixando ver nossos 

mais prementes anseios. Mas Candido aponta que a arte e a literatura só 

poderão ser compreendidas nessa dimensão conforme uma “organização justa 
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da sociedade”, reiterando o caráter dialético da arte, que atua negando os 

entornos da realidade, para transformar o homem e seu mundo social. 

Compreender a escrita como um instrumento de resistência que suscita 

ampliação de horizontes e transformação de olhares é admitir para a arte uma 

função revolucionária, uma vez que traz à superfície aspectos muitas vezes 

negligenciados pelo senso comum. A palavra que visa a uma eficácia social 

tem por trás de si um escritor comprometido com o processo de destituição das 

verdades estabelecidas. Sobre a tarefa alquímica do artista, reflete Holanda 

(2004, p. 216): 
 

Por isso um escritor pode, através do trabalho com a 
linguagem – esse instrumento que pode se revelar feroz – 
apontar outras possibilidades do real, quando a cultura cala, 
quando a sociedade sufoca. O escritor vai dar voz às coisas 
que lhe ficam na garganta, no tempo, quase sempre ingrato, 
que a ele coube atravessar. 
 

A linguagem, sob esse ângulo, configura-se como um “instrumento” 

capaz de desarrumar o código social, de modo a instaurar incertezas quanto 

aos destinos do homem, assumindo, com isso, os anseios da coletividade, cuja 

“voz” é calada pela “cultura” e sufocada pela “sociedade”. Acerca disso, Adorno 

(2003, p. 73)), ao pensar nas relações entre lírica e sociedade, aponta que o 

texto literário ganha universalidade na medida em que capta os silêncios da 

história e do homem, ultrapassando a esteira do individuado: 

 

[...] a resistência contra a pressão social não é nada de 
absolutamente individual; nessa resistência agem 
artisticamente, através do indivíduo e de sua espontaneidade, 
as forças objetivas que impelem para além de uma situação 
social limitada e limitante, na direção de uma situação social 
digna do homem; forças, portanto, que fazem parte de uma 
constituição do todo, não meramente da individualidade 
inflexível, que se opõe cegamente à sociedade. 

  

A apreensão dessas “forças objetivas” é possível na medida em que o 

indivíduo se vale de um procedimento imanente, através do qual os “conceitos 

sociais não devem ser trazidos de fora às composições líricas, mas surgir da 

rigorosa intuição delas mesmas” (Idem, p. 67). Isso implica dizer que, em seu 
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dinamismo interior, a obra de arte oferece condições de enxergar a 

“constituição do todo” social, resguardando suas singularidades de objeto 

artístico. A sua eficácia social depende de uma elaboração estética adequada, 

criando formas pertinentes e admitindo que a força humanizadora da literatura 

é a própria literatura (Cf.: Candido, 2004, p. 182). 

Essas reflexões tornam-se essenciais na medida em que nos 

deparamos com uma palavra em suspensão, quando diante da obra poética de 

Augusto dos Anjos. Em 1912, nasce um Eu inquietante. Realizando as 

primeiras travessias em torno de suas páginas, podemos notar o quanto o seu 

lirismo concatena-se ao drama da condição humana. São exemplares os 

versos do poema “Mistérios de um Fósforo”, nos quais a voz lírica conclama “o 

sonho altruístico da espécie/ Que é o substractum dos sonhos do indivíduo”. A 

partir destes versos, vislumbramos a poesia como centro de gravitação das 

forças do mundo; ponto fulgurante da cena presente que tanto se destina ao 

“cosmopolitismo das moneras”, quanto à “multidão dos séculos futuros”. 

Transitando entre passado, presente e futuro, alcança os domínios da 

atemporalidade, lugar da história onde habitam os objetos artísticos para os 

quais a crítica contemporânea imprime uma valoração positiva, por seu caráter 

desestabilizante e demasiado humano.  

Entretanto, apesar do valor estético conferido a essas obras literárias por 

sua universalidade artística, muitas delas foram vítimas de incompreensão no 

tempo em que surgiram. Questionando os valores culturais dominantes, 

manifestações desse tipo enquadram-se naquilo que Candido (1980) 

denominou de “arte de segregação”. Objetos de arte que segregam são 

aqueles que buscam diferenciar-se dos valores costumeiramente evocados 

pelo poder legitimado. Situam-se na contracorrente e assumem uma postura 

reflexiva quanto aos destinos de determinados grupos sociais, questionando os 

papéis exercidos, os usos das formas simbólicas, as formas de pensar e de 

agir das maiorias que se deixam nortear pelos padrões vigentes. Necessitam 

converter o mundo social em outro estado de coisas, adequado às novas 

necessidades que, ao longo dos tempos, reivindicam espaço no coração dos 

homens. Ao contrário da “arte de agregação”, que se esforça por manter a 

ordem instituída, a “arte de segregação” promove um distanciamento crítico do 

real circundante, permitindo aos outros a visão de um mundo caduco que 



 24

precisa ser enxergado sob novos paradigmas, em respeito ao movimento 

inegavelmente incessante da história. 

A partir desta concepção, compreendemos que a obra artística já vem, 

em suas leis internas, imbuída do ensejo de problematizar a sua realidade, 

tarefa que rende constantes renovações ao cânone literário. Tais objetos de 

arte, divergindo das exigências estéticas de seu tempo, tiveram, inicialmente, 

um público-leitor reduzido e, somente na posteridade, lhes seria conferido um 

juízo de valor positivo. O texto literário de natureza transgressora destina-se ao 

questionamento do real circundante e, por isso, é alvo de críticas por parte 

daqueles que defendem a moral instituída como sendo da ordem natural das 

coisas. Portanto, não atende aos horizontes de expectativas de sua época, 

considerados em sua importância a partir dos estudos da chamada Estética da 

Recepção. 

 

1.1.2. O leitor como sujeito histórico 

 

 Os representantes da Estética da Recepção, especialmente Wolfgang 

Iser e Hans Robert Jauss, procuraram, por meio de seu projeto estético-

recepcional, reescrever a história da literatura, buscando atender às 

expectativas de uma época que não mais se via explicada pelo aporte teórico 

positivista, típico da historiografia tradicional. Sob essa perspectiva, o tempo é 

destituído de sua homogeneidade e passa a ser compreendido em suas 

bifurcações e interferências, as quais fazem do passado e do presente, 

categorias históricas que se validam e se atualizam mutuamente. 

 Jauss formula sete teses que se propõem a uma mudança metodológica 

na qual a figura do leitor emerge como precípua ao processo interpretativo, 

sendo produtor de significações e não apenas um receptor passivo diante de 

uma pretensa autoridade do autor e do texto. Tais formulações são produto das 

inquietações do autor acerca das abordagens interpretativas de obras artísticas 

e constituem a obra A História da Literatura como Provocação à Teoria 
Literária, originada da conferência “O que é, e com que fim se estuda história 

da literatura?”, proferida em 1967, na Universidade de Constança, na 

Alemanha. 
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Conforme Jauss, a teoria marxista teve o importante dever de pensar a 

função social da literatura, mas limitou-se a avaliá-la segundo os padrões da 

arte clássica e da teoria do reflexo, os quais deixam de responder a questões 

essenciais trazidas à tona pela arte moderna. A respeito dos formalistas, o 

crítico alemão adverte que, apesar do caráter de autonomia conferido à obra de 

arte enquanto objeto de investigação, os seus defensores relegaram a obra de 

arte na história, uma vez que não consideraram alguns fatores como o 

horizonte histórico do nascimento de uma obra, sua função social e seu efeito. 

Ao criticar as limitações das teorias marxista e formalista, Jauss defende 

a subjetividade do leitor que, constituído de um “saber prévio” à leitura da obra 

artística, interfere sobre ela por meio de um processo de antecipação e, em 

seguida, de emancipação, atualizando-a. A história da literatura passa a ser 

escrita pelo leitor, considerado como um sujeito histórico a partir do qual uma 

proposta artística ganha um valor estético. Essa atribuição de valor encontra-se 

vinculada ao horizonte de expectativas de uma época: se por um lado, a 

adequação ao gosto literário vigente legitima, em um determinado objeto de 

arte, o seu caráter de “arte culinária”; por outro, quanto mais esta se distancia 

do horizonte de expectativas de seu público, provocando estranhamento ou 

recusa, de maior valor artístico essa obra se caracteriza, mesmo que este seja 

reconhecido apenas posteriormente. 

A contribuição de Jauss torna-se visível na medida em que, por meio de 

sua provocação teórica, conferiu uma maior liberdade de trânsito entre o 

passado e o presente, ressignificando o papel do leitor, do crítico e do próprio 

autor. Seu projeto estético-recepcional destituiu a historiografia tradicional de 

seu púlpito irrevogável, no qual, a partir de uma unilateralidade de 

significações, fundavam-se preconceitos acerca de determinadas obras de 

arte, visões estigmatizadas que seriam questionadas nas épocas 

subseqüentes, providas de outras exigências estéticas.  

Quanto a isso, lembramos o pensamento de Theodor W. Adorno (2003, 

p. 74) referente às articulações entre lírica e sociedade, defendendo que 

 
[...] a lírica se mostra mais profundamente assegurada, em 
termos sociais, ali onde não fala conforme o gosto da 
sociedade, ali onde não comunica nada, mas sim onde o 
sujeito, alcançando a expressão feliz, chega a uma sintonia 
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com a própria linguagem, seguindo o caminho que ela mesma 
gostaria de seguir. 
 

Entendemos o quanto se faz necessário ao poeta desviar-se do “gosto 

da sociedade” para que garanta ao seu lirismo uma articulação profunda com a 

universalidade, uma vez que “a configuração lírica é sempre, também, a 

expressão subjetiva de um antagonismo social” (Idem, p. 76). Assim, somente 

um indivíduo consciente das contradições de sua época está apto a propor 

uma “arte segregada” dos padrões estabelecidos.  

 Defendemos o fundamento paradoxal da poética de Augusto dos Anjos, 

uma vez que reuniu, nas veredas artesanais de sua poesia, elementos da 

tradição e da modernidade. De teor provocativo, o lirismo anjosiano representa 

uma transgressão da historiografia tradicional, uma vez que rasgou as normas 

vigentes por meio de uma linguagem aglutinadora de conhecimentos, dentre os 

quais a ciência, problematizada no cerne de sua poética em nome de um 

projeto lírico que tinha na subjetividade o seu centro de gravidade. O 

surgimento dessa voz poética no cenário artístico do começo do século XX foi 

motivo de estranhamento por parte do leitor crítico, em cujos horizontes de 

expectativas residia o culto à beleza e um certo distanciamento de sua 

realidade social, motivados pelo Parnasianismo, produção corrente que 

manteve a sua soberania até os anos vinte.  

Importa pensarmos o modo como a obra de Augusto dos Anjos interagiu 

com uma época que nutria expectativas poéticas baseadas no “bom gosto” e 

no “refinamento formal”. Diante de tal cenário, surge uma poética de 

desestabilização do habitual, provocando ruídos estrondosos na Rio de Janeiro 

daquele período. Destacamos algumas impressões do autor endereçadas a 

Sinhá-Mocinha, sua mãe: 

 
[...] 
Enviei-lhe, por intermédio do Ernesto Monteiro, as 

primeiras críticas aparecidas aqui sobre o Eu. Em breve 
remeter-lhe-ei as outras. Meu livro tem produzido um 
verdadeiro escândalo nesta terra. Discutiram-no até na Câmara 
dos Deputados, conforme acabo de ter um dos números d’A 
Tribuna. 

A própria Academia Nacional de Medicina incluiu-o em 
sua biblioteca, por tratar do haeckelianismo e do evolucionismo 
spenceriano. 
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A par desta corrente seleta e incentivadora, existe uma 
outra de conspiração manifesta e quase agressiva contra mim. 
É a dos irremediavelmente nulos. Deixá-los! (ANJOS, 1994, p. 
737) 

 

 As palavras de Augusto dos Anjos são um documento vivo das 

repercussões variadas que o Eu causou no Brasil daquele período. Ao passo 

em que uns formavam “conspiração manifesta”, outros o aproveitavam pela 

verve cientificista animada por sua poética. Interessa-nos observar como o 

poeta paraibano, dando visibilidade ao discurso da ciência por meio da 

elaboração de sonetos e da escolha por vocábulos pertencentes a esta área do 

saber, mostrou-se, à primeira vista, coadunado aos moldes parnasianos 

lastreados numa visão positivista do mundo, através da qual o indivíduo e a 

sociedade encontram-se harmonizados. Entretanto, a sua poética não deve ser 

compreendida como se iluminasse os artefatos da objetividade; mas sim por 

meio de sua atitude de desconstruir os postulados racionalistas, utilizando-os 

ironicamente nas elaborações estéticas. Quanto a isso, é válido lembrar o 

estudo de Derivaldo dos Santos (2002, p. 26), analisando o modo como o 

poeta em estudo fez uso 

 
[...] de um paradigma cristalizado para submetê-lo à crise e à 
polemização, fazendo coexistir simultaneamente um jogo de 
aproximação/distanciamento, próprio da estrutura dos textos da 
modernidade. 

 

Com sua heterogeneidade discursiva, o operário das ruínas fixou-se nos 

domínios da poesia moderna, oferecendo à tensão e ao paradoxo um lugar 

privilegiado dentro de sua poética. Nesse ambiente de conflitos que é a 

modernidade, envolvido num “turbilhão de permanente desintegração e 

mudança, de luta e contradição, de ambigüidade e angústia” (BERMAN, 1986, 

p. 15), o poeta tangencia um discurso caro à “arte de segregação”, uma vez 

que recusa o “paradigma cristalizado” no tempo histórico, ao mesmo tempo em 

que, pelo soneto, mantém viva a tradição parnasiana. Com isso, segue os 

desígnios de uma história cheia de bifurcações e atropelos, corroborando para 

que entendamos o quanto o fazer estético se articula com as malhas históricas, 

aplaudindo ou desmantelando o conjunto de normas que rege a sociedade. 
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1.2. História e Estética 
  

1.2.1. Realidade Histórica 

 

Diante de um cotidiano caduco e fossilizado, porque não mais 

correspondente aos anseios de seu tempo, os últimos anos do século XIX 

configuraram-se como o palco de um novo estado de coisas, a ser consolidado 

nas primeiras décadas do século XX. Entretanto, os alicerces dessa realidade 

social constituíram-se de tijolos fissurados. A base de sua orquestração sócio-

cultural foi a contradição. Época de avanços e recuos, crises e progressos, a 

modernidade se instalou no solo do mundo ocidental prometendo uma 

revolução para o homem. O pertencimento do indivíduo a tal realidade, 

plenamente edificado num solo de certezas cartesianas, transtornou-se por 

uma série de desconcertantes mudanças, as quais se responsabilizaram pela 

construção de uma nova ordem social.  

Com a sistematização do capitalismo industrial, a modernidade se 

consolidou no terreno fértil da atuação humana, imprimindo a mudança de 

paradigmas em todos os domínios da vida. Pautada na transitoriedade e no 

conflito, aglutina aventura e renúncia, desenvolvimento e destruição: “A 

moderna humanidade se vê em meio a uma enorme ausência e vazio de 

valores, mas, ao mesmo tempo, em meio a uma desconcertante abundância de 

possibilidades” (BERMAN, 1986, p. 21). Isso implica dizer que a experiência da 

modernidade nos atinge na condição humana mais premente: a nossa 

contradição. Com a modernidade, estar no mundo já não inspira segurança e 

conforto. Mas desconfiança, desejo e angústia. 

Fenômeno cultural de abrangência global, seu rastro de transformação 

ganhou proporções inimagináveis. Sevcenko (1995, p. 42), em análise acerca 

da inserção compulsória do Brasil na Belle Époque7, observou as 

transformações ocorridas no país, nesse período, a partir da compreensão da 

modernidade em sua atuação transnacional: 

 
                                                 
7 Período de efervescência cultural francesa que se estendeu do final do século XIX até a 
primeira guerra mundial. Marcada por várias mudanças no cotidiano das cidades, a Belle 
Époque francesa se difundiu em outros países ocidentais como o modelo de vida ideal do 
século XX. 
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Uma fúria transformadora de tal intensidade e proporções 
supunha, é claro, uma sobrecarga de energia que extrapolava 
as raízes nacionais. Nem as mudanças sociais derivadas do 
novo regime traziam como lastro tais reservas de ânimo. Se 
quisermos portanto compreender a contento o grau, a 
natureza e o sentido dessas transformações é preciso que nos 
voltemos para o espaço das relações intersocietárias. O fato 
que primeiro nos despertou a atenção aí foi sem dúvida a 
freqüência com que elas ocorreram nesse mesmo período, por 
toda parte ao longo do globo terrestre. 

 

Todavia, apesar da aparente renovação sócio-cultural motivada pela 

promessa de vida feliz que o arcabouço técnico-industrial incutia nas 

mentalidades, a modernidade oscilou entre a ordem e o caos. O exemplo 

máximo desse paradoxo culminou com a eclosão da 1ª guerra mundial, a 

validar uma das feições – evidentemente a negativa – do novo arsenal 

tecnológico. No Brasil, não foi diferente. No ensejo de superar o atraso imperial 

e de se alinhar ao novo modelo de vida francês consumado na Belle Époque, a 

República surge erguendo a bandeira da renovação. Contudo, o que se viu 

inicialmente foi uma tentativa forçada de adequar o país aos novos padrões 

europeus, baseando-se numa cópia inautêntica que reafirmava a nossa 

condição de dependência. Segue daí uma modernidade caricatural imposta 

pelas elites8, cujo exemplo clássico configurou-se no Rio de Janeiro, então 

capital do país:  

 

O importante, na área central da cidade, era estar em dia com 
os menores detalhes do cotidiano do Velho Mundo. E os 
navios europeus, principalmente franceses, não traziam 
apenas os figurinos, o mobiliário e as roupas, mas também as 
notícias sobre peças e livros mais em voga, as escolas 
filosóficas predominantes, o comportamento, o lazer, as 
estéticas e até as doenças, tudo enfim que fosse consumível 
por uma sociedade altamente urbanizada e sedenta de 
modelos de prestígio. (Idem, p. 36) 

 
                                                 
8 Um exemplo dessa modernidade caricatural, porque importada e sem adequação ao nível de 
desenvolvimento cultural do país, culminou na Revolta da Vacina (Rio de Janeiro, 1904). No 
ensejo de higienizar a cidade, o Diretor Geral da Saúde Pública do Rio de Janeiro, Dr. Oswaldo 
Cruz, autorizado pelo Prefeito Pereira Passos e pelo Presidente da República Rodrigues Alves, 
organizou uma campanha de vacinação obrigatória contra a varíola. O problema é que não 
houve a conscientização necessária para que a população tivesse conhecimento da 
importância daquele procedimento preventivo. Contra o autoritarismo, eclodiu a Revolta da 
Vacina, autenticando a base de conflito em que emerge o conjunto de transformações da 
modernidade. 
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Mundo de conflitos, paisagem constante de caos, a modernidade 

ergueu-se sobre pilares em desalinho. Se na França finissecular, a era de ouro 

se instalava com seu panorama de novidades febris, era também palco para a 

profusão dos movimentos proletários, a instalarem a discórdia e a tensão; se 

no Brasil estreante do século XX, o cenário urbano sofria radicais 

transformações em nome do progresso, estas consoantes ao modelo europeu, 

em suas periferias residia uma revolução prestes a insurgir, pois que habitadas 

por uma massa de excluídos, os “espectros de rua”9,  

 

[...] uma enorme população de gente rude plantada bem no 
seu âmago, vivendo no maior desconforto, imundície e 
promiscuidade e pronta para armar em barricadas as vielas 
estreitas do centro ao som do primeiro grito de motim. (Ibidem, 
p. 29) 
 

Ansiando dignificar a existência e intensificar a sua realização, os poetas 

realizam o seu “grito de motim”. O artista mira os hiatos do ser humano e lança 

sobre eles a dúvida perene: como preenchê-los? Como lutar contra os 

maniqueísmos de uma sociedade que busca malograr a nossa subjetividade, 

reduzindo-a ao quinhão mais ínfimo da escala de valores do mundo? Tais 

questionamentos nos incitam a percorrer o lirismo de Augusto dos Anjos, de 

modo a captar, em sua verdade poética, uma identificação constante com o 

drama dos excluídos, sendo capaz de dispor sua “carne estuante” para a “dor 

da força cósmica furiosa” (Depois da Orgia). Nisso, aproximamo-nos da 

concepção de Benjamin (1994, p. 228), que, apoiada no ponto de vista dos 

vencidos, revela que o “sujeito do conhecimento histórico é a própria classe 

combatente e oprimida”. Reivindica, com isso, o papel das vítimas na história, 

cujos trabalho e suor foram os responsáveis pela construção de bens culturais 

que, em suma, configuram-se como um “monumento da barbárie”, uma vez 

que essas obras grandiosas só foram possíveis graças ao trabalho silencioso 

dos oprimidos. 

                                                 
9 O termo pertence a Prado (1983), em artigo que analisa a obra de João do Rio, pseudônimo 
de Paulo Barreto, jornalista brasileiro das primeiras décadas do século XX. Em suas crônicas, 
evidenciou a vida cotidiana da população mais pobre do Rio de Janeiro, em meio às mudanças 
que a cidade vinha sofrendo neste período. 
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Garantir um lugar à voz da “classe combatente e oprimida” é uma 

maneira de alertá-la de sua importante função na sociedade moderna: a de ser 

“a última classe escravizada, como a classe vingadora que consuma a tarefa 

de libertação em nome das gerações de derrotados” (Idem, p. 228). Isso 

implica dizer que a busca por emancipação passa pelo processo de 

rememoração, em que atuam gerações de vítimas esmagadas pelo “cortejo 

triunfal” dos vencedores. As lutas que se inspiram na memória viva e concreta 

de seus ancestrais dominados têm mais potência do que aquelas apenas 

vislumbradas como ação das gerações futuras. Nesse sentido, Augusto dos 

Anjos celebra o grito dos vencidos, oferecendo-lhes um vagão no trem da 

história, por meio da poesia, esse instrumento de ferocidade e luta.  

 

1.2.2. Realidade Estética 

 

O período que se estende do início do século XX à Semana de Arte 

Moderna foi marcado por um pluralismo de tendências estéticas. Embora os 

artistas procurassem incorporar à nossa poesia, os preceitos europeus do 

Simbolismo, eles tornavam-se deslocados dentro de uma realidade sócio-

cultural cujas exigências estéticas denotavam, sobretudo, status social: 

 

Quanto mais difícil o estilo, tanto mais valorizada a capacidade 
intelectual do escritor. Assim, a estética pós-romântica10, quer 
pela sofisticação da linguagem (parnasianismo, 
impressionismo, simbolismo), quer pela intelectualização do 
conteúdo (romance naturalista, cheio de pretensões 
“científicas”), exercia uma função heráldica, hierarquizante, 
conferindo status aos talentos de estirpe média e pequeno-
burguesa. (MERQUIOR, 1996, p. 149) 

  

 A época que assistiu ao surgimento do Eu anjosiano imprimia uma 

valoração positiva a um tipo de literatura que defendia o esteticismo, muitas 

vezes de conteúdo ideológico limitado e limitante. Ainda ressoava a voz de 

Olavo Bilac, representante maior do Parnasianismo no Brasil. A escola do “bom 

gosto” teve seu cerne reduzido a questões formais que incluíam o culto à 

                                                 
10 O termo é sugerido por Candido (1980) para designar os estilos que se configuraram entre o 
romantismo e o modernismo, mencionados no trecho em destaque, incluindo o realismo. 
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beleza e a objetividade no trato dos temas. A sugestão de que a poesia poderia 

encontrar-se em harmonia com a sua realidade social legou a esta poética o 

status de representante oficial da literatura do país até as duas primeiras 

décadas do século XX. Os seus domínios se alastraram de tal maneira que 

reduziram ao quinhão técnico a produção poética dos simbolistas, tendência 

artística que lhe foi subseqüente, um “surto epidêmico [que] não pôde romper a 

crosta da literatura oficial” (BOSI, 1981, p. 303). 

 No que se refere a essa “literatura oficial”, Lima Barreto, na obra Os 
Bruzundangas (1923), dedicou um capítulo especial aos Samoiedas, literatos 

que dominavam o palco das letras no país fictício de que tratam as suas 

crônicas. Este país chamado Bruzundanga, por uma série de insinuações 

relativas à vida social brasileira do começo do século XX, pode ser tomado 

como uma representação do nosso país e os Samoiedas, um exemplo da 

literatura “sorriso da sociedade” que vigorava nesta época, identificável com o 

apego parnasiano e simbolista a “umas regras simples que tinham na ponta da 

língua, como as beatas as rezas que não lhe passam pelo coração” 

(BARRETO, 1985, p. 88). Com isso, o autor denuncia a falta de compromisso 

destes poetas com a realidade circundante, da qual Bilac e seus súditos 

distanciavam-se em nome de um estilismo ornamental. 

Lima Barreto, Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, por terem sido 

contemporâneos entre si, receberam a denominação de pré-modernistas, uma 

vez que anteciparam temas e experimentalismos que se anunciariam com o 

Modernismo. Entretanto, por se configurar o Pré-modernismo um 

enquadramento literário sem ideais específicos, dado o seu caráter fronteiriço, 

estes autores merecem ser estudados isoladamente, considerando as suas 

singularidades. 

  O autor de Triste fim de Policarpo Quaresma (1911) figurou como um 

catalisador do problemático contexto da Primeira República. Esboçou a 

descrição de tipos sociais caros à compreensão do Brasil daquela época, como 

políticos, jornalistas e burocratas. Nesta obra em especial, travou batalhas 

entre a obsessão nacionalista do Major e a gama de impossibilidades de uma 

pátria exaurida de valores, escamoteada desde os tempos da colonização. 

Com linguagem simples e imagens quixotescas, representou a farsa brasileira, 
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que, ao cultivar um mundo de aparências, ignora as principais mazelas que se 

amontoam pelas ruas do país. 

Euclides da Cunha, também na prosa, somou críticas a um tempo 

histórico marcado por desigualdades sociais gritantes, como as que 

testemunhou no Arraial de Canudos, resultante das quais escreveu Os Sertões 
(1902). Com o pensamento até certo ponto curvado pelos determinismos de 

sua época, Euclides tenta dirigir seu olhar ao progresso e à técnica, de modo a 

considerar a manifestação de luta do Arraial como bárbara e retrógrada. 

Entretanto, deixa que se inflame em suas veias a transfiguração artística 

necessária ao reconhecimento das contradições do ser humano, revelando o 

seu comprometimento com a natureza, com o homem e com a sociedade. 

Por sua vez, Augusto dos Anjos, na poesia, surge como nicho de uma 

linguagem subversiva que questiona o presente instituído. Revela, no drama de 

sua linguagem, as insatisfações de um sujeito com o real circundante, 

ambicionando, através da arte, apontar para um novo estado de coisas, no qual 

haja lugar para os excluídos do processo de desenvolvimento social. Indigna-

se com a quantidade de “gente, roubada à humana coorte,/ [que] Morre de 

fome” (Os Doentes); assombra-se com “corpos de vítimas/Condenadas à 

Morte” (Alucinação à Beira-Mar); e denuncia “Todo o destino negro do planeta” 

(Noite de um Visionário), reavaliando, com isso, o modo humano de estar no 

mundo, buscando rasurar os aparatos da vida constituída, como forma de 

captar verdades mais livremente humanas. 

Reconhecemos o trabalho exaustivo dos críticos para classificar a 

produção literária do poeta paraibano, identificando-a por vezes com o 

Parnasianismo, justificado pela presença do soneto; com o Simbolismo, 

refletido na subjetividade reiterada por imagens do Inconsciente; e com o Pré-

modernismo, percebido através dos avanços conquistados pelo poeta na 

linguagem e nos temas. No entanto, não apenas é válido, como imprescindível 

pensar em Augusto dos Anjos como um poeta moderno, em cuja poesia reside 

um discurso desestabilizante e renovador que ultrapassa fronteiras históricas e 

estéticas, atingindo o universal no particular na medida em que revela 

problemas cruciais da condição humana.  

Nesse sentido, lançamos mão do pensamento de Octávio Paz (1984), 

para quem o moderno é uma tradição, mas uma “tradição da ruptura”. O crítico 
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mexicano defende a modernidade como uma “tradição polêmica e que desaloja 

a tradição imperante” (p. 18), uma vez que desmantela os códigos sociais em 

nome de sua transformação. Fundamentada na heterogeneidade e no 

paradoxo, a poesia moderna possui uma dupla carga explosiva: “ser negação 

do passado e ser afirmação de algo diferente” (p. 20). Sob esse aspecto, o 

aparato lírico do Eu movimenta-se nas fronteiras da tensão criadora, uma vez 

que coloca em suspensão verdades tidas como absolutas, almejando, com 

isso, desenhar novos mundos, mais espontâneos e livres. 

 

1.2.3. O Eu e os outros 

 

Editado pela primeira vez em 1912, o livro Eu, de Augusto dos Anjos, 

dirigiu-se aos seus leitores através de uma teia de conflitos. Foi recebido com 

estranhamento por parte do público especializado daquele período, o qual 

questionou o valor artístico de sua obra. São ilustrativas as palavras de uma 

Crônica Literária publicada apenas alguns dias após o lançamento do poeta 

paraibano ao mundo das letras: 

 

No livro Eu, de Augusto dos Anjos, há muitas coisas que me 
desagradam, já pela monotonia das idéias e de módulos, já 
pela insistência em certos assuntos que perdem o condão de 
agradar e surpreender [...], já porque o ilustre poeta forceja por 
unificar os pontos de vista e os processos de sua arte, o que, 
aliás, consegue, mas sem sutileza, sem essa finura das 
exterioridades que é, sem dúvida, um elemento notável da 
arte. (FONTES, 1994, p. 49) 

 

 O crítico Hermes Fontes, em seu afã por uma poética que agrade ao 

público através de sua “finura” e “sutileza”, deixa ver o panorama da crítica 

brasileira de sua época, que ainda julgava dominante o estilo dos parnasianos. 

Entretanto, o poeta em estudo não deixou de transitar dialeticamente pelas 

características desse estilo, dentre as quais a incorporação do soneto, 

consoante ao gosto literário daquele contexto. Os sonetos que compõem a 

maior parte do Eu, todavia, não devem ser vistos como submissão aos códigos 

vigentes; antes merecem ser compreendidos como estratégia de subversão 
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dos valores dominantes, por abarcarem em si um discurso transgressor que se 

desvia do culto à beleza por meio do caminho da desintegração hedionda.  

Augusto dos Anjos lançou-se blasfêmico às letras que vigoravam no 

país, uma vez que trouxe à luz cenas de um cotidiano pautado na efemeridade 

da beleza e do tempo presente: “Dissolva-se, portanto, minha vida/ Igualmente 

a uma célula caída” (Budismo Moderno). Agregando temas relacionados à 

decomposição do todo humano, refletiu sobre a transitoriedade do mundo, 

promovendo um deslocamento de perspectivas na lírica de sua época. No 

centro desta, reinava o ponto de vista dos vencedores, daqueles indivíduos 

compatíveis ao projeto de homogeneização da sociedade. O poeta paraibano, 

por sua vez, propôs uma transferência de valores, na medida em que dirigiu o 

seu lirismo à periferia dos temas e tipos, alcançando, com isso, os 

microcosmos de uma realidade complexa e heterogênea.  

A poesia de Augusto dos Anjos articulou-se ao sistema literário europeu 

que tinha como centro de gravidade a poética de Baudelaire. Responsável por 

uma obra tradutora do drama civilizacional que o legitima como poeta das 

multidões, o artista francês refletiu sobre o lugar do heróico na poesia moderna: 

 

A maioria dos poetas que se ocuparam de temas realmente 
modernos11 contentaram-se com temas conhecidos e oficiais – 
esses poetas ocuparam-se de nossas vitórias e de nosso 
heroísmo político. Mesmo assim fazem-no de mau grado e só 
porque o governo ordena e lhes paga os honorários. E, no 
entanto, há temas da vida privada bem mais heróicos. O 
espetáculo da vida mundana e das milhares de existências 
desregradas que habitam os subterrâneos de uma cidade 
grande – dos criminosos e das mulheres manteúdas – [...] 
provam que precisamos abrir os olhos para reconhecer nosso 
heroísmo (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, p. 77). 

 

Quem se lança à leitura da obra poética de Baudelaire de fato percebe 

que esta se apresenta como a súmula da experiência da pluralidade 

incentivada pela vida moderna. Através de uma palavra subversiva, a abstrair 

do coloquialismo verbal, grandes verdades humanas, Baudelaire focalizou o 

“espetáculo da vida mundana” e os “subterrâneos de uma cidade grande” como 

                                                 
11 Dentre os escritos baudelairianos, encontram-se aqueles que explanam acerca da 
modernidade, como O Pintor da Vida Moderna (1859). Nele, a modernidade é pintada como 
algo transitório e efêmero, passivo de constantes transformações. 
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quem busca alcançar a mais alta expressão da condição humana. Nos 

“Quadros Parisienses”, conjunto de poemas de As Flores do Mal (1857), 

encontramos exemplos significativos: um “velho” em “trapos”, uma “mendiga 

ruiva”, a “negra, enferma e emagrecida”, “velhinhas” tratadas como “monstros” 

que “já foram mulheres um dia”, os cegos “grotescos, singulares”12, um 

conjunto de indivíduos capaz de sintetizar a multidão em pânico que atravessa 

o cotidiano das ruas. A partir de tais imagens, vimo-nos diante de um 

Baudelaire comprometido com o sujeito da modernidade, dinamitado 

constantemente pelas exigências coercivas de uma sociedade reificante, mas, 

ao mesmo tempo, impelido a afirmar sua subjetividade em frangalhos, 

defendendo-a. 

Por sua vez, em Augusto dos Anjos o cotidiano também surge nas 

energias que emergem do solo citadino, do “calçamento sáxeo” e do “asfalto 

rijo”. Sobre ele se espalham “bêbedas bacantes”, a “insânia de um simples”, 

“jogadores de roleta”, as “meretrizes do Cassino”. A imagem do Outro, na 

poesia anjosiana, brota com uma debilidade de gestos capaz de motivá-lo a 

abraçar suas dores: “E vem-me com um desprezo por tudo isto/ Uma vontade 

absurda de ser Cristo/ Pra sacrificar-me pelos homens” (Gemidos de Arte). 

Recordar a imagem de “Cristo” como maneira de revelar “um desprezo por tudo 

isto”, por um mundo estagnado e insatisfatório, denota um reflexo da visão 

romântica de mundo pautada na crítica às formas capitalistas de dominação do 

homem e da natureza, para as quais os valores éticos e morais primordiais não 

têm importância: 

 
A visão romântica toma um momento do passado real em que 
não havia características negativas do capitalismo, ou estas 
eram atenuadas, quando características humanas sufocadas 
pelo capitalismo ainda existiam, e o transforma em utopia, 
molda-o como encarnação das aspirações e das esperanças 
românticas. Com isso se explica o paradoxo aparente de que o 
passadismo romântico pode ser – e, genericamente, de certa 
maneira, ele o é – também um olhar para o futuro; pois a 
imagem de um futuro sonhado para além do capitalismo se 

                                                 
12 BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Tradução, introdução e notas de Ivan Junqueira. 
(Edição bilíngüe). 6 ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1985. (Poesia de todos os tempos). As 
expressões em destaque foram, respectivamente, extraídas dos seguintes poemas, 
pertencentes aos “Quadros Parisienses”: “Os sete velhos” (p. 331), “Mendiga ruiva” (p. 321), “O 
cisne” (p. 329), “As velhinhas” (p. 335) e “Os cegos” (p. 343). 
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inscreve numa visão nostálgica de uma era pré-capitalista. 
(LÖWY & SAYRE, 1993, p. 23) 

 

A gênese do fenômeno romântico está atrelada ao surgimento do 

capitalismo, mas a sua dimensão filosófica não se restringe a um período 

específico da história da humanidade. Assume o aspecto de visão de mundo, 

pavimentada pela subjetividade e condicionada a lutar pelo resgate e 

preservação de “características humanas sufocadas pelo capitalismo”. Tais 

características, pautadas no senso de coletividade e na autenticidade das 

relações humanas, foram “sufocadas” a partir de um modelo de vida 

comprometido com uma lógica de mundo norteada pelos valores de troca das 

mercadorias, validando o mercantilismo como a forma constitutiva de uma 

sociedade que se remodela à imagem e semelhança de uma coisa, um objeto.  

Esse processo de reificação humana legitimou-se com o capitalismo 

moderno, obedecendo ao princípio da mecanização racional e da 

calculabilidade, elastecendo os seus domínios por todas as manifestações 

vitais da sociedade. Diante desse quadro, em que “a unidade do produto como 

mercadoria não coincide mais com sua unidade como valor de uso” (LUKÁCS, 

2003, p. 203), o sujeito também se desintegra de si e dos outros, fazendo com 

que o sentido de comunidade se perca dentro do processo produtivo, e as 

relações humanas mais transparentes e genuínas, presentes nas sociedades 

primitivas, diluam-se e pereçam. Buscando um rumo contrário a esse, a filósofa 

da atenção Simone Weil, que também experienciou a condição de metalúrgica, 

defende que  

 
[...] enquanto os trabalhadores não forem capazes de ver, por 
dentro, os meios e os fins da sua atividade cotidiana, a 
sociedade industrial, capitalista ou socialista, não saberá 
enfrentar os prestígios da tecnocracia (Cf.:  apud BOSI, 2006, 
p. 85).  

  

Dessa maneira, não apenas uma reavaliação do processo produtivo 

mecanizado é necessária; mas também, e em consequência disso, retomar 

aspectos comunitários da existência como parte de uma concepção romântica 

de mundo implica vislumbrar o futuro com uma “visão nostálgica de uma era 

pré-capitalista”, em cujas épocas homens como Cristo e outros Messias 
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surgiram difundindo valores como o amor ao próximo, a ética e a solidariedade. 

Sob esse aspecto, recordamos Benjamin (1994, p. 224) que, diante da luta 

entre o Messias e o Anticristo13, os oprimidos e os dominadores, coloca como 

antídoto aos perigos dos mecanismos de reificação humana, “o dom de 

despertar no passado as centelhas da esperança”, através do qual os valores 

qualitativos se sobreponham aos quantitativos, confirmando ao homem a sua 

humanidade.  

A poesia de Augusto dos Anjos celebra o seu fundamento paradoxal, 

uma vez que deseja recusar o estabelecido, com “um desprezo por tudo isto”, 

ao mesmo tempo em que, ao cultivar uma “vontade absurda de ser Cristo”, 

nega os instrumentos da racionalidade e vislumbra a possibilidade de 

superação dos limites impostos pela vida moderna, confirmando o alcance 

social de seu lirismo de inquietação, que não se abstém de trazer à luz os 

“corpos de vítimas” e as “coletividades sofredoras”. Talvez por esta ousadia em 

deflagrar o cotidiano das massas tenha sido a sua poética tão aplaudida pelo 

leitor informal, que encontrou, no versejar deste poeta, uma representação 

autêntica da problemática da exclusão, ainda não reverenciada, em sua 

plenitude, como um motivo poético aceitável para a literatura apologética da 

beleza que vigorava em seu tempo. 

Através da expressão da vida corriqueira, Augusto dos Anjos ressignifica 

a presença de Baudelaire no Brasil, já que os nossos primeiros 

baudelairianos14 limitaram-se a absorver do poeta francês as imagens do sexo 

e do satanismo, seja atenuando-as ou acentuando-as: 

 

NAs Flores do Mal encontraram um tratamento não-
convencional do sexo, um lutuoso spleen e um senso refinado 
da análise moral; mas refugaram ou não sentiram bem a 
coragem do prosaísmo e dos torneios coloquiais. Também não 
se interessaram pelos espaços externos da vida 
contemporânea, inclusive o senso penetrante da rua e da 
multidão; ficaram quase sempre dentro de casa e mais 

                                                 
13 Conforme Löwy (2005), a metáfora da luta de classes, que relaciona o Messias à classe 
proletária e o Anticristo às classes dominantes, foi uma sugestão feita a Benjamin pelo teólogo 
protestante e socialista revolucionário suíço Fritz Lieb. 
14 Dentre os primeiros baudelairianos elencados por Candido (1987), constam como principais: 
Carvalho Júnior, em cuja obra residiam nuances da sensualidade de Baudelaire; Teófilo Dias, 
que, adotando o recurso sinestésico com destreza, alcançou uma expressividade de linguagem 
comparável ao poeta francês; e Fontoura Xavier, o menos afamado dos três, lançou mão de 
uma visão sádica quanto aos destinos do homem, mais um tema baudelairiano. 
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especialmente do quarto de dormir. Apesar disso, assimilaram 
algo da modernidade de Baudelaire na medida em que se 
inspiraram nele para afirmar o tempo presente e seus 
problemas. (CANDIDO, 1987, p. 38) 

  

 Antonio Candido aponta as limitações desses poetas quanto à sua 

leitura do poeta francês, incursionando a eles uma crítica concernente à 

ausência do prosaísmo e da vida urbana. Percebemos que a poética de 

Augusto dos Anjos avançou com relação a esses poetas, na medida em que 

trouxe à cena poética a banalidade do cotidiano e as vidas condensadas nas 

ruas da cidade. Salientamos que o prosaísmo anjosiano não se restringe aos 

temas. A linguagem revela-se diferenciada para o trato do texto lírico. Além da 

utilização de recursos narrativos, como as frases curtas e/ou nominais: “Noite 

no Egito. O céu claro e profundo/ Fulgura. A rua é triste.” (Uma Noite no Cairo); 

a presença dos parâmetros da racionalidade submetidos à orquestração lírica 

faz do texto um espaço de tensão que propicia reflexões acerca do sistema 

literário brasileiro. Um exemplo do uso de paradigmas da razão se encontra 

nos termos científicos que se espalham como vermes pelos poemas do Eu: 

“Iguais às linhas perpendiculares/ Caíram [...]/ Nas suas 33 vértebras gastas/ 

Quase todas as pedras tumulares!” (Decadência). Notamos que o poeta, ao 

descrever o processo de decadência do ser humano, põe em uso uma 

linguagem aparentemente objetiva, mas que serve aos seus propósitos 

artísticos de defesa da efemeridade das coisas, do movimento ininterrupto da 

existência não aceito por uma ciência que prega o maniqueísmo e a harmonia 

social. 

Da mesma forma que o nosso poeta se valeu de seu conhecimento 

cientificista para desconstruí-lo em nome do lirismo, Euclides da Cunha, 

contemporâneo de Augusto dos Anjos, viu-se modificado em seus preceitos 

teóricos quando diante dos fatos que se propôs a narrar na obra Os Sertões 

(1902). Quando fora enviado ao Arraial de Canudos como correspondente de 

um jornal, a fim de noticiar ao sul os últimos acontecimentos da Guerra, foi 

munido de uma concepção positivista e determinista da história. O primeiro 

olhar que imprimiu ao sertanejo foi motivado pelas determinações de um 

ambiente hostil que, de acordo com a sua concepção cientificista, fariam dele 

um indivíduo dotado de força física para o enfrentamento das adversidades do 
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cotidiano, mas intelectual e espiritualmente desprovido de qualidades, pela 

educação rústica que recebera. Aos poucos, no entanto, a narrativa revela aos 

leitores o envolvimento que se efetua entre o olhar objetivado do narrador e a 

realidade subjetiva narrada, operando-se, com isso, uma desconstrução dos 

postulados racionalistas, pautados em teses preconceituosas no que concerne 

aos grupos sociais desprovidos do poder instituído. A exemplo do 

posicionamento crítico de Euclides da Cunha, que foi capaz de destronar a 

versão oficial da Guerra de Canudos, observemos o seguinte fragmento que 

descreve o homem sertanejo: 

 

O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Não tem o raquitismo 
exaustivo dos mestiços neurastênicos do litoral. 
A sua aparência, entretanto, ao primeiro lance de vista, revela 
o contrário. Falta-lhe a plástica impecável, o desempenho, a 
estrutura corretíssima das organizações atléticas. [...] Este 
contraste impõe-se ao mais leve exame. Revela-se a todo 
momento, em todos os pormenores da vida sertaneja – 
caracterizado sempre pela intercadência impressionadora 
entre extremos impulsos e apatias longas (CUNHA, 1975, p. 
92-93) 

 

Observamos que o autor reconhece o estatuto de contradição sobre o 

qual se funda a natureza do sertanejo. Deixa de lado uma visão determinista do 

homem do sertão, que, antes de ser “um forte”, é um ser humano moldado por 

contrastes essenciais, pela “intercadência impressionadora entre extremos 

impulsos e apatias longas”. O posicionamento de Euclides da Cunha, ora 

cientificista, ora subjetivado, motivou Bosi, em artigo inserido na obra 

Literatura e Resistência (2002, p. 218), a tratar a obra em seu postulado 

trágico, na medida em que 

 
[...] recortando a vítima que o excesso de violência fez culposa 
e o mesmo excesso esmagou, o trageda se debruça piedoso 
sobre a fragilidade da carne punida e lamenta como pode o 
rigor do destino. Na tragédia há tempo de pecar, tempo de 
punir e tempo de chorar. Abraçando a imanência da lei, ela dá 
acesso à transcendência de uma reflexão sofrida em torno do 
mal. E o inelutável do fato e da regra vai cedendo o duro cerne 
às inflexões de um pensamento propriamente humano. A 
linguagem da denúncia e do protesto que remata a narração de 
uma Canudos derruída e aviltada cumpre uma função de apelo, 
em que pode aparecer um “nós” empenhado no que diz, e na 
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qual já não reina sem contraste a impessoalidade do discurso 
factual. 

 

O crítico nos revela o quanto a obra euclidiana colocou em dúvida os 

preceitos cientificistas de sua época em nome do desejo de denunciar o 

massacre de que foi testemunha, debruçando-se “piedoso sobre a fragilidade 

da carne punida”. Em sua “função de apelo”, a linguagem de Os Sertões 
atende aos pressupostos de humanização que a missão do artista Euclides da 

Cunha não pôde negar. Engendrando novos modos de enxergar a realidade 

objetiva, este autor brasileiro feriu os códigos deterministas de submissão do 

indivíduo ao seu meio, e articulou, na construção de uma obra de arte, as 

contradições de um sertão plural e heterogêneo, graças a “um pensamento 

propriamente humano”. 

Euclides da Cunha e Augusto dos Anjos, por meio de um arcabouço 

teórico vasto resultante de sua condição de leitores ávidos por conhecimento, 

comprometeram-se com a sua sensibilidade artística, por meio da qual a sua 

consciência de homens exerceu um grande papel no sistema literário brasileiro: 

renovar a linguagem expressiva e anunciar, com isso, os caminhos para uma 

nova forma de fazer literatura no Brasil. Juntamente com outras vozes 

literárias, como a de Lima Barreto, esses artistas atuaram em uma 

temporalidade indiferente às desigualdades sociais e, para ultrapassá-la, 

duvidaram daquele presente ossificado, recusando-se a qualquer modo de 

conformação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 42

CAPÍTULO II  
 

Mutilações do Eu: travessias entre o Niilismo e a Utopia 
 

A noite é apenas uma longa necessidade de despertar. 
 

(Nietzsche) 

 

2.1. Niilismo: recados ao “mundo odiento” 
 

2.1.1. Para uma crítica dos valores tradicionais 

 

As experiências de valoração e conviviabilidade no mundo em que nos 

inserimos erguem-se sob as malhas da ambivalência e da efemeridade. O 

movimento da história atesta essa condição. Transpor muros, questionar 

valores, destronar verdades, eis a tarefa sinuosa e constante do ser humano. 

Fazendo isso, coloca em xeque a sua própria existência e corrobora para o 

processo de transformação de si mesmo e de sua realidade. Ao 

compreendermos o mundo em seu caráter dialético, podemos perceber o 

quanto a história do homem está marcada ora por surtos de desenvolvimento, 

ora por estados de perecimento. Nesse sentido, o niilismo surge como lógica 

da decadência, mas também como sintoma de um processo de libertação do 

homem. 

Surgida entre o fim do século XVIII e o início do século XIX, a palavra 

“niilismo” ainda hoje nos remete à noção de um problema filosófico. Para Volpi 

(1999), é um problema que possui história, mas não solução. 

Etimologicamente, a raiz do vocábulo – Nihil – refere-se ao nada. E nisso 

reside a sua controvérsia, porque uma palavra que significa o “nada” gera 

inúmeras especulações. Segundo Heidegger (2007, p. 21), o termo “niilismo” 

provém supostamente de Fr. H. Jacobi, em carta a Fitche de 1816. Entretanto, 

a expressão foi difundida por Turgeniev, no intuito de designar  
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[...] a intuição de que somente aquilo que é acessível na 
percepção sensível, isto é, somente o ente que 
experimentamos por nós mesmos é real e essente, e, para 
além dele, não há nada.  
 

Isso implica negar a tradição, atropelar crenças e destruir qualquer validade 

definida. 

Interessa-nos compreender como este tema é tratado na obra de 

Nietzsche. Especificamente, o filósofo o desenvolve em textos de 1884-1888, 

que, postumamente, denominar-se-iam A Vontade de Poder. Define-o como a 

recusa radical de valores tradicionalmente considerados superiores e ainda  
 

[...] o tornar-se consciente do grande e duradouro desperdício 
de força, o tormento do “em vão”, a insegurança, a falta de 
oportunidade de recuperar-se de qualquer modo, de ainda 
repousar sobre alguma coisa – a vergonha de si mesmo, como 
alguém que se tivesse enganado por demasiado tempo... 
(NIETZSCHE, 2008, p. 31). 

 

O “desperdício de força” de que fala Nietzsche aponta para as energias 

dispensadas à manutenção de significados de mundo considerados supremos 

e absolutos, que compreendem a ordem moral das coisas, a crença numa 

interação humana pautada no amor e na harmonia, a valorização de um estado 

de felicidade ou nadificação universais, pois que “um fim ainda é sempre um 

sentido”. (Idem, p. 31). Isso significa que a liberação da crença em um supra-

sensível e em todos os postulados da razão que corroboram para a 

superioridade de tais valores torna possível a aceitação do mundo em sua 

condição efêmera e plural, dissociado de qualquer essência imutável e atrelado 

a uma visão de existência em que o ente, inserido em variados contextos, 

valora segundo suas necessidades e perspectivas. 

Importa-nos perceber que os significados atribuídos ao mundo em que 

vivemos e à existência humana são interpretações dessa realidade e de nós 

mesmos. As perspectivas com que enxergamos as coisas variam conforme os 

contextos: 

 
Antes de serem conhecidas, as coisas são interpretadas e, 
para Nietzsche, essa interpretação, que nos impõe um certo 
perspectivismo, segundo a variação dos nossos interesses, 
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impõe um sentido que é sempre relacional e perspectivístico, e 
que, resultado da Vontade de Potência constitui, na linguagem 
heideggeriana, um elemento pré-teórico. Portanto, da Vontade 
de Potência à significação, da significação ao valor, tudo isso 
se move no ciclo das interpretações mutáveis que fazemos das 
coisas (NUNES, 1999, p. 131). 

 

 Considerando o caráter relativístico conferido às coisas, sua 

interpretação e valor, notamos o quanto o mundo pode ser visto sob ângulos 

diferentes. Chegar a essa conclusão em meio a uma realidade que almeja 

perpetuar-se conforme os desígnios totalizadores das categorias da 

racionalidade, no mínimo, faz com que surjam sentimentos de desconforto e 

desamparo. As metas antes alvejadas não existem, implicando a 

desvalorização de um sentido para a existência, já que esta não tem uma 

“Finalidade” em si; não há, também, um “princípio organizador” do mundo, 

impossibilitando a transcendência do individual para o universal; dessa forma, 

todo o alicerce do “mundo verdadeiro” torna-se ruína, porque o homem percebe 

que os pilares de valores sobre os quais se sustentou são desprovidos de 

sentido, por serem a base de um mundo meramente fictício. 

O processo de desvalorização de todos os valores instituídos como 

absolutos surge como necessidade psicológica para compreendê-los em sua 

natureza frágil e efêmera. Conforme Nietzsche, a negação das verdades 

estabelecidas pode ser resumida na sentença “Deus está morto”. Entretanto, 

não se trata apenas de pensar na morte do Deus cristão; mas em qualquer 

autoridade supra-humana que passa a figurar como decadente e falida em seu 

poderio. Isso significa dizer que a ausência de um princípio unificador para o 

homem, representado pela imagem de um ente supra-sensível, destrói todo o 

arsenal de verdades sobre o qual se pautava o viver humano. Em 

conseqüência disso, não há motivação para a existência.  

A partir da derrocada das categorias da racionalidade, as quais 

permitiam uma interpretação unívoca para o real circundante, o sujeito vê-se 

imerso no abismo niilista. Aquilo que para o indivíduo representava a essência 

do homem e do mundo, impregnada dos valores cosmológicos até então 

dominantes, destitui-se de sua autoridade e passa a figurar como instrumento 

de dominação: 
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[...] todos os valores com os quais nós, até agora, em primeira 
instância, procuramos tornar o mundo avaliável para nós e por 
fim, justamente por isso, o desvalorizamos, quando se 
tornaram inadequados – todos esses valores, computados 
psicologicamente, são resultados de determinadas 
perspectivas de utilidade para sustentação e o incremento de 
configurações de domínio humanas: e só falsamente foram 
projetadas na essência das coisas. (NIETZSCHE, op. cit., p. 
33) 
 

Na medida em que o homem consegue desvincular-se das amarras 

sociais, desvalorizando os valores que até então legitimavam a “manutenção e 

intensificação de formações humanas de dominação”, alcança a sua liberdade 

e confere ao niilismo um caráter positivo: 

 

O fato de desaparecerem, nesse caso, as metas até aqui e de 
os valores até aqui se desvalorizarem não é mais 
experimentado como uma mera aniquilação e deplorado como 
uma falha e uma perda. Ao contrário, ele é saudado como 
uma libertação, fomentado como um ganho definitivo e 
reconhecido como consumação. (HEIDEGGER, 2007, p. 23) 

 

A crise instaurada pelo niilismo adquire, então, uma dimensão utópica, 

pois torna possível a experiência de outras realidades, significativas em termos 

de “libertação” e “consumação”. Lançar-se contrário ao que é “vão”, ter-se no 

nada o sentido para as coisas, compreender esse nada como sendo algo 

infindável, eis o eterno retorno. Entenda-se que um sentido de nulidade para o 

mundo, a concepção do “nada” como uma negação, implica, necessariamente, 

a afirmação desse “nada” como um ente com particularidades próprias, 

passíveis de processos valorativos; logo, mesmo quando dissemos que “o 

nada não ‘é’ nada, dizemos dele aparentemente um ‘é’ e o transformamos em 

um ente” (Idem, p. 36). 

Nietzsche defende o eterno retorno como lógica da ausência de uma 

meta a ser alcançada pelo existir humano; se esta realmente houvesse, já a 

teríamos conquistado. Conforme o seu pensamento, isso não ocorreu porque 

estamos envolvidos num circuito ininterrupto de aconteceres e existências, não 

há começo nem fim. O poeta latino Ovídio15 já apontava para essa condição da 

                                                 
15 A citação é oriunda da obra de Ovídio denominada Metamorfoses, ano 14 d. C. 
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existência: “Nada morre no vasto mundo, mas tudo assume aspectos novos e 

variados... todos os seres têm sua origem noutros seres” (OVÌDIO apud 

CHAUÍ, 1994. p. 31). No poeta Alberto Caeiro, o tema ganha uma orquestração 

lírica renovada: “Sinto-me nascido a cada momento/ Para a eterna novidade do 

Mundo” (PESSOA, 1986, p. 29). A “eterna novidade do Mundo” de que fala o 

heterônimo pessoano é a súmula da experiência do eterno retorno identificado 

como algo que assinala a diferença; ou seja, não se trata de um eterno retorno 

do mesmo ou do idêntico, mas do desigual e descontínuo. 

A consciência do eterno retorno torna possível vislumbrar o niilismo 

como parte imprescindível do movimento dialético da história, como condição 

necessária à transvaloração de todos os valores, para a qual uma nova 

interpretação valorativa deve ser criada, por meio da vontade de poder de um 

homem que ultrapasse o sentido de humanidade concebido tradicionalmente. 

Nietzsche conclama, para uma crítica dos valores tradicionais e uma 

transvaloração de todos os valores, o além do homem, o único capaz de 

suportar o eterno retorno e ter nesta hipótese a perspectiva de uma nova vida, 

sempre reinaugurada. 

Nietzsche defende a necessidade de reintegração à vida no todo. A 

decadência e o niilismo causam a desagregação da vontade, o indivíduo vê 

despedaçados todos os valores que até então regiam o esquema 

pretensamente unificado da existência. Entretanto, ao desvalorar tais sentidos 

para a vida, obtendo a consciência de que estes sentidos, antes promulgados 

como inerentes ao ser humano, são apenas objetos de manipulação para os 

poderosos, necessidades psicológicas de uma época, criações humanas, 

valores históricos, o indivíduo acredita estar imerso no nada absoluto, 

desintegrado de uma realidade homogeneizada da qual se via parte 

indispensável. Acomete-o, com isso, um sentimento de desespero insondável, 

o qual, segundo Nietzsche, necessita ser vivenciado até as últimas 

conseqüências, até ser um niilismo completo. Daí então, após ter 

experienciado as mais altas formas de sofrimento, desvalorado todos os 

valores até aqui, é o homem capaz de se reintegrar à vida no todo, criar novos 
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valores, transvalorados, e aceitar a hipótese do eterno retorno, esse 

“transbordamento repetitivo” da Vontade de Potência16. 

 

2.1.2. A arte como espaço de resistência 

 

 No transcorrer dos tempos, assistimos a uma travessia cambiante do 

homem. Em meio à parábola de seu desenvolvimento, muitos foram os 

momentos de esgotamento de éticas e reconstrução de óticas. Novos modos 

de estar no mundo estão sempre sendo fundados, na tentativa de promover 

para os indivíduos, uma estadia mais plena no universo. Diante dos mais 

diversos contextos, a arte se reveste de um fio vermelho com o qual costura 

olhares humanos e tecidos sociais, sendo, ao mesmo tempo, testemunha e 

agente histórico da transformação constante da realidade. 

 Ao se portar como um modelo alternativo aos postulados da 

racionalidade, a arte joga, simultaneamente, embriagada e lúcida, dionisíaca e 

apolínea: 

 
Segundo Nietzsche a finalidade da tragédia é produzir alegria. 
A tragédia, mostrando o destino do herói trágico como sendo 
sofrer, não produz sofrimento mas alegria: uma alegria que não 
é mascaramento da dor, nem resignação, mas a expressão de 
uma resistência ao próprio sofrimento. Idéia esboçada nesta 
época nos termos de uma “metafísica de artista” que pretende 
conjugar na arte trágica aparência e essência (MACHADO, 
2002, p. 25). 

 

Na expressão artística, a aparência é a afirmação do vir-a-ser. As forças 

que agem na arte desde as eras remotas provocam tremores no que a vida 

cotidiana esconde, colocando a existência sempre em outra direção. 

Produzindo alegria com o sofrimento, faz com que o homem transborde os 

limites de sua individualidade e restaure em si a unidade originária. Na 

“expressão de uma resistência ao próprio sofrimento”, o sujeito alcança a 

integridade humana pautada no múltiplo e no heterogêneo. Daí que se 

                                                 
16 Conforme Heidegger, o eterno retorno configura-se como um “transbordamento repetitivo da 
Vontade de Potência”, através do qual se aceita o trágico com alegria, mesmo trazendo, com 
isso, a dor do rompimento e da morte. (HEIDEGGER apud NUNES, 1999, p. 132). 
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constitua a arte como via de acesso possível à vontade de poder que suscita 

ações e desejos em torno da reconstrução do mundo. 

Na obra As Flores do Mal (1857), de Baudelaire, identificamos o 

sentimento niilista associado à condição ínfima do ser humano, entregue aos 

desígnios do tempo e da natureza: “Conforma-te, minha alma, ao sono que te 

enluta”, pois já “não seduz o amor, nem tampouco a disputa” (BAUDELAIRE, 

1985, p. 301). O próprio título do poema – “O Gosto do Nada” – já nos remete a 

uma característica comumente associada ao niilismo: entregar-se ao nada 

absoluto, sendo esse nada um algo real que, por ser negado, ganha existência, 

dialeticamente. Nos versos baudelairianos, podemos considerar este “sono que 

te enluta” como um estado de renúncia aos valores tradicionais tais quais o 

amor e o desejo de lutar. Entretanto, a negação desse mundo falido configura-

se como um passo dado à vivência de outras realidades. 

Com semelhante postura, o solo português, irmanado em um sentimento 

nostálgico que lhe confere uma identidade singular, viu emergirem de si vozes 

difusas, repletas de uma carga emotiva que entrecorta o tempo em passados 

desejados e agoras malfazejos. Cesário Verde é um exemplo dessa postura 

crítica do poeta diante de um estado de coisas falido e insatisfatório: “O mundo 

é velha cena ensangüentada/ [...] A vida é chula farsa assobiada” (VERDE, 

2006, p. 65). Ao identificar a realidade com elementos teatrais, o poeta 

concatena a sua expressão lírica à negação do habitual, ligando-o a uma 

mentira que merece ser desvendada. 

Camilo Pessanha (1989, p. 34), por sua vez, indaga: “Quem poluiu, 

quem rasgou os meus lençóis de linho/ Onde esperei morrer, – meus tão 

castos lençóis?”. Observamos que os artefatos de seguridade e fixidez foram 

destruídos, poluídos e rasgados. Os seus “lençóis de linho” tão preciosos e 

“castos”, promessa de uma morte tranqüila e libertadora, simplesmente ruem, 

como o próprio Eu, erguido sobre as bases da dúvida, em cujas interrogações 

reside a experiência do desamparo humano diante de um presente hostil e 

insatisfatório. 

Álvaro de Campos, heterônimo pessoano com caracteres futuristas, 

também dá conta de encarar o tempo presente através de uma crítica aos 

ditames da modernidade: “Nem sei que existo para dentro. Giro, rodeio, 

engenho-me/ Engatam-me em todos os comboios” (PESSOA, 1986, p. 308). 
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Diante dos desígnios do progresso, o que se projeta é a perda da alma, o não-

existir “para dentro”, tornando o sujeito uma máquina, “engenho-me”, mera 

coisa nesse mundo de coisas, denunciando o processo de reificação a que 

está sujeito o homem em meio à história de seu desenvolvimento. 

 Transportando-nos para o Brasil, encontramos na poesia de Cruz e 

Sousa (1984, p. 65) um manifesto de contestação à vida cotidiana, a uma 

realidade calcificada pelas designações do poder: “Ó mundo, que és o exílio 

dos exílios/ Um monturo de fezes putrefato”. O poeta condena o real 

circundante por considerá-lo inerte, amorfo; por julgá-lo incapaz de provocar 

mudanças em si e no homem. Isso porque é um mundo que não sonha, que 

não eleva forças à sua renovação constante e solidária, atestando o 

pessimismo do poeta.  

A partir do pessimismo de Cruz e Sousa, encontramos na poesia de 

Augusto dos Anjos um compromisso com os destinos da humanidade. Os seus 

versos descortinam a realidade, rasgam “dos mundos o velário espesso” 

(Agonia de um filósofo), ansiando ressignificá-los. Como um niilista, negou as 

categorias da racionalidade que legitimam um estado de coisas petrificado. 

Desconhece o prazer de estar no mundo, uma vez que “Este ambiente me 

causa repugnância” (Psicologia de um Vencido) e o nojo que dedica à 

“Natureza Humana” torna-se um procedimento lírico capaz de converter valores 

e transformar realidades.  

Dessa forma, percebemos que a voz lírica de Augusto dos Anjos não 

veio ao mundo para iluminá-lo em seus artefatos de dominação humana. 

Através do destronamento de uma realidade moldada por categorias da razão 

inaplicáveis ao cotidiano do homem moderno, o versejar niilista deste poeta 

desmascara o essencialismo de que se revestem os valores de nossa 

sociedade, e os coloca no patamar da transitoriedade, já que estes não são 

eternos, mas sim históricos (Cf.: MACHADO, 2002, p. 59). São construídos de 

acordo com as necessidades de cada tempo. Com a modernidade, tornaram-se 

ainda mais efêmeros, seus pilares de sustentação cada vez mais desalinhados 

de uma base segura e protetora. Principalmente em se tratando da cidade 

moderna, em cujos caminhos rotos e hostis encontram-se subjetividades 

desamparadas e em ruínas. 
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2.1.3. Nos subterrâneos da urbe 

 

No firmamento da poética de Augusto dos Anjos, há uma constelação de 

aflitos. Celebrar o grito das minorias é uma forma encontrada pelo poeta de 

negar a instrumentalização do presente, dando aos oprimidos a oportunidade 

de fazer vir à superfície a energia revolucionária que os motiva a seguir 

adiante. Notamos que, na lírica anjosiana, há uma recusa do progresso como 

sendo algo inevitável, pois torna livres as veredas por onde caminham suas 

vítimas esmagadas pelo domínio dos vencedores. A poesia de Augusto dos 

Anjos colabora para compreendermos a concepção de progresso de Benjamin 

(1994, p. 226), na qual vislumbramos uma tempestade maléfica em cujos 

rastros há um “amontoado de ruínas [que] cresce até o céu”. O filósofo alemão 

defende a criação de um “estado de exceção” que coloque os vencidos no topo 

de sua própria história. Assumindo o ponto de vista dos dominados, duvida do 

progresso como uma “norma histórica” e atravessa o seu legado de escombros 

apanhando do chão as reminiscências da tradição dos oprimidos, com as quais 

estes munem sua consciência das armas da revolta capazes de deflagrar uma 

guerra ininterrupta contra o domínio do tecnicismo, responsabilizando-se por 

salvar as gerações futuras. 

Na poesia de Augusto dos Anjos, também observamos a denúncia dos 

mecanismos de aviltação humana de que se valem as forças do progresso. 

São célebres os versos de “Os Doentes”, constituintes da parte IV, nos quais 

se deflagra o processo civilizatório como bárbaro, uma vez que o período da 

colonização brasileira, apesar de sua justificativa desenvolvimentista, provocou, 

como já o é sabido, o extermínio étnico dos índios, resultando disso inúmeras 

nações desintegradas em sua identidade, desamparadas cultural e 

socialmente, uma vez que não lhes há permissão para serem nem índios, nem 

brancos, deslocados duplamente de si e do mundo social em que vivem.  

Considerando a barbárie como “lepra da civilização”, para fazermos uso 

de uma expressão de Löwy (apud BENSAÏD & LÖWY, 2000, p. 68), notamos 

que o poeta paraibano se solidariza com os povos da Amazônia, manchados 

pela infâmia da “civilização” que “cuspiu na cova do morubizaba!”. Denuncia o 

processo de aniquilamento étnico do índio, por “Esse achincalhamento do 

progresso/ Que o anulava na crítica da História”. Observa o quanto de 
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desigualdade existe “Na luta da espingarda contra a flecha!”, avaliando a 

covardia do colonizador que, ao se utilizar de recursos mais agressivos que os 

disponíveis aos índios, agiram de modo desumano e cruel, confirmando, ainda, 

os aspectos negativos do progresso, uma vez que o avanço dos 

conhecimentos técnicos serve, muitas vezes, à cultura da morte e da 

destruição.  

É válido recordar as considerações de Benjamin acerca das lutas de 

classe, eixo a partir do qual o filósofo analisa a história, colocando-se sob a 

ótica do vencido. Através de sua análise, percebemos que as coisas “refinadas 

e espirituais” se fazem presentes na “luta pelas coisas brutas e materiais” 

(BENJAMIN, 1994, p. 223), o que nos leva a refletir sobre a sua importância 

para essa luta. As necessidades do espírito merecem ser encaradas como a 

força motriz que energiza a luta, sendo-lhe, além de meio eficaz – através da 

“confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza” (Idem, p. 224) – , 

também uma finalidade a ser atingida ao término da luta. Por isso, 

compreendemos a transcendência da materialidade naquele momento da 

História do Brasil evocado pelo poema anjosiano: não se trata apenas da 

“espingarda” e da “flecha” e todos os valores materiais que elas podem inspirar; 

mas, sobretudo, o que rege a luta de classes são as exigências espirituais de 

cada grupo: a dominação e instauração do poder, por um lado; e a preservação 

de direitos, da cultura e de suas idiossincrasias, por outro.   

Notamos que existe, na poesia anjosiana, um lugar de reivindicação 

para esta “raça esmagada pela Europa”, como também para negros, presos, 

doentes, pobres. Ao destinar um espaço, na sua poesia, para as inquietações 

dos oprimidos, o poeta paraibano prenunciou os avanços dos modernistas 

quanto aos espaços que devem ser ocupados pelos pobres na literatura. 

Segundo Candido (1980, p. 134-135), com o modernismo 

 
[...] a inteligência tomou finalmente consciência da presença 
das massas como elemento construtivo da sociedade; isto, não 
apenas pelo desenvolvimento de sugestões de ordem 
sociológica, folclórica, literária, mas sobretudo porque as novas 
condições da vida política e econômica pressupunham cada 
vez mais o advento das camadas populares. Pode-se dizer que 
houve um processo de convergência, segundo o qual a 
consciência popular amadurecia, ao mesmo tempo que os 
intelectuais se iam tornando cientes dela. E este alargamento 
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da inteligência em direção aos temas e problemas populares 
contribuiu poderosamente para criar condições de 
desenvolvimento das aspirações radicais, que tentariam 
orientar, dar forma, ou quando menos sentir a inquietação 
popular. 

 
Isso nos leva a refletir que, ao tomarem consciência da existência 

emblemática dos oprimidos, os intelectuais modernistas passaram a considerá-

la como objeto literário profícuo, uma vez que, com o amadurecimento da 

“consciência popular”, tornou-se ainda mais reconhecida a atmosfera de tensão 

que perpassa a existência de indivíduos constantemente relegados do 

processo de desenvolvimento social. Na interpretação de Antonio Candido, a 

pobreza hoje em dia não é mais elogiada, nem naturalizada; antes merece ser 

vista como “um fator de rompimento do estado de coisas” (CANDIDO, 2004, p. 

171), um nicho social em condições de provocar uma revolução. Tratam-se dos 

“novos bárbaros”, como defende Benjamin (1994, p. 116), aqueles que, por sua 

pobreza, sentem-se impelidos 

 
[...] a partir para frente, a começar de novo, a contentar-se com 
pouco, sem olhar nem para a direita nem para a esquerda. 
Entre os grandes criadores, sempre existiram homens 
implacáveis que operaram a partir de uma tábula rasa. 
 

O artista que direciona o seu olhar para as camadas populares colabora 

para o “desenvolvimento das aspirações radicais”, provocando a humanização 

de suas lutas e anseios, intensificando neles a vontade de “começar de novo”. 

Dessa forma, a literatura apropria-se do jogo de signos sociais e converte sua 

linguagem em ambientação adequada para a luta de classes, para a 

reivindicação de um novo aparato social, mais igualitário e livre. 

É válido declarar que, antes disso, o poeta Baudelaire, no século XIX, já 

havia atentado para o humano fecundante que se encarcera no viver dos 

desvalidos. Lembramos a imagem dos trapeiros que se sobressai de seus 

versos: “Vê-se um trapeiro cambaleante, a fronte inquieta,/ Rente às paredes a 

esgueirar-se como um poeta” (BAUDELAIRE, 1985, p. 379). Os trapeiros, 

surgidos em grande número nas cidades em decorrência dos métodos 

industriais que conferiram valor aos rejeitos, assinam sua existência com a 
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marca dos deserdados. Por isso, o autor compara os trapeiros aos poetas, uma 

vez que  

 
[...] solitários, ambos realizam seu negócio nas horas em que 
os burgueses se entregam ao sono; o próprio gesto é o mesmo 
em ambos [...]; é o passo do poeta que erra pela cidade à cata 
de rimas; deve ser também o passo do trapeiro que, a todo 
instante, se detém no caminho para recolher o lixo em que 
tropeça (BENJAMIN, 1989, p. 78-79). 
 

Ao analisar o fascínio que os trapeiros exerciam nos intelectuais daquela 

época, Benjamin reflete ainda que 

 
[...] desde o literato até o conspirador profissional, cada um que 
pertencesse à boêmia podia reencontrar no trapeiro um pedaço 
de si mesmo. Cada um deles se encontrava, num protesto mais 
ou menos surdo contra a sociedade, diante de um amanhã 
mais ou menos precário (Idem, p. 17). 

 

A precariedade existencial desses indivíduos resulta do ambiente 

excludente em que se tornou a cidade, com o capitalismo moderno. Em seu 

terreno oblíquo, encontramos o solo por onde se alastram os processos de 

reificação humana. A cidade moderna nasce permeada por uma consciência 

racionalizadora, atendendo ao “sonho de uma ordem” (RAMA, 1985, p. 23) que 

legitima o seu caráter pedagógico: “Torna-se símbolo por excelência de um 

tempo de aprendizagem, de internalização de modelos” (HERSCHMANN & 

PEREIRA, 1994, p. 27). Além da higienização dos espaços, os idealizadores 

desse projeto almejavam atingir e orientar os indivíduos daquele meio, 

higienizando também as mentalidades.  

 Entretanto, nem todos os sujeitos atendiam ao propósito de educação 

das massas, fazendo malograr as estratégias de homogeneização da 

sociedade. Persistiam no cotidiano das elites cenas por elas repudiadas: um 

mendicante à porta da loja, um tísico em busca de ajuda, um ladrão roubando a 

paz das ruas e avenidas. Lembramos, ainda, as “zonas sombrias” da cidade 

que, por mais afastadas que fossem do centro elegante e iluminado da urbe, 

atestavam o fracasso das pretensões de uma modernidade que se queria sem 

contradições. Nas zonas de jogatina e prostituição, evidenciava-se o projeto de 

reificação humana que a sociedade insistia em esconder. Nestes ambientes, a 
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mercadoria celebra sua humanização, sobretudo através das meretrizes, que 

se objetivam no universo das relações humanas. Lugares onde a hipocrisia 

social se revelava prontamente eram tidos como “sombrios” e amorais, por não 

atenderem aos postulados de integração social preconizados pela ordem 

instituída. 

 Jacques Le Goff (1998, p. 72), em estudo que compara a cidade 

medieval à contemporânea, reflete que a segurança tornou-se uma “obsessão 

urbana, muito consciente e muito viva. A cidade é, com relação ao campo, à 

estrada e ao mar, um pólo de atração de segurança”. A cultura citadina surgida 

na Idade Média ainda perdura em nossos dias. Segundo esta, é preciso que se 

proteja a cidade não apenas das invasões, dos roubos, da profusão de gente 

rude pelos centros habitados pelas elites; mas também da atração pelo “lado 

escuro” das cidades, como os locais de jogatina e prostituição.  

Quando a cidade vê-se a mercê desses elementos discrepantes da 

“ordem” tão sonhada, obriga-se a criar espaços de reclusão para essas massas 

incompatíveis com o projeto de reordenamento urbano, difundindo também o 

caráter misericordioso dos poderosos: “constroem-se esses edifícios equívocos 

que, de certo modo, são obras de caridade, mas, ao mesmo tempo, lugares de 

aprisionamento, de exclusão” (Idem, p. 83). Escondem, sob suas fachadas, a 

miséria humana em seu ápice, vítima das estratégias de legitimação do poder 

que, ao invés de procurar sanar os problemas do povo, utiliza-os em benefício 

da construção de uma imagem de sujeito generoso e socialmente 

comprometido. Dentre essas casas destinadas à reclusão de pobres e doentes, 

é revelador para o nosso estudo, o modo como, nestas cidades, arquitetavam-

se os leprosários, um lugar excludente que fez perpetuar-se a imagem 

contagiosa de seus doentes por vários séculos. A respeito dos leprosos, segue 

uma leitura do poema “O Lázaro da Pátria”.  

 

2.2. “O Lázaro da Pátria”: caminhos mutilados 
 

Filho podre de antigos Goitacazes, 
Em qualquer parte onde a cabeça ponha, 
Deixa circunferências de peçonha, 
Marcas oriundas de úlceras e antrazes. 
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Todos os cinocéfalos vorazes 
Cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, 
Sente no tórax a pressão medonha 
Do bruto embate férreo das tenazes. 
 
Mostra aos montes e aos rígidos rochedos 
A hedionda elefantíasis dos dedos... 
Há um cansaço no Cosmos... Anoitece, 
 
Riem as meretrizes do Cassino, 
E o Lázaro caminha em seu destino 
Para um fim que ele mesmo desconhece! 

 

Benjamin afirma, no ensaio O autor como produtor (1994), o quanto é 

preciso ser pobre pra poder começar de novo. Nisso enxergamos as 

possibilidades enérgicas dos deserdados, daqueles que, mesmo mal-

sucedidos, não sucumbem às desgraças e continuam caminhando perante um 

destino quase sempre misterioso. A energia que os impele a seguir adiante é a 

vontade “O Lázaro da Pátria” é um exemplo de sujeito que, mesmo mutilado, 

desagregado de sua identidade, permanece caminhando, rumo a outras 

paragens, menos hostis à sua existência desvalida. 

 

2.2.1. Na superfície da cidade, harmonias e fissuras 
 

Assim como a maior parte dos poemas do Eu, “O Lázaro da Pátria” é um 

soneto. Constituído de versos decassílabos, a sua camada aparente revela-se 

sugestiva quanto ao tema retratado. A eleição de uma forma fixa poderia nos 

fazer supor uma sujeição do poeta aos horizontes de expectativas de seu 

tempo, construídos sobre os alicerces do louvor à beleza e à sofisticação 

poética, as quais encontram respaldo nos padrões clássicos. A recorrência a 

expressões do mundo da ciência, tais como “úlceras”, “antrazes”, “tenazes”, 

“elefantíasis”, reitera uma possível adequação aos ditames da racionalidade, 

também louváveis no período histórico em que se inseriu Augusto dos Anjos. 

Nos resquícios do positivismo presentes em sua época, residia o desejo por 

uma arte e uma sociedade circunscritas nos domínios de uma razão 

manipuladora e alienante. Entretanto, o poeta paraibano, em sua subversão 

poética, conseguiu orquestrar uma ópera paradoxal, uma vez que se valeu dos 

postulados da racionalidade para desconstruí-los, através de um processo de 

animização do eu poético.  
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Tomemos, inicialmente, os seus quartetos: 

 

Filho podre de antigos Goitacazes, 
Em qualquer parte onde a cabeça ponha, 
Deixa circunferências de peçonha, 
Marcas oriundas de úlceras e antrazes. 
 
Todos os cinocéfalos vorazes 
Cheiram seu corpo. À noite, quando sonha, 
Sente no tórax a pressão medonha 
Do bruto embate férreo das tenazes. 

 

Destacamos, nesta parte do poema, a recorrência às consoantes “p” e 

“b”, contando com nove inserções, apenas ausentes nos 4º e 5º versos. As 

consoantes bilabiais nos remetem a um conteúdo explosivo e denso. 

Corroboram para a concatenação de idéias impositivas e totalizadoras quanto 

ao destino de indivíduos que não se enquadram no projeto de racionalização 

da sociedade. O fato deste campo semântico estar circunscrito nos quartetos 

deste objeto poético também nos ajuda a justificar a adoção do soneto, 

configuração que denota objetividade e clareza. Neste tipo de poema, os 

quartetos, por se constituírem enquanto pares, confluem para a linearidade do 

pensamento do escritor; logo, são uma representação da busca pela 

homogeneidade, tanto na forma quanto no conteúdo. Como já foi observado, o 

poeta lança mão da forma fixa instituída pela tradição, no afã de descortinar, 

em seus horizontes, as reais contradições que, sob o véu espesso de uma 

aparência harmônica, pulsam gradativamente. Vejamos, agora, nos tercetos do 

poema, a revelação das fissuras que se inscrevem no versejar desse artista, 

confirmando o caráter contraditório de seus versos.  

 

Mostra aos montes e aos rígidos rochedos 
A hedionda elefantíasis dos dedos... 
Há um cansaço no Cosmos... Anoitece, 
 
Riem as meretrizes do Cassino, 
E o Lázaro caminha em seu destino 
Para um fim que ele mesmo desconhece! 

 

Notamos que agora o procedimento adotado por Augusto dos Anjos se 

diferencia daquele utilizado na primeira parte do poema. No que se refere ao 
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uso das consoantes bilabiais, constatamos a presença de apenas uma delas – 

a “p”, no último verso. Comparando-se com as nove inserções dessas 

consoantes nos primeiros oito versos deste soneto, depreendemos que o 

universo lingüístico escolhido pelo poeta configura um outro campo semântico, 

marcado por certo sentimentalismo do eu lírico em relação ao “Lázaro”. Por sua 

vez, a sugestão de uma nasalização na assonância em “a” e “o”, a partir da 

aliteração em “m”, corrobora para o tom de mistério do anoitecer, reiterando os 

avanços do subjetivismo em direção ao eu lírico.  

A pontuação utilizada também se revela sugestiva quanto ao embate da 

objetividade e da subjetividade. Enquanto nos quartetos notamos apenas a 

presença de vírgulas e pontos finais, corroborando para o tom de comedimento 

emocional que perpassa essas estrofes; nos tercetos, encontramos vírgulas, 

reticências, pontos finais e pontos exclamativos, os quais conferem vida a uma 

sintaxe que se destina a pensar os problemas do homem. Lembramos, ainda, o 

fato de que esse discurso de desestabilização encontra lugar propício a sua 

manifestação, nos tercetos, esse conjunto de versos que, por ser ímpar, sugere 

problematização e conflito. 

As expressões que caracterizam o “Lázaro” são dotadas de fissuras, 

descontinuidades, imperfeições: é o “Filho podre”, constituído de “peçonha”, 

“úlceras e antrazes”. O seu corpo estilhaçado atrai os instintos primitivos dos 

“cinocéfalos vorazes”. Sente-se corrompido, em sua dinâmica interna, por 

garras assustadoras, súmula de sua dor e sofrimento. Constata-se como um 

cancro da natureza, cuja anomalia atroz da “elefantíasis dos dedos” o torna 

dissonante às expectativas de contemplação do outro. Por isso, é vítima do 

escárnio da sociedade: “Riem as meretrizes do Cassino”. Entretanto, segue 

seu rumo incerto e calejado, destinando-se a “um fim que ele mesmo 

desconhece”, mas que, misteriosamente, o impulsiona a percorrê-lo, talvez na 

ânsia de, em suas veredas, deparar-se com uma outra realidade, mais 

aprazível e humana. 

 

2.2.2. Uma corrente subterrânea coletiva17 

                                                 
17 A expressão é de Adorno (2003), referindo-se às articulações entre lírica e sociedade 
pautadas no encontro entre individualidade e universalismo, indispensável a uma obra de arte 
que se orquestra sob o teor social. 
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O poema nos apresenta um sujeito lírico que fotografa a imagem do 

leproso. O seu olhar está circunscrito àquilo que os domínios da materialidade 

lhe oferecem, transmitindo para o leitor um retrato preciso e convencional deste 

doente. É válido recordar a imagem bíblica do Lázaro, que, de certa forma, 

ilustra a inadequação do leproso às leis do progresso e do desenvolvimento. 

Conta a parábola que o Lázaro jazia junto ao portão de um homem muito rico e 

avarento, cuja mesa era ornada por banquetes e festins. Em detrimento disso, 

o leproso, além da fome que sentia, para a qual não se destinavam nem 

mesmo os restos da mesa do afortunado, ainda tinha que ver suas feridas 

sendo lambidas pelos cachorros. Ao morrerem os dois, o pobre doente alcança 

o reino dos céus, enquanto o rico, nos subterrâneos do inferno, roga ao Lázaro 

a piedade de refrescar-lhe a língua com os seus dedos molhados de água. No 

texto bíblico, a oposição fundada entre os desígnios celestiais e a existência 

terrena não foi suficiente para amenizar o tratamento conferido aos portadores 

de doenças degenerativas. A sociedade que se pauta no culto à beleza preferiu 

perpetuar o aparato excludente que relega certos grupos de pessoas do 

processo de desenvolvimento social. 

Como já foi observado, a literatura que cede espaço às manifestações 

dos oprimidos passou a se validar no século XIX, vindo a se consolidar com os 

textos modernistas. Antes disso, os naturalistas fizeram-nas comuns no 

tratamento dado à prosa, com sua análise social precisa e cientificista, a 

traduzir as queixas dos miseráveis e desvalidos. Na poesia, recordamos “Os 

Irmãozinhos” de Cesário Verde (2006, p. 124-125), constituintes da II Parte do 

poema “Em Petiz”. Neste, o eu lírico divide-se entre o medo e a piedade diante 

dos pobrezinhos, pedintes, cegos e leprosos: 

 
Ah! Os ceguinhos com a cor dos barros, 
Os que a poeira no suor mascarra, 
Chegam das feiras a tocar guitarra, 
Rolam os olhos como dois escarros! 
[...] 
Outros pedincham pelas cinco chagas; 
E no poial, tirando as ligaduras, 
Mostram as pernas pútridas, maduras, 
Com que se arrastam pelas azinhagas! 
[...] 
Aos sábados, os monstros, que eu lamento, 
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Batiam ao portão com seus cajados; 

 

Diante desse retrato, percebemos a oscilação sentimental que atravessa 

o eu lírico: ao mesmo tempo em que trata os “ceguinhos” através de um 

diminutivo, o que denota certa afetividade para com eles; também revela um 

“lamento” dirigido aos leprosos, tratando-os, todavia, como “monstros”, numa 

atitude que indica os preconceitos de que os portadores de doenças 

degenerativas são vítimas. Apesar da contradição que se instala no discurso e 

nas atitudes do eu lírico, representativas que são dos jogos contrastantes que 

se operam no interior das relações sociais, uma construção estética desta 

natureza se diferencia das demais por não mascarar uma realidade que, na 

cidade moderna, torna-se cada dia mais comum. Mostra, com isso, “as pernas 

pútridas, maduras” sobre as quais o ideal de urbe se sustenta, amontoando 

seus pobres nas esquinas das ruas e nas periferias, destituídos de qualquer 

direito humano. 

 A seu modo, o poeta Cruz e Sousa, na obra Faróis (1998), fornece-nos 

uma representação dos mal-sucedidos a partir da imagem de “Ébrios e Cegos”, 

por meio da qual alcança um expressionismo profundo associado ao 

sentimento trágico da vida. Tratados como “dois secretos mendigos”, “duas 

sombras volteando num abismo”, ébrios e cegos caminham incertos pela 

existência vil que lhes foi ofertada. Quem os vê ignora 

 
Que tão fundas cavernas, 
Aquelas duas dores enjaularam, 
Miseráveis e eternas 
Nos horríveis destinos que as geraram 
 

 Como que presos ao fundo da caverna de Platão18, com suas “dores 

enjauladas” [...] “Nos horríveis destinos que as geraram”, esses “dois estados 

meio gêmeos” cambaleiam em seu destino erguendo o “sinistro sonho” de 

fantasmas que não se conformam com a realidade desagregadora em que se 

                                                 
18 Em seu mito da caverna, um das passagens da República (século IV a.C.), Platão disserta a 
respeito das verdades estabelecidas, utilizando-se como alegoria homens enclausurados 
dentro de uma caverna, só podendo enxergar em sua parede a projeção das coisas do mundo 
de fora. Um dos habitantes resolve desvencilhar-se dos grilhões e conhecer o espaço exterior à 
caverna, descobrindo, assim, a real feição das coisas. Constitui esse sujeito uma alegoria do 
filósofo que desmascara a aparência da realidade, buscando um mundo essencial. 
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inserem. Quando o poeta, através de sua voz lírica, se compadece de suas 

“lágrimas secretas”, age no sentido de desacorrentá-los das amarras sociais 

que tendem a massificá-los e excluí-los do processo de desenvolvimento 

humano. Na poesia, os rejeitados se animam em ter de volta a subjetividade 

mutilada pelo carro triunfal dos dominadores e deixam que seus lamentos 

tomem conta dos espaços poemáticos, confirmando o caráter humanizador da 

literatura.  

 Sob essa perspectiva, defendemos o quanto a obra poética de Augusto 

dos Anjos atende aos propósitos de humanização do homem, na medida em 

que capta as energias de uma “corrente subterrânea coletiva”, para fazermos 

uso do pensamento de Adorno (2003, p. 77). Conforme este autor, esta 

“corrente” é o  

 
[...] fundamento de toda lírica individual. Se esta visa 
efetivamente o todo e não meramente uma parte do privilégio, 
refinamento e delicadeza daquele que pode se dar ao luxo de 
ser delicado, então a substancialidade da lírica individual deriva 
essencialmente de sua participação nessa corrente 
subterrânea coletiva, pois somente ela faz da linguagem o meio 
em que o sujeito se torna mais do que apenas sujeito. 
 

 São inegáveis as articulações entre lírica e sociedade. Mesmo sob suas 

malhas de “refinamento e delicadeza”, a poesia apreende os silêncios dos 

vencidos e resgata dos subterrâneos do planeta a universalidade de um grito 

nunca adormecido. Um grito que denuncia o inconformismo diante do aparato 

excludente da sociedade capitalista, que engendra, no interior de suas relações 

sociais, mecanismos de subjugação humana dos quais vítimas como os pobres 

e os doentes não conseguem escapar. 

 Assim é que, na poesia anjosiana, entre os rastros de destruição e 

desordem palmilhados pelo cortejo suntuoso dos vencedores, desponta “A 

Meretriz”19. Mesmo depois da morte, ela vê-se submetida ao alijamento de seu 

corpo e alma, vencida que foi pelo esquema racionalizante da sociedade, o 

qual ultraja as singularidades do sujeito, especialmente as daquele que não 

obedece às suas regras alienadoras: “E é seu corpo expiatório, alvo e desnudo/ 

A síntese eucarística de tudo/ Que não se realizou na Natureza!”. À “Meretriz” é 
                                                 
19 O poema faz parte das “Outras Poesias” de Augusto dos Anjos, publicadas postumamente. 
Este trabalho restringe-se a analisar mais minuciosamente os textos que compõem o Eu.  
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negada toda e qualquer forma de realização humana digna, como se as suas 

atitudes fora dos padrões sociais fossem uma justificativa para o processo de 

desumanização que encontra respaldo na maior parte das sociedades, 

destituindo “seu corpo expiatório, alvo e desnudo” de um lugar social 

considerável e justo. 

 Todos os “seres ilusórios” e “espécies sofredoras” que atravessam o 

versejar de Augusto dos Anjos corroboram para a compreensão de que a sua 

poesia tem mesmo um alcance social que condensa “a dor de todas essas 

vidas/ Em minha vida anônima de larva!” (Monólogo de uma Sombra). Fazem-

nos refletir sobre o pensamento de Deleuze (2004, p. 14-15), quando defende a 

literatura como saúde do mundo, uma vez que, “embora remeta sempre a 

agentes singulares, a literatura é agenciamento coletivo de enunciação”, é um 

delírio necessário à subversão de valores, uma fabulação indispensável à 

construção de outras possibilidades de vida. 

 

2.2.3. Desventuras de um Lázaro errante 

 

No poema “O Lázaro da Pátria”, percebemos que o eu lírico, até certo 

ponto, lança ao indivíduo lacerado um olhar objetivante, tendente a formular um 

perfil padronizado dos que estão à margem do processo de desenvolvimento 

social. Ao mesmo tempo, a voz poética vê-se impelida a fazer reinar o canto 

dos vencidos, tornando o poema um espaço onde coexistem as forças 

antagônicas da natureza e do mundo. De acordo com Nietzsche (2008, p. 54), 

não são apenas os dominadores que portam uma vontade de poder; mas 

também os oprimidos dela se revestem, na medida em que, ao sucumbirem 

quando a moral decai, não mais se resignam, já que  

 

[...] os malsucedidos não têm mais consolo algum: [...] 
destroem para serem destruídos, [...] liberados da moral, não 
têm mais nenhum fundamento para “entregar-se” –, [...] se 
põem no terreno do princípio oposto e também, por seu turno, 
querem poder. 

 

Ao tomarmos a imagem do “Lázaro da Pátria” como sendo a de um 

enjeitado social, depreendemos que a tensão legitima-se como ponto de 
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partida para a construção do poema. A forma conflituosa de lapidação dos 

versos em um conjunto supostamente unificado ratifica a problemática sugerida 

pelo poeta, pautada na negação de um presente que institucionaliza a miséria 

para dar vez à vontade de poder dos que, por gerações a fio, foram 

amordaçados em seus desejos e furtados em seus sonhos. 

Banido dos territórios da igualdade de direitos, o leproso é descrito como 

o “Filho podre de antigos Goitacazes”, identificado com um passado imemorial 

da pátria, com sociedades primitivas que, apesar do precipício temporal, nos 

deixaram como herança o louvor às subjetividades constantemente 

fragmentadas, maculando o ideal de unificação típico do aparato solene da 

nacionalidade. Os Goitacazes são um povo indígena que, no processo de 

povoação colonial do século XVII, foram praticamente massacrados, e, assim 

como o que aconteceu a tantas nações étnicas no Brasil daquele período, o 

massacre se deu em todos os níveis, como nos conta Darcy Ribeiro (1995, p. 

30): 

 
[...] no biótico, como uma guerra bacteriológica travada pelas 
pestes que o branco trazia no corpo e eram mortais para as 
populações indenes. No ecológico, pela disputa do território, de 
suas matas e riquezas para outros usos. No econômico e 
social, pela escravização do índio, pela mercantilização das 
relações de produção, que articulou os novos mundos ao velho 
mundo europeu como provedores de gêneros exóticos, cativos 
e ouros. 
No plano étnico-cultural, essa transfiguração se dá pela 
gestação de uma etnia nova, que foi unificando, na língua e 
nos costumes, os índios desengajados de seu viver gentílico, 
os negros trazidos de África, e os europeus aqui querenciados. 
Era o brasileiro que surgia, construído com os tijolos dessas 
matrizes à medida que elas iam sendo desfeitas. 

 

Corrompidos nos níveis biótico, ecológico, econômico, social e étnico-

cultural, povos como os Goitacazes representam uma raça de deserdados, 

para a qual se destinam apenas os despojos das riquezas nacionais. Dessa 

forma, relacionando o “Lázaro” a um povo extinto, que fora destruído em suas 

bases de existência, podemos inferir que os leprosos, assim como toda sorte 

de mazelas sociais que se amontoa nas paisagens brasileiras, estão fadados 

ao esquecimento e à destruição, por intermédio do fomento à desigualdade de 

condições de existência.  
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Ao identificar o “Lázaro” com um passado originário, o que permite 

enxergá-lo em seu primitivismo, o eu lírico atesta a total inadaptação do doente 

a uma realidade social distanciada dos preceitos daquele tipo de sociedade em 

que predominavam valores mais humanizados e menos mercadológicos. 

Acerca do retorno a um passado pré-capitalista como forma de pensar uma 

nova realidade, Löwy e Sayre (1993, p. 26), em estudo analítico acerca do 

romantismo como visão de mundo díspar dos preceitos racionalistas, avaliam a 

subjetividade como fonte das contradições do capitalismo: 
 

[...] o desenvolvimento do sujeito individual está diretamente 
ligado à historia e à pré-história do capitalismo: o indivíduo 
“isolado” desenvolve-se com e por causa do capitalismo. 
Entretanto, aí está a fonte de uma importante contradição da 
sociedade capitalista, pois esse mesmo indivíduo por ela 
criado só pode viver frustrado em seu seio e acaba por 
revoltar-se contra ela. O capitalismo suscita indivíduos 
independentes para preencher funções sócio-econômicas; 
quando, porém, esses indivíduos transformam-se em 
individualidades subjetivas e começam a explorar o mundo 
inteiro de seus sentimentos particulares, entram em 
contradição com um sistema baseado no cálculo quantitativo e 
na estandardização. Quando então reclamam o livre jogo de 
sua fantasia imaginativa, entram em choque com a extrema 
mecanização capitalista.  

 

Importa pensarmos na contradição sobre a qual se funda a lógica do 

mundo capitalista. Nesta, é dada aos sujeitos uma liberdade individual visada 

como um objeto de exploração por parte das necessidades do capital. Dessa 

mesma liberdade, surge o choque do indivíduo com a sua subjetividade, que 

lhe reclama o “livre jogo de sua fantasia imaginativa”, em discórdia com a 

proposta capitalista de mecanização da vida. A história dos leprosos dialoga 

com a do sujeito individual moldado pelo capitalismo, com vistas a tornar-se 

peça da engrenagem desse relógio social que os postulados da razão tentam 

manter funcionando de forma mecânica e desumana. Entretanto, 

diferentemente de outras máquinas, a quebra de uma das peças não ocasiona 

perigo ao pleno desenvolvimento de suas atividades. Basta descartá-la para 

que o relógio volte a funcionar. Assim acontece com os doentes que, a partir da 

Idade Média, passaram a figurar supostamente como um dos principais 
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responsáveis pelo surgimento do desemprego. Em uma época de parcos 

conhecimentos médicos, curar era tarefa prodigiosa. Logo,  

 

[...] ficar doente é um desastre para o homem, a mulher ou a 
criança, e quase que inevitavelmente esse doente se torna 
pobre e dependente, quando escapa à morte. O desemprego 
propriamente dito quase não aparece antes do século XIV. É 
somente nessa época que ele se torna o resultado não apenas 
da doença, mas também de uma crise, mas como não se 
percebem os mecanismos econômicos, pensa-se que se trata 
de uma atitude, uma recusa de trabalhar e, portanto, um 
perigo. Os não trabalhadores de repente provocam medo (LE 
GOFF, 1998, p. 82-83) 

 

Le Goff reflete sobre os doentes e os desempregados, considerando-os 

como sintomas aparentes de uma crise econômica que devastou a Idade 

Média. As cidades modernas herdaram do período medieval a identificação 

desses tipos humanos com o lixo da urbe, com o que merece ser excluído de 

seu espaço harmônico e belo. No poema de Augusto dos Anjos, não é clara a 

relação do leproso com a cidade moderna. Entretanto, se pensarmos neste 

espaço como uma representação da “ordem” e da “higiene”, circunscritas não 

apenas em sua organização física, mas também nas mentalidades, podemos 

deduzir que a posição crítica da voz poética é concernente a dos agentes 

sociais responsáveis pelos projetos de intervenção junto à sociedade, tão 

necessários à concretização do sonho de harmonia social. A existência de tipos 

humanos como doentes, criminosos ou prostitutas passa a ser um alvo 

constante de exclusão, quando inseridos em um ambiente social que almeja a 

elegância e a concórdia, como é o caso da cidade moderna, sempre 

preocupada em “evitar que os indivíduos fossem tentados a se entregar aos 

seus hábitos coloniais, ao ‘lado escuro’ das cidades, como, por exemplo, os 

locais de prostituição e jogatina” (HERSCHMANN & PEREIRA, 1994, p.27).  

Nos versos em estudo, percebemos que o doente habita os ambientes 

de luxúria da cidade, o seu “lado escuro”, uma vez que, em sua trajetória, 

encontra-se com as “meretrizes do Cassino”, que, assim como o leproso, são 

vítimas dos alijamentos sociais. A esse respeito, recorremos aos versos de “Os 

Doentes”, de onde surgem “prostitutas, doentes de hematúria”, contaminadas 

pela chaga leprosa da “erupção cutânea” que “lhe roía o braço”. Notamos que a 
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sua condição múltipla de enjeitada social faz com que o mundo farte-se dela, 

enxotando-a da sociedade, condicionada à derrota e à solidão em uma 

realidade que vitimiza os indivíduos que não coadunam com seus ideais 

progressistas de higienização dos espaços e das mentalidades. 

Por não atender aos pressupostos civilizacionais, o mutilado das cidades 

é canhoto em seu modo de estar no mundo, sendo a sua presença 

considerada abominável, com suas “úlceras e antrazes” a contaminarem os 

que lhe avizinham. No poema, depreendemos essa atitude de afastamento 

com relação aos leprosos. Atuando como representante de uma ótica de 

mundo racionalista, nestes versos, o eu lírico traz subjacente em sua voz, a 

condenação da existência desse ser que, “Em qualquer parte onde a cabeça 

ponha,/ Deixa circunferências de peçonha,/ Marcas oriundas de úlceras e 

antrazes”. O olhar calcificado do sujeito poético, entretanto, não vislumbra 

apenas a degradação corpórea do leproso. Compreende a sua condição de um 

modo mais complexo, uma vez que, sendo uma vítima da marginalização 

social, o “Lázaro” condiciona a sua subjetividade aos frangalhos, à 

comiseração interior, ao drama da alteridade que instala no indivíduo o horror 

da socialização com o mundo e consigo mesmo. Diante disso, sente-se 

duplamente deslocado num universo social que almeja tornar una e indivisível 

a identidade do sujeito20, desde tempos antigos compreendida em sua 

constante transformação. 

Obviamente que os senhores da razão, representados nos quartetos 

pela voz lírica, não medem esforços para tolher a existência de indivíduos que 

deixam florescer, em seu existir no mundo, a pluralidade que lhes é intrínseca, 

já que não se submetem às amarras das convenções sociais. A atitude 

meramente descritiva do eu lírico é justificável na medida em que sujeito e 

objeto poéticos pertencem a mundos antagônicos: um filia-se a preceitos da 

racionalidade; enquanto o outro, lacerado no corpo e na alma, constitui-se a 

súmula da heterogeneidade humana que, embora a mercê das desigualdades 

sociais, sempre vem à tona como um flagrante contínuo de uma realidade 

impossível de ser mascarada. Nessa perspectiva, o poeta estaria lançando 
                                                 
20 Tomamos como base os Ensaios (1595), de Montaigne, para caracterizar a identidade do 
sujeito como sendo instável, porque circunscrita em um mundo vacilante. O filósofo parte da 
concepção de Heráclito de que as coisas do mundo e nós mesmos mudamos constantemente. 
(MONTAIGNE apud AUERBACH, 2002, p. 250) 
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mão de um olhar provocativo em direção ao postulado científico, uma vez que 

se aproxima dele, não para celebrá-lo, mas para pô-lo em xeque. 

 Nisso, Augusto dos Anjos, mais uma vez, aproxima-se das inquietações 

artísticas de Baudelaire, se lançarmos um olhar específico ao poema “Os 

Cegos” (BAUDELAIRE, 1985, p. 343): 

 
Contempla-os, ò minha alma; eles são pavorosos! 
Iguais aos manequins, grotescos, singulares,  
Sonâmbulos talvez, terríveis se os olhares, 
Lançando não sei onde os globos tenebrosos. 
 
Suas pupilas, onde ardeu a luz divina, 
Como se olhassem à distância, estão fincadas 
No céu; e não se vê jamais sobre as calçadas 
Se um deles a sonhar sua cabeça inclina. 
 
Cruzam assim o eterno escuro que os invade, 
Esse irmão do silêncio infinito. Ó cidade! 
Enquanto em torno cantas, ris e uivas ao léu, 
 
Nos braços de um prazer que tangencia o espasmo 
Olha! também me arrasto! e, mais do que eles pasmo, 
Digo: que buscam estes cegos ver no Céu? 

 

Observamos que entre “Os Cegos” e “O Lázaro da Pátria”, há fraturas 

compartilhadas, desventuras que se cruzam, caminhos mutilados. Ambos 

revelam-se, por sua constituição fissurada, como peças íngremes de um 

tabuleiro social lapidado conforme desígnios totalizadores e desumanos. No 

soneto do poeta francês, também vislumbramos uma descrição que, 

inicialmente, denota medo e distância dos “cegos”. O aparato lingüístico de que 

se vale Baudelaire para caracterizar aquele mutilado condensa a sensação de 

abismo que o existir dos cegos inspira no eu poético: são “pavorosos”, 

“grotescos”, “singulares”, “sonâmbulos”, “terríveis”, sendo coisificados a ponto 

de igualados “aos manequins”, numa atitude comparativa que revela uma 

valoração desumana para com os cegos. Por sua vez, o “Lázaro” anjosiano é 

retratado em sua podridão, constituído por “circunferências de peçonha”, 

“úlceras e antrazes”. As vozes da enunciação revelam, com isso, paradigmas 

cristalizados de uma sociedade que se deseja harmônica e bela, desprezando 

doentes como os leprosos e os cegos numa postura que denota valores sociais 

destituídos de humanidade.  



 67

 Notamos uma interferência de registros também na segunda estrofe dos 

sonetos. No poema baudelairiano, observamos uma postura de permanente 

vigília daqueles que não enxergam: “suas pupilas” encontram-se fixadas no 

firmamento, não deixando que “a cabeça” se incline nem mesmo para sonhar. 

O leproso, “quando sonha,/ Sente no tórax a pressão medonha/ Do bruto 

embate férreo das tenazes”. Nos dois casos, o sonho é tratado apenas 

enquanto consequência do sono, como se a estes indivíduos não fosse dado o 

direito ao sonho enquanto imaginação criadora, nicho de força e vontade. 

Podemos supor que o “Lázaro”, ao mostrar a “elefantíasis dos dedos” 

“aos montes e aos rígidos rochedos”, põe-se equivalente a uma natureza 

destoante do propósito de harmonia. Isso porque os “montes” e os “rochedos” 

seriam representações das anomalias do meio natural, uma vez que retratam 

formações rochosas que desnivelam o horizonte. Ao promover um encontro 

entre o sujeito e o meio que o cerca, ambos fraturados em sua constituição, o 

poeta opera o mecanismo da extensão de identidades. Uma vez chegado ao 

mundo e dilacerado em sua identidade, não vê alternativas para a superação 

de seus problemas, porque estes fazem parte de sua natureza caótica e 

heterogênea.  

 Diante dessa condição plural do leproso e dos cegos, percebemos que a 

objetividade com que são tratados nos quartetos é apenas uma tentativa de 

adequação do eu lírico aos ditames da racionalidade. No decorrer dos poemas, 

Augusto dos Anjos e Baudelaire driblam os caminhos da razão e deixam que o 

subjetivismo floresça em sua carga mais refinada de sentimento. Engendram, 

nos tercetos de suas construções poéticas, um processo de humanização das 

vozes enunciativas, que passam a enxergar “os cegos” e o “Lázaro” a partir de 

valores qualitativos, como a piedade e a fraternidade, tornando possível, nos 

desalinhos da palavra, o embate entre razão e emoção. Os pontos de 

indeterminação inferidos nos tercetos do soneto anjosiano dão a possibilidade 

dessa leitura. Ao se configurarem como “buracos” que se alastram pelas duas 

últimas estrofes, reiterados pelo uso sugestivo das reticências (“A hedionda 

elefantíasis dos dedos.../ Há um cansaço no Cosmos...”), esses pontos nos 

mostram a realidade de um eu lírico que teve a sua objetividade lacerada pelo 

leproso, passando, a partir daí, a se envolver mais subjetivamente com o 

doente. 
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Ao constatar a identificação do doente com uma natureza desarmônica 

quanto aos preceitos de linearidade, damo-nos conta de que “Há um cansaço 

no Cosmos... Anoitece”.  O “Lázaro” vê-se diante de um universo fatigado, um 

mundo social caduco, uma vez que pautado em postulados da racionalidade 

que tendem a execrar de seus domínios massas gigantescas que não 

coadunam com seus valores individualistas. “Os cegos” de Baudelaire também 

cruzam o “eterno escuro que os invade”. A noite desce melancólica21 sobre 

esses doentes que não encontram um lugar social digno onde possam 

manifestar seus anseios e lutas. Encontram-se, no primeiro terceto dos 

poemas, diante do abismo niilista prestes a sorvê-los e esmagá-los com seus 

impulsos de morte.  

Entendemos por melancolia uma forma de pessimismo ativo que 

capacita o indivíduo a escapar das atrocidades da vida cotidiana no tempo do 

progresso e da técnica. Nesse sentido, é válido lembrar a noção de 

pessimismo de Benjamin (apud LÖWY, 2005, p. 25), em nada associado à 

resignação fatalista: 

 
Pessimismo em todos os planos. Sim, certamente e totalmente. 
Desconfiança quanto ao destino da literatura, desconfiança 
quanto ao destino da liberdade, desconfiança quanto ao 
destino do homem europeu, mas sobretudo tripla desconfiança 
diante de toda acomodação: entre as classes, entre os povos, 
entre os indivíduos. 

 

Esse pessimismo pode ser visto como uma espécie de niilismo ou 

melancolia revolucionária, como uma atitude de descrédito das verdades 

instituídas em torno do homem e da vida social. É uma atitude de protesto 

contra os aspectos aviltantes do progresso e da técnica e, sobretudo, uma 

aclamação para a renúncia “de toda acomodação: entre as classes, entre os 

povos, entre os indivíduos”. Recordamos, ainda, Nietzsche (2008, p. 41), 

defendendo que o “pessimismo moderno é uma expressão da inutilidade do 

mundo moderno”, logo, apresenta-se como uma renúncia a esse estado de 

                                                 
21 A esse respeito, é precípua a leitura de Luto e Melancolia (1995), de Sigmund Freud, em 
que se torna possível vislumbrar o melancólico como um indivíduo que, ao se depreciar diante 
dos outros, encontra uma forma de renunciar a um mundo insatisfatório. De acordo com o 
psicanalista, a melancolia se nutre de uma ambivalência essencial capaz de motivar no sujeito, 
tanto a negação quanto a afirmação do seu ego e do objeto. 
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coisas insuficiente aos nossos anseios. No poema, o “Lázaro” não se acomoda 

diante da fatalidade de sua vida e, por isso, segue adiante “Para um fim que ele 

mesmo desconhece!”. Da mesma forma, “os cegos” de Baudelaire buscam “ver 

no Céu” algo que transcende às vidências possíveis aos olhos humanos. 

Benjamin nos coloca diante da ambivalência que perpassa o existir dos 

melancólicos: sentem-se tristes, o “cansaço no Cosmos” lhes serve de refúgio 

para tamanha apatia; mas, consoante a isso, o anoitecer da alma desses 

indivíduos, esse “eterno escuro” e todos os mistérios a serem desvendados, 

provoca-lhes o desejo de buscar uma nova condição de existência, em 

harmonia com ele mesmo e com o mundo. Dessa forma, notamos o quanto o 

postulado de paradoxo anjosiano está presente neste poema, revelando o 

niilismo utópico que perpassa sua poesia, tendo em vista que promove a 

recusa do caos ao passo que propõe a sua superação. Isso porque a atitude de 

resistência destes doentes revela um protesto – mesmo aparentemente 

silencioso – à modernidade capitalista, uma negação da tendência mecanicista 

da vida; ao mesmo tempo em que, ao proporem a si mesmos a continuidade de 

sua caminhada, em meio às incertezas das veredas por onde trilham seus 

passos, reivindicam o encontro com espaços sociais dignos de sua 

humanidade, alicerçados em valores pré-modernos como a espontaneidade e 

autenticidade das relações humanas. 

No contínuo de sua trajetória rumo ao desconhecido, o leproso é tratado 

a risos pelas “meretrizes do Cassino”. Entretanto, o seu riso é irônico22, na 

medida em que ambos os sujeitos são acometidos pelas injustiças sociais. 

Nesse caso, a ironia reside na atitude da prostituta em, debochando do doente, 

zombar de sua própria condição de excluída social, uma vez que também não 

se adequa às exigências totalizadoras da cidade moderna. 

A partir disso, remetemo-nos ao poema de Baudelaire, no qual a cidade 

surge negligenciando a presença fatídica e traumática daqueles sujeitos 

incompatíveis com as leis do progresso e do desenvolvimento, uma vez que, 

enquanto “os cegos” cruzam “o eterno escuro que os invade”, a cidade entrega-

                                                 
22 O discurso irônico predomina na poesia moderna, por ser aquele que desestabiliza as 
verdades habituais, valendo-se de contradições, tanto na vida de dentro (poema), quanto na 
vida de fora (mundo). A esse respeito, lembramos a frase de Baudelaire: “O homem morde com 
o riso” (2006). 
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se aos “braços de um prazer que tangencia o espasmo”, desprezando, com 

isso, a existência daqueles sujeitos. Encontramos nos poemas uma cidade 

identificada com o universo das mercadorias, dos valores de troca, 

representados pela imagem das “meretrizes do Cassino” e dos “braços de um 

prazer”, metonímias que são das prostitutas. Entendemos o quanto esse tema 

foi caro à poesia de Baudelaire, demonstrando, através dele, a sua 

preocupação em pintar a cidade sem disfarces, revelando-lhe as nuances mais 

secretas. Sobre isso, lembramos o que diz Benjamin (1989, p. 177): “Na forma 

que a prostituição assumiu nas cidades grandes, a mulher não aparece apenas 

como mercadoria, mas, em sentido expressivo, como artigo de massa”. A 

meretriz surge como a representação fiel do processo de reificação humana 

legitimado pelo capitalismo moderno, associando-se, por isso, a toda uma 

gama de indivíduos que são tratados como objetos nesta realidade social, tais 

como os doentes evocados pelos poemas em estudo. 

Em outros versos, Augusto dos Anjos aponta para a identificação da 

meretriz com o leproso, fazendo-a contagiar-se com a doença, como resultado 

do tipo de vida promíscua que leva: “Entanto, virgem fostes, e, quando o éreis,/ 

Não tínheis ainda essa erupção cutânea” (Os Doentes). O leproso, o cego e a 

prostituta representam um tipo de individualidade descartável pela sociedade 

capitalista. Entretanto, a persistência dos doentes em seguir adiante e a atitude 

irônica das “meretrizes”, traduzida por risos e espasmos, atestam a contradição 

que fundamenta a lógica do mundo racional, que não consegue fazer calar as 

suas misérias. Se deliram de “prazer”, mesmo diante da existência dos “cegos”, 

ou se debocham do leproso, é porque “riem” de si mesmas; porque sabem que 

o modo aviltante como a sociedade os enxerga não pode ser aceito sem que 

se reivindique o seu lugar no seio contaminado da sociedade. “Riem” porque 

com o riso revelam 

 
[...] o perigo a que se sujeita o excesso de industrialização e 
de automatismo, fontes inesgotáveis de um mundo absurdo, 
no qual o próprio homem se sente estrangeiro. O humor é a 
expressão de uma recusa da que decorre uma afirmação da 
liberdade do homem e do seu não-conformismo. (ALVES, 
2002, p. 124)  
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Depreendemos o leproso do poema anjosiano como uma representação 

do herói decaído, no sentido trágico do termo. Tomamos como um impulso à 

vida a orquestração de seu sofrimento. Se, mesmo sendo alvo de desprezo e 

ironia, o “Lázaro” segue adiante o seu destino, embora desconhecendo-o, é 

porque nele reside uma vontade de viver que ultrapassa os limites da dor. Para 

Nietzsche (apud MACHADO, 2002, p. 25),  

 

[...] a finalidade da tragédia é produzir alegria. A tragédia, 
mostrando o destino do herói trágico, não produz sofrimento, 
mas alegria: uma alegria que não é mascaramento da dor, 
nem resignação, mas a expressão de uma resistência ao 
próprio sofrimento.  

  

 A trajetória do “Lázaro da Pátria” assinala, ao mesmo tempo, para esse 

jogo de “mascaramento da dor” e “resistência ao próprio sofrimento”, o qual se 

revela a partir das bifurcações de seu caminho. Lutando contra o sofrimento, 

embora silenciosamente, imbui-se de um impulso de vida necessário à 

superação do sentimento negativista quanto à realidade. Instaura-se, nos 

versos anjosianos, uma atitude niilista que implica, através da caminhada do 

leproso rumo ao amanhã desconhecido, uma vontade de potência capaz de 

fazê-lo negar um presente ossificado que constrói a sua concepção de beleza 

de modo negativo: “a dissimulação do infortúnio, a supressão de todas as 

rugas” (NIETZSCHE apud MACHADO, op. cit., p. 19). O leproso afirma, por 

sua vez, a beleza que o circunda, dotada de uma “superabundância de força” 

(Idem, p. 19) que o impele à ressignificação de sua própria existência, a que 

estamos chamando de niilismo utópico. 

Nesse sentido, a poesia de Augusto dos Anjos revela um transcurso 

ininterrupto e entrecortado pelas zonas do abjeto. Nisso, o poeta paraibano 

articula um discurso de ordem simultânea, uma vez que dialoga com as 

inquietações de seu passado literário, predominantemente a poesia de 

Baudelaire. A presença dos mutilados, no versejar anjosiano, clarifica o drama 

de uma multidão em ruínas que, no seio da metrópole, vê-se vitimada em suas 

singularidades, porque imersa no anonimato e na teia alienante de expectativas 

totalizadoras nas quais não consegue se enquadrar. Fazendo reviver a chama 

da poética baudelairiana, atualizando-a no seu tempo histórico, o poeta 
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mórbido interagiu com temas pertinentes à modernidade, tais como as 

desigualdades sociais, a luta dos vencidos, o drama das multidões. Escória da 

cidade moderna, as partes do corpo amputadas dessas massas humanas 

habitam o lixo da metrópole. Entretanto, não são apenas materialidade; tornam-

se a representação concreta de uma subjetividade desintegrada pelos 

desígnios reificantes de um presente instrumentalizado, porque movido por 

valores quantitativos que mecanizam consciências e congelam corações. Dar 

eco a vozes tão sofridas através da substância intermitente da palavra é tarefa 

para um artista comprometido com um projeto de reconstrução da humanidade. 

Nisso, Augusto dos Anjos revelou-se fiel, consoando seus versos, 

humanamente, às “queixas das coletividades sofredoras”.  

 

2.3. Entre furtos e frutos, cintilações de Utopia   
 

2.3.1. No passado, uma senha para o futuro     

  

Desorquestrando o estabelecido e pautando o cotidiano em fulgurações 

de um porvir minado por desejos de mudança, é inerente ao ser humano o 

vivenciar da palavra esperança. Na arte, os desejos humanos encontram 

terreno fértil para a sua proliferação, já que, através dela, o indivíduo aposta 

em novas possibilidades do real instituído, promovendo o encantamento da 

existência e a esperança na redenção do mundo. Esse encantamento, 

entretanto, não pode ser visto sob o prisma da idealização. Ao contrário disso, 

o homem só se encontra com o alumbramento do viver quando consciente da 

realidade que, insatisfatória, passa a ser por ele negada, combatida. 

 Por causa dessa postura revolucionária, os poetas foram expulsos da 

República23 de Platão. Apesar da pretensão do filósofo em construir um lugar 

ideal onde fosse possível vislumbrar um tipo de vida desejado por todos, 

imbuiu-se de uma postura por demais racionalista que negava o espírito 

contestador do homem, tornando seu projeto irrealizável. Thomas More, na 

Utopia (1516), avança neste aspecto, na medida em que arquiteta um país 

                                                 
23 A referência à expulsão dos poetas da República encontra-se no livro 10 da referida obra 
(século IV a.C.). 
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ideal opositor à realidade da Europa quinhentista, admitindo como inevitável a 

necessidade de mudança daqueles que se encontram na miséria: 

 
Quem é o mais apressado em subverter o estado de coisas 
existente, senão o que está descontente com sua sorte? 
Quem se lança mais temerariamente no caminho da revolução 
senão o que nada tem a perder e espera ganhar com a 
mudança? (MORE, 1997, p. 52) 

 

 Considerando More um precedente dos ideais socialistas, é possível 

compreender o marxismo como uma visão social de mundo que possui uma 

dimensão utópica. Ao criticar os fundamentos materialistas da sociedade 

moderna, Marx forneceu as bases para as tentativas de efetivação de um tipo 

de sociedade mais digna e humana. Apesar das lacunas de seus postulados24, 

este pensador nos deixou um legado inquestionável, tendo em vista que 

redimensionou a noção de história e de sujeito, estes enovelados numa cadeia 

existencial pautada na transformação constante. 

 Levando-se em conta a existência de uma pluralidade de “marxismos”, 

percebemos a expressão de duas correntes de seu pensamento que coexistem 

tensamente: 

 

[...] uma corrente quente – humanista, engajada, crítica da 
modernidade, valorizando a paixão, a imaginação, a utopia – e 
uma corrente fria – cientificista, positivista, enfatizando a idéia 
de progresso e o papel positivo da técnica e da racionalização 
da modernidade (LEITE apud BENSAÏD & LÖWY, 2000, p. 11 
e 12) 

 

Apesar de uma corrente fria que identifica a revolução com o 

desenvolvimento das forças produtivas, entendemos que o marxismo é, antes 

de tudo, uma crítica da sociedade moderna, regida pelos esquemas de 

quantificação da vida e mecanização do mundo. Fundamentado nessa crítica e 

no que há nela de revolucionário, Walter Benjamin (1994), filósofo alemão do 

século XX, em suas considerações acerca da utopia, compreende a 

                                                 
24 De acordo com Löwy (apud Bensaïd & Löwy, 2000), o marxismo possui limitações no que 
concerne aos seguintes temas: mulher, religião, ética e ecologia. O estudioso propõe uma 
abordagem aberta do pensamento de Marx, buscando preencher, com a efetiva colaboração 
dos atuais movimentos sociais, as lacunas que nele existem. 
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necessidade de uma projeção de futuro como reação a um mundo petrificado, 

constituindo-se essa reação como mola propulsora de uma revolução, uma 

transformação radical de valores. Benjamin concebe um “Romantismo 

revolucionário” que objetiva desviar-se do presente para o passado, em busca, 

paradoxalmente, de um futuro utópico. A visão de mundo romântica de 

Benjamin ultrapassa os limites do Romantismo enquanto estilo de época 

localizado no século XIX. Antes deve ser compreendida em sua dimensão 

cultural, que diz respeito, sobretudo, ao protesto contra os aspectos aviltantes 

da civilização moderna, cuja vida mecanizada tende a construir uma visão de 

tempo unificada, como se a dissolução do sentido de comunidade fosse uma 

conseqüência natural da evolução da história. No entanto, a noção 

 
[...] de um progresso da humanidade na história é inseparável 
da idéia de sua marcha no interior de um tempo vazio e 
homogêneo. A crítica da idéia do progresso tem como 
pressuposto a crítica da idéia dessa marcha (BENJAMIN, 
1994, p. 229). 

 

A concepção de um tempo homogêneo, cuja imutabilidade é motivo 

para o conformismo, torna o presente rotinizado. Com isso, as pessoas 

sentem-se melancólicas. “A melancolia deriva da rotina. Pois estar sujeito à 

rotina significa sacrificar suas idiossincrasias e abrir mão da capacidade de 

sentir nojo” (p. 74). Essa melancolia de que nos fala Benjamin não deve ser 

compreendida enquanto resignação fatalista; mas como única via de acesso 

possível para se questionar verdades estabelecidas e construir possíveis 

caminhos.  

Através de seu pensamento, é-nos possível enxergar a história sob 

outro ponto de vista, não mais concebida a partir da ótica dos vencedores, 

mas, sobretudo, marcada pelo “ar que já respiramos”, pelos “homens com 

quem poderíamos ter conversado” ou as “mulheres que poderíamos ter 

possuído” (p. 223). Isso significa que as ações descontínuas do tempo sofrem 

as determinações de todo e qualquer ser humano que, na espontaneidade de 

suas relações cotidianas, escrevem a história com a mesma capacidade dos 

“grandes heróis” que figuram centralmente na historiografia tradicional. Logo, 
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Walter Benjamin assume a voz dos oprimidos, investindo neles a esperança de 

redimir a humanidade das ofensivas do mundo capitalista. 

A luta de classes surge como mola propulsora ao alcance do avanço 

espiritual, que, a partir da conquista das coisas brutas e materiais, apresenta-

se sob a forma da “confiança, da coragem, do humor, da astúcia, da firmeza, e 

agem de longe, do fundo dos tempos” (p. 224). A conquista de tais atributos a 

partir da luta de classes figura, no pensamento utópico de Benjamin, como uma 

reconquista de valores do passado, um passado que reside “no fundo dos 

tempos”, e que volta, com sua força messiânica, para agir na reconstrução do 

mundo. 

Com relação a isso, é válido comentar o pensamento de Landauer 

(apud BUBER, 2007, p. 66), um socialista utópico que defendia a “comunidade 

de essência”, como aquela capaz de nos fazer encontrar com valores humanos 

genuínos. Segundo ele, o ideal de comunidade pode vir a tornar-se realidade, 

se for 

 
despertada, extraída de sob a crosta do Estado. Mas isso só 
poderá ocorrer, quando se perfurar essa crosta, atravessando 
a acomodação interior dos homens ao Estado, e despertando a 
realidade primitiva que sob ela dormita. 
 

A “realidade primitiva” que dormita sob essa “comunidade de essência” 

caracteriza-se por valores sociais mais humanos, como a espontaneidade e a 

autenticidade das relações sociais que, ao longo dos tempos e com o avanço 

da técnica, foram sendo substituídas por experiências de socialização precárias 

ou praticamente nulas. Benjamin aponta o quanto essa pobreza de experiência 

necessita ser superada, como forma de, garantindo uma memória coletiva 

pautada no compartilhamento de vivências, prevenirmo-nos contra a 

desagregação das relações humanas e o estado de indigência social a que 

estamos submetidos, por nossa pobreza de experiências comunicáveis e nossa 

ilusão de que, nessa era planetária e globalizada, somos parte de uma teia 

humana em que não há lugar para a solidão. Ao contrário disso, Buber (op. cit., 

p. 177), no que se refere à submissão da sociedade ao Estado capitalista e 

suas leis de progresso natural, afirma que perdemos 
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[...] o bem mais precioso, a vida entre homem e homem; as 
conexões autônomas ficam destituídas de importância, 
definham as relações sociais, o próprio espírito se assalaria 
como funcionário. A pessoa humana converte-se de membro 
de uma corporação comunitária, em engrenagem da máquina 
“coletiva”. Assim como o homem, na técnica degenerada, está 
a ponto de perder o senso do trabalho e da medida, ele 
também perde, na sociedade degenerada, o senso de 
comunidade, e isso, justamente quando tem a ilusão de estar 
vivendo completamente entregue à sua comunidade. 

  

O definhamento das “relações sociais”, o “espírito” que “se assalaria” e 

toda sorte de degenerações oriundas de uma “máquina ‘coletiva’” que reifica os 

indivíduos, desconsiderando sua identidade e seus valores, motiva nos sujeitos 

a sensação de impotência quanto aos desígnios do tempo histórico e sua 

marcha descontínua escrita ao mesmo tempo em que é palmilhada. Por essa 

imprevisibilidade, a marcha dentro do tempo deve se constituir, conforme 

Daniel Bensaïd, em seu texto A aposta melancólica (1997), enquanto aposta 

revolucionária e melancólica: revolucionária porque almeja interromper o curso 

pretensamente natural e homogêneo da história, buscando, com isso, 

arquitetar novos rumos para a humanidade; e melancólica porque, apesar de 

os revolucionários terem “a consciência aguda do perigo, o sentimento de 

recorrência do desastre [...], sua utopia é a do princípio da resistência à 

catástrofe provável” (BENSAÏD & LÖWY, 2000, p. 271). Percebemos, com isso, 

a necessidade da tomarmos posse de nossa realidade, com todas as suas 

incongruências, para construirmos um plano de ação que vise à mudança dos 

paradigmas vigentes. Dessa forma, acreditamos que, além de preciso, é 

possível que se realizem desejos utópicos, esses sonhos acordados que 

devem se fundamentar na recriação das relações comunitárias autênticas, 

somente possíveis de serem reconstruídas a partir de uma revolução antes de 

tudo social, posta como alternativa viável à concretização das constantes 

mudanças de que precisa o mundo, esse comboio tão multifacetado cujos 

destinos são inimagináveis. 

 

2.3.2. A arte como afirmação da vida     

   

Nas malhas da letra, o registro da multiplicidade é constante. Através da 

imaginação, empreendemos uma busca pela diferença, pelo Outro 
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expressamente alijado em suas singularidades diante de uma realidade que o 

banaliza, pretensamente homogênea e una. A arte que não agrega, em suas 

teias, a moral castradora da sociedade, torna-se bagagem plena de tensão e 

lirismo. O artista é uma das representações do ser humano que, insatisfeito 

com a realidade estagnada, busca alternativas para a sua superação. Pois não 

aceita um presente instrumentalizado que visa à mecanização da própria 

existência. Imbui-se, destarte, na tarefa de repensar o mundo, destituindo de 

sua autoridade as verdades estabelecidas. Isso porque o artista é um indivíduo 

que almeja encontrar a sua própria verdade, longe que está de se submeter às 

normas sociais que paralisam as consciências e petrificam os corações. 

No afã de construir novos valores, o artista costura uma trama do 

universal, na medida em que capta o não-dito e celebra a subversão e o 

diverso, atribuindo uma ordem arbitrária ao existente. Articula-se, dessa forma, 

com o social, deixa emergir de seus descaminhos uma flama de protesto, um 

quinhão de esperança, que não se podem reduzir ao simples desejo de um 

indivíduo. A voz do poeta é múltipla, é grito ecoando na trama da palavra, que 

se quer proferido pela boca de todos: 

 
Não apenas o indivíduo é socialmente mediado em si mesmo, 
não apenas seus conteúdos são sempre, ao mesmo tempo, 
também sociais, mas, inversamente, também a sociedade 
configura-se e vive apenas em virtude dos indivíduos, dos 
quais ela é quintessência. (ADORNO, 2003, p. 75) 

 

Diante dos valores impostos pela realidade presente, o artista se 

insurge. Porque não os crê verdadeiros. A vida é a consciência do múltiplo, 

demasiado vivo, porque está nos olhares, nas experiências de sociabilidade, 

nos desejos de construir outras paragens. Por isso a necessidade de lutar 

contra os maniqueísmos, já que estes são moralmente instituídos como faróis 

norteadores de nosso cotidiano. A arte luta contra eles, deseja superá-los, para 

que a vida surja em sua forma trágica, sendo a arte a sua mais rica 

experiência, pela plenitude com que, através de suas veredas, podemos trilhar 

atalhos e destruir os caminhos oficializados. 

 Preso ao tempo presente, o artista visa ao desenlace de tudo que figure 

como amarra, desempossamento de sua liberdade pessoal e criativa. No 

decorrer das épocas, vislumbramos a arte como espaço para afirmação do 
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viver. Entretanto, o quinhão de esperança só se instala nas veredas do lirismo 

quando a dúvida surge como procedimento de recusa à realidade circundante. 

Alçar vôos em direção a uma realidade outra, mesmo que esta se filie ao 

universo do imaginário, não significa tombar no reino do abstrato, pois “não 

existe [...] uma muralha que separe a realidade e a utopia; uma conduz à outra. 

A percepção do que é, leva à visão do que deve ser, e no que deve ser está a 

razão de que se critique o que é” (VÁZQUEZ, 2001, p. 320). Concebemos a 

arte como um espaço evidente de utopias, de vidências concretas, construções 

de um porvir que, por mais ilusórias que sejam, instigam o indivíduo a 

encontrar mecanismos capazes de tornar possível esse outro mundo, 

constituído por outras verdades.  

 A imaginação figura, nesse contexto, como um instrumento 

indispensável, que serve à recriação do passado por meio de lembranças 

persistentes: “Paris muda! Mas nada em minha nostalgia/ Mudou [...]/ [...] E 

essas lembranças pesam mais do que rochedos” (BAUDELAIRE, 1985, p. 

327). Um passado fixado na memória como “rochedos” invioláveis, faíscas de 

esperança se aglutinando inquietamente aos pensamentos do poeta, 

motivando-o a criar “uma Esfera de cânticos, bendita/ Para andar crendo e para 

andar gemendo!” (SOUSA, 1984, p. 42). Nessa “Esfera de cânticos”, o poeta 

injeta os sonhos da coletividade, tendo em vista a necessidade humana de 

galgar a sua estrada com propósitos de ascensão constante. Revela, com isso, 

possibilidades de dias mais satisfatórios o que, na realidade imanente do texto, 

figura como uma utopia concreta. 

 Em Augusto dos Anjos, o processo de ressignificação do mundo ganha 

um espaço frutífero. Destina-se à busca pela liberdade do espírito, arrancando-

o da matéria, para “Viver na luz dos astros imortais,/ Abraçado com todas as 

estrelas!” (Queixas noturnas). Na mesma intensidade com que o poeta se 

projeta em um futuro utópico, volta-se melancolicamente para o seu passado, 

“ao microcosmos do ovo primitivo” (A um Mascarado), como uma forma 

revolucionária de desalicerçar a realidade presente, remodelando-a através de 

postulados primordiais. 

 O poeta paraibano alimenta a sua poesia com uma carga refinada de 

sentimento humano, tendo em vista que se lança às trilhas do tempo 

comprometido em deflagrá-lo com todos os movimentos entrecortados que o 
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constituem. Fundamenta seu lirismo em um paradoxo capaz de condensar, de 

forma tensa e descontínua, passado, presente e futuro. Subtrai da coexistência 

dos tempos um bocado de niilismo e outro de utopia, justapostos e 

entrecruzados, traduzindo a dança de conflitos que perpassa o existir humano. 

Coloca a poesia no patamar da redenção, uma vez que, por sua “função 

fabuladora”, inventa um povo que falta (Cf.: DELEUZE, 2004, p. 14), cria novas 

possibilidades de vida, curando as enfermidades humanas por meio do delírio 

imaginativo: 

 
Todo delírio é histórico-mundial. [...] Mas ele é a medida da 
saúde quando invoca essa raça bastarda oprimida que não 
pára de agitar-se sob as dominações, de resistir a tudo o que 
esmaga e aprisiona e de, como processo, abrir um sulco para 
si na literatura. (Idem, p. 15). 

  

 Sulcando a literatura de modo a encontrar mundos onde caibam suas 

inquietações e anseios, “essa raça bastarda e oprimida” toma posse de sua 

subjetividade e resiste “a tudo o que esmaga e aprisiona”. Em Augusto dos 

Anjos, são exemplares os versos de “Os Doentes”. Com seus 438 versos, 

distribuídos em nove partes, o poeta atravessa os dramas da humanidade, 

abraçando as “desgraças” de “bilhões de raças”, dentre índios, animais, 

negros, defuntos, tísicos, prostitutas, leprosos, “homens bexigosos”... Valendo-

se de sua imaginação criadora, Augusto dos Anjos denuncia os aspectos 

desprezíveis do progresso, ao mesmo tempo em que coloca a literatura como 

saúde do mundo, pois reserva, no poema, um espaço para o “começo 

magnífico de um sonho!”. Revela que “Entre as formas decrépitas do povo”, é 

possível de ser inventada a “célula inicial de um Cosmos novo!”. Uma “outra 

Humanidade” surge na “cosmo-agonia” anjosiana, tomando de empréstimo o 

pensamento de Helena (1977, p. 65), para o qual o mito cosmogônico, nas 

sociedades primitivas, possui uma função terapêutica: “pode ser usado para 

ajudar o doente a crer no retorno à origem, e proporcionar-lhe a cura ou a 

esperança de um renascimento”.  

Retomando saberes primordiais pautados na “esperança de um 

renascimento” através da morte, percebemos o quanto o artesanato poético de 

Augusto dos Anjos coaduna com uma concepção marxista de história, 

fundamentada na heterogeneidade e no conflito,  
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[...] marcada por noções como contratempo e discordância dos 
tempos, uma representação não linear do tempo humano, 
perpassado pelo conflito, por avanços e recuos e pelo 
desenvolvimento desigual (LEITE apud BENSAÏD & LÖWY, 
2000, p. 16). 

  

 Diante de uma história de “desenvolvimento desigual”, a arte adquire 

essa força de pulsão, pulsão de vida, movimentos de “avanços e recuos” que 

impelem o artista a erguer novos monumentos de existência, concernentes a 

um mundo variável, cujas necessidades e anseios também se pluralizam 

constantemente. Literatura como cura, poesia como antídoto, pois 

 
[...] é a poesia que nos protege contra a automatização, contra 
a ferrugem que ameaça nossa formulação do amor e do ódio, 
da revolta e da reconciliação, da fé e da negação [...]. É 
somente quando uma época acaba de morrer, e quando se 
dissolveu a estreita interdependência entre seus diversos 
componentes, é somente então que, do famoso cemitério da 
história, se levantam, acima de toda espécie de velharias 
arqueológicas, os monumentos poéticos. (JAKOBSON apud 
PERRONE-MOISÉS, 2000, p. 34) 

 

 Os “monumentos poéticos” se erigem no “cemitério da história”, 

lançando apelos renitentes em torno da transformação do mundo. Instauram 

em seus domínios um lugar de discórdia e tensão, atribuindo forças aos 

antagonismos sociais, alimentando as lutas de classes, fomentando as 

contradições humanas. Invocam mais uma vez, e sempre, as raças oprimidas a 

dividirem consigo a redenção das vítimas de uma hecatombe social que não 

pára de crescer. Diante desse quadro, os negros assumem um lugar de luta no 

seio da literatura, sulcando seus espaços com a marca perene da resistência. 

 

2.3.3. A-cor-da resistência  

 

Na poesia de Augusto dos Anjos, assomam referências ao negro e sua 

condição escrava, no contexto brasileiro do século XIX. Tal atitude do poeta 

demonstra comprometimento com as contradições de sua época, confirmando, 

mais uma vez, o alcance social de seu lirismo. Vislumbramos, no Eu, discursos 

dos mais inflamados aos mais simbólicos, revestidos de pura sensibilidade. Em 



 81

todos estes, a arquitetura de um quadro imagético caro à compreensão de um 

tempo histórico marcado por antagonismos sociais que, até hoje, alastram-se 

na realidade brasileira. 

Conforme Darcy Ribeiro (1995, p. 18) o regime escravocrata gerou um 

deslocamento identitário profundo naquele povo espezinhado em suas 

singularidades: 

 
A empresa escravista, fundada na apropriação de seres 
humanos através da violência mais crua e da coerção 
permanente, exercida através dos castigos mais atrozes, atua 
como uma mó desumanizadora e deculturadora de eficácia 
incomparável. Submetido a essa compressão, qualquer povo é 
desapropriado de si, deixando de ser ele próprio, primeiro, para 
ser ninguém ao ver-se reduzido a uma condição de bem 
semovente, como um animal de carga; depois, para ser outro, 
quando transfigurado etnicamente na linha consentida pelo 
senhor, que é a mais compatível com a preservação dos seus 
interesses. 

 

O desapossamento de sua identidade cultural, tornando-se “ninguém” 

numa sociedade que objetifica seres humanos, para tornarem-se “outro”, 

conforme as necessidades e os interesses de seus senhores, produziu rupturas 

profundas na individualidade daqueles sujeitos escravizados. Desde o 

momento em que foram arrancados do seio pátrio, passando pela travessia 

esquálida em navios negreiros, “mal comendo, mal cagando ali mesmo, no 

meio da fedentina mais hedionda” (Idem, p. 119), até chegarem aos olhos do 

mercado, avaliados como animais, para submeterem-se ao jugo de um senhor 

atroz e desumano, esses indivíduos foram marcados a ferro e brasa no corpo e 

no espírito, legando-nos a contradição de um povo formado à base de 

injustiças profundas, contradição atestada ora pelo exercício da brutalidade 

contra as minorias, ora pela servidão e pelo sentimento de dor que atravessa 

todas as gerações de brasileiros, ao mesmo tempo senhoras e escravas de 

uma identidade multifacetada. 

Na poesia, encontramos manifestações dessa identidade em frangalhos 

constituída à custa de um processo colonizador degradante e vil. Das 

formulações poéticas de caráter engajado, encontramos nos Poemas 
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Esquecidos25, de Augusto dos Anjos, dois importantes exemplos. No poema “O 

Negro”, tratado como “Filho da Hotentóia ufana”, o poeta paraibano remete aos 

seus “braços brônzeos” a força de “dois colossos, dois gigantes mudos”. Invoca 

os lamentos da “alma africana” como as chagas pisadas pelos dominadores. 

Compreende os “múltiplos produtos/ Da Terra – as flores e os metais e os 

frutos”, como uma condensação do seu martírio, uma vez que todas as 

riquezas arrancadas por seus “braços de força soberana”, fizeram-se ao preço 

de seu sofrimento de expatriado, deslocado de seu mundo e de sua identidade 

cultural. A esse respeito, lembramos o que Benjamin (1994, p. 225) chama de 

“monumento da barbárie”, referindo-se aos bens culturais legados aos 

vencedores, originados, contraditória e sacrificadamente, da atitude dos 

oprimidos, desde “o esforço dos grandes gênios que os criaram, como à 

corvéia anônima dos seus contemporâneos”. Isso significa dizer que os 

“múltiplos produtos/ da Terra” cantados no poema “Os Negros”, tratados tanto 

referencialmente, como as riquezas materiais da nação, quanto 

metaforicamente, configurando um legado das inquietações culturais que se 

misturaram à nossa diversidade, a ponto de também incorporarem o jeito de 

ser brasileiro, representam tais “produtos” os monumentos de uma barbárie 

civilizada que só se constituíram a partir do sofrimento de massas africanas 

destituídas de sua etnia e do seu caráter humano. 

O poeta deixa ver em seu discurso, um projeto de emancipação das 

classes oprimidas, o que podemos notar com clareza nos versos de “Ave 

libertas”, no qual os versos anjosianos conclamam a libertação dessa raça de 

“desculturados”, por meio dos gestos políticos dos republicanos. Um gesto “que 

baqueia a vida escravizada” e faz sucumbir o “servilismo”, fazendo livre “a 

Pátria outrora opressa e exangue”. O sentimento de libertação nacional 

suscitado pelos versos de Augusto dos Anjos associa-se a uma memória 

coletiva que reivindica um lugar digno para aqueles que ocupam espaço na 

formação de nossa identidade cultural. Assim, a poesia anjosiana ergue-se 

como um monumento em comemoração ao fim do escravismo e à significação 

libertadora que este denota.  

                                                 
25 Na obra completa de Augusto dos Anjos, edição da qual fazemos uso neste trabalho, 
constam os Poemas Esquecidos como aqueles compilados por biógrafos e editores, em jornais 
e almanaques da Paraíba daquela época. 
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Por meio deste temário, o nosso poeta ressignificou o tratamento dado 

aos negros na literatura brasileira. Antes dele, Castro Alves já participava aos 

seus textos um sentimento de profundo pesar e consistente luta àqueles que se 

tornaram mercadorias durante séculos de nossa história. Em suas Vozes 
d’África, o poeta da liberdade personifica o continente africano em sua saga 

rumo ao calabouço americano dos vencidos: “Quando eu passo no Saara 

amortalhada.../ Ai! dizem: ‘Lá vai África embuçada/ No seu branco albornoz...’” 

(ALVES, 1997, p. 98). As imagens que se sobressaem a partir das palavras 

“amortalhada”, “Ai!”, “África”, “embuçada”, “branco”, revelam um quadro 

devastador em que figuram as injustiças do “branco” contra a “África”, 

depreciada em sua liberdade e “amortalhada” até inúmeras gerações futuras, 

em um destino de preconceito e exclusão social. 

No poema “Os Doentes”, de Augusto dos Anjos, identificamos uma 

atitude de protesto contra o modo desumano com que os africanos foram 

tratados no Brasil e em outras nações que instituíram, com a escravidão, a 

crueldade legitimada. Na sua saga por entre toda sorte de “doentes”, o eu lírico 

vê passarem as “escaveiradíssimas figuras/ Das negras desonradas pelos 

brancos”, maldizendo o “deus de mãos nefandas” que permite semelhantes 

dissabores aos “corpos nus das moças hotentotes”. Revela, com esse protesto, 

um atitude niilista diante dos valores tradicionais, uma vez que trata “deus” sem 

a costumeira grafia em letra maiúscula, associando o ente supra-sensível a 

uma postura inescrupulosa que o arranca do terreno das idealizações 

humanas. Corrobora para compreender a sentença nietzscheana que defende 

a morte de Deus, e, com isso, a falência de valores historicamente instituídos 

que cedem espaço para outras inquietações e modos de valoração.  

 
2.4. Furto descoberto, leite frutuoso 
 

A minha ama-de-leite Guilhermina 
Furtava as moedas que o Doutor me dava.  
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 
Via naquilo a minha própria ruína! 
  
Minha ama, então, hipócrita, afetava 
Susceptibilidades de menina: 
“-- Não, não fora ela! --“ E maldizia a sina,  
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Que ela absolutamente não furtava.  
  
Vejo, entretanto, agora, em minha cama,  
Que a mim somente cabe o furto feito... 
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha.  
  
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama,  
Eu furtei mais, porque furtei o peito 
Que dava leite para a tua filha! 

 
De forma mais sutil, embora não menos reveladora de sentidos, o 

poema “Ricordanza della mia Gioventú” também assume o aspecto de 

reivindicação social voltada para os negros, em defesa de sua humanidade e 

em repúdio ao modo como foram tornados mercadorias no regime escravocrata 

brasileiro. Em consonância com o seu projeto de emancipação humana, 

Augusto dos Anjos cede espaço, neste poema, às contradições sociais de seu 

tempo histórico, inflamando, pela poesia, o seu grito de resistência às feições 

aviltantes da lógica de mundo capitalista. 

 
 2.4.1. Nem tudo que reluz... 

 

 O soneto composto em decassílabos constrói-se sob uma organização 

rítmica reveladora de sentidos. O esquema de rimas ABBA, BAAB, CDC, CDC, 

cria movimentos internos que corroboram para a compreensão do discurso 

tensional sobre o qual se funda o poema. A passagem de um sistema de rimas 

a outro, da oposição ao paralelismo, permite-nos evidenciar os jogos de 

identidade estabelecidos entre brancos e negros no poema e na vida 

constituída, sendo esta vista tanto sob a ótica da macro quanto da micro-

história26.  

 Isso significa que, na transição de um quarteto a outro, há diferenças 

entre os sistemas de rimas (ABBA X BAAB), causando um movimento de 

entrechoque que nos permite intuir as distinções sociais presentes nesta parte 

do poema. Tais distinções sociais expressam-se, nas duas primeiras estrofes, 

                                                 
26 Comumente confundida com a História Cultural, a História das Mentalidades e ainda a 
História do Cotidiano, a chamada micro-história é uma corrente historiográfica que se destina a 
uma delimitação temática específica, contemplando temas ligados ao cotidiano, a situações-
limite e a biografias de personagens anônimos da história, sempre fazendo uma ponte com a 
macro-história. (Cf.: LEVI, 1992, p. 138-140) 
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por meio da atitude de Sinhá-Mocinha, representante do discurso autoritário 

escravocrata, em acusar e repreender a ama-de-leite, partícipe da classe 

oprimida. Ao mesmo tempo em que também se revelam nos laços de 

afetividade entre o menino e sua ama, levando-nos a deduzir o 

compartilhamento de identidades que havia entre ambos, tendo em vista que 

os dois, cada um a seu modo, deviam submissão a Sinhá-Mocinha e ao 

sistema social daquela época, o qual, numa visão macro-histórica, legitimava a 

desigualdade racial e, sobretudo, social, com um aparato de exclusão legado à 

contemporaneidade. 

 Por sua vez, a migração de um terceto a outro revela a justaposição 

rítmica evidenciada a partir da repetição dos sistemas de rimas e de sua 

interligação por meio do paralelismo (CDC – CDC). Semelhante estrutura, no 

poema em estudo, permite-nos cristalizar uma interpretação com base na 

micro-história, fundamentada no cotidiano de afetividade que menino e ama-

de-leite compartilham, sentimentos que possibilitam a defesa da negra, ao 

passo em que o sujeito da enunciação se autocondena como cúmplice de um 

esquema social que massacra os valores fundamentais da existência. 

O discurso tensional do poema apóia-se na interação dos verbos de 

ação “furtar” e “dar”, responsáveis pela dinâmica humana e social que rege os 

movimentos deste soneto. Na estrofe inicial, o primeiro verbo surge conjugado 

na terceira pessoa do singular, pretérito imperfeito do modo indicativo. Alude a 

uma constatação do eu lírico: “A minha ama-de-leite Guilhermina/ Furtava as 

moedas”. Os versos remetem a uma atitude desonesta proveniente da escrava, 

ao considerarmos, principalmente, o tipo de valoração que predomina na 

sociedade capitalista. A “ama-de-leite” age conforme as leis mercantilistas, das 

quais a escravidão é o mais complexo exemplo, uma vez que significou a 

desumanização legitimada, indivíduos tratados como mercadorias, 

desapossados de sua liberdade em todos os níveis: pessoal, social, 

econômica, política e cultural. 

 Por sua vez, o verbo “dar” aparece na primeira estrofe de modo 

revelador. Conjugado da mesma maneira que “furtar”, este verbo posiciona-se 

também segundo a lógica do capital, uma vez que “as moedas” furtadas pela 

ama-de-leite eram as que o “Doutor me dava”, implicando em uma significação 

mais superficial de um vocábulo que poderia se opor aos preceitos da ordem 
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instituída, mas corrobora para a validação de uma visão de mundo pautada nos 

valores de troca. O sentimento de generosidade que se expressa nessa estrofe 

é apenas de ordem material, uma vez que, dando moedas, o “Doutor”, além de 

não demonstrar explicitamente uma afetividade, ainda suscitou mais um 

conflito social dentro da família escravocrata. 

 Observando a construção do substrato fônico de “Ricordanza della mia 

Gioventú”, deparamo-nos com uma recorrência sugestiva da assonância em 

“a”, destacando-se da seguinte forma: 

 
A minhA AmA-de-leite GuilherminA 
FurtAvA As moedAs que o Doutor me dAvA.  
SinhÁ-MocinhA, minhA MÃe, rAlhAvA... 
ViA nAquilo a minhA própriA ruínA! 
  
MinhA AmA, entÃo, hipócritA, AfetAvA 
SusceptibilidAdes de meninA: 
“-- NÃo, nÃo forA elA! --“ E mAldiziA A sinA,  
Que elA AbsolutAmente nÃo furtAvA.  
  
Vejo, entretAnto, AgorA, em minhA cAmA,  
Que A mim somente cAbe o furto feito... 
Tu só furtAste A moedA, o ouro que brilhA.  
  
FurtAste A moedA só, mAs eu, minhA AmA,  
Eu furtei mAis, porque furtei o peito 
Que dAvA leite pArA A tuA filhA! 

 

Observando as ocorrências da vogal A, percebemos que o soneto 

sustenta-se num sistema de sonoridade que importa para a compreensão da 

individualidade do poema. É nítida a seleção vocabular concentrada nos 

domínios do universo feminino. A assonância em A nos revela sonoramente o 

conjunto de palavras que predomina no texto: “ama-de-leite”, “Guilhermina”, 

“moedas”, “Sinhá-Mocinha”, “Mãe”, “ruína”, “ama”, “susceptibilidades”, 

“menina”, “sina”, “cama”, “moeda”, “filha”. Restringindo-nos a destacar os 

substantivos femininos que prevalecem na poesia em estudo, observamos que, 

em contraste às cinco ocorrências de nomes masculinos – “Doutor”, “furto”, 

“oiro”, “peito”, “leite” – a feminilidade que se sobressai do texto deixa marcas de 

um discurso poético obstinado em atenuar a visão de mundo patriarcal que 

vigorava naquele tempo histórico. Isso nos remete a uma postura sensível 

identificada tanto com o estado melancólico do eu lírico, por se saber conivente 
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com um sistema social desumano e hostil; ao mesmo tempo em que sugere 

uma tentativa de representar o aspecto de doença incorporado ao regime 

escravocrata que, à época pueril do autor, encontrava-se em processo legal de 

extinção. 

Acerca do aspecto de doença aplicado ao escravismo no Brasil pré-

republicano, convém assinalarmos a sonoridade sugestiva do segundo verso 

do poema: “SinhÁ-MocinhA, minhA MÃe, rAlhAvA...”. O processo de 

nasalização dá-se em níveis sintomáticos na única parte do poema em que a 

mãe do sujeito enunciativo aparece explicitamente. As três ocorrências da 

sílaba NHA, apoiadas centralmente no Ã de “Mãe”, revelam uma marcha 

progressiva rumo ao amortecimento da força sensível e feminina da vogal A, 

com vistas a associar as atitudes da mãe, repressoras e autoritárias, a um 

sistema social marcado pelo patriarcalismo. Nesse sentido, a sua condição 

materna é reduzida em termos sentimentais, em nome da manutenção da 

ordem do lar. 

 Convém mencionar as três ocorrências à “minha ama” como sendo da 

ordem sentimental. A voz lírica se deixa afetar pelas “susceptibilidades de 

menina” validas por Guilhermina e, uma postura enunciativa de certo modo 

impessoal demonstrada na primeira estrofe através da constatação objetiva de 

que “A minha ama-de-leite Guilhermina/ Furtava as moedas que o Doutor me 

dava”, evolui em sua carga de sensibilidade para movimentos de afetividade 

acrescidos de defesa do Outro e autocondenação. Isso se revela na segunda 

estrofe, quando o eu poético defende explicitamente a sua ama: “ – Não, não 

fora ela!” –; no primeiro terceto, na ocasião em que o mesmo assume a 

responsabilidade do “furto feito”; e na estrofe final, reveladora não só do 

envolvimento emocional entre o menino e a criada, mas, sobretudo, dos 

direitos humanos a ela conferidos pelo eu da enunciação e pelo próprio poeta. 

Isso porque, ao término do soneto, Guilhermina passa a figurar como um “Tu” 

na organização do discurso poético, denotando, com isso, o reconhecimento e 

o respeito à sua alteridade, talvez como tentativa de compensar, minimamente, 

Guilhermina e todas as gerações de africanos e seus descendentes, pelo 

massacre étnico a que foram submetidos durante séculos no Brasil. Com isso, 

percebemos que há, no poema, um achatamento dos valores de troca da 

sociedade mercantil – “Furtaste a moeda só” – ao passo em que notamos a 
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valorização do “leite” enquanto alimento sacralizado, inspirador de emotividade 

e relações humanas mais genuínas. 

  

2.4.2. A sacralização do alimento 

 

 Entre os povos primitivos, a nutrição, por seu importante papel de 

manutenção da existência física, ganha, inúmeras vezes, um aspecto sublime 

que sacraliza o alimento. Para essas comunidades, o significado psicológico 

atribuído à comida e ao processo digestivo constitui um efeito estético 

incompreensível ao homem dito civilizado, cujos valores artísticos organizam-

se conforme outros preceitos psicossociais: 

 
Os fortes sentimentos ligados à função fisiológica da nutrição 
explicam a crença do primitivo de que comer é, de certo modo, 
um ato mágico. É sem dúvida um ato que transforma o seu 
estado e o faz por vezes sentir como se estivesse possuído por 
novos poderes (RICHARDS apud CANDIDO, 1980, p. 56).  

  

Assumindo certa função redentora para as sociedades primitivas, este 

“ato mágico” adentra o campo das manifestações artísticas de tais sociedades 

resguardando o seu caráter fisiológico e nutricional, pois 

 
[...] para o primitivo a emoção orgânica da nutrição pode 
manifestar-se livre e diretamente no plano da arte, sem 
necessidade das numerosas mediações que o civilizado 
estabelece entre ambas. [...] Para o primitivo, o alimento pode 
desempenhar um papel genérico de “inspirador”, de motor de 
outras emoções, – papel que, para o civilizado, é atribuído a 
outras realidades (CANDIDO, op. cit., p. 67-68).  

 

Conforme Candido, o vínculo ao universo da emoção estética dá-se para 

primitivos e civilizados de modo distinto: enquanto para os primeiros, a comida 

conserva o seu fisiologismo, para os outros, esta passa por um processo de 

perda da sua capacidade nutritiva, conferindo-lhe um valor simbólico ou 

ornamental que tende a afastar realidade e fantasia.  

Sob essa perspectiva, o poema “Ricordanza della mia Gioventú”, por 

exaltar o leite e sua ama, de maneira a sobrepor os valores de uso aos valores 

de troca, encontra-se na confluência dos dois tratamentos conferidos ao 
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alimento na arte: de um lado, posiciona-se como nas comunidades primitivas, 

na medida em que evidencia o leite em sua concretude e sacralidade, já que, 

em sendo proveniente do “peito” de sua ama, deveria, sacramentalmente, ser 

devotado apenas a “tua filha”; de outro, o alimento ganha uma feição simbólica, 

uma vez que, violado em seu aspecto sagrado, por meio do “furto” alimentar, 

passa a ser visto como uma mercadoria em avaliação por um sistema social 

que ofende os mais intrínsecos valores humanos, em nome do progresso e do 

desenvolvimento.  

Maria Elizabeth Ribeiro Carneiro, na tese de doutorado intitulada 

Procura-se “preta, com muito bom leite, prendada e carinhosa”: uma 
cartografia das amas-de-leite na sociedade carioca (1850-1888) (2006, p. 

15-16), define as amas-de-leite como 

 
[...] imagens/ representações histórica e socialmente 
construídas: identidades designadas, exibidas e significadas 
sobre corpos que eram cativos, isto é, corpos que não eram 
seus, e estavam em condição de aleitar. Portanto, amas-de-
leite enunciam corpos femininos, procriadores, aleitadores e 
escravizados, reconhecidos por nutrirem não seus próprios 
filhos, mas os filhos de famílias proprietárias. São corpos de 
mulheres geralmente africanas ou delas descendentes, no 
período etário que possibilita a lactação e que, como 
propriedades que eram, foram nomeados em razão da 
possibilidade do usufruto do trabalho compulsório em relação a 
outros corpos – proprietários, locadores, locatários – , na 
prática do aleitamento classificado pelo saber médico que 
nascia como “mercenário”. 

 

Essas identidades, vistas sob a forma da mercadoria locada, infiltram-se 

na memória coletiva de maneiras múltiplas. Na França, o hábito de entregar a 

alimentação dos filhos às amas-de-leite é antigo e se dá sob variados 

argumentos, desde os efeitos físicos inconvenientes à mãe, até a distinção 

social que inspirava, em cujos significados ideológicos o Brasil encontrou 

ressonâncias para o “usufruto do trabalho compulsório” desses corpos de 

identidades subjugadas. 

Na literatura, as imagens da ama-de-leite surgem sob variados aspectos. 

Em José de Alencar, na peça Mãe, escrita entre os anos 1857 e 1860, Joanna 

é escrava do filho, de quem esconde a filiação. É por meio de sua condição de 

ama-de-leite que Joanna consegue estabelecer e manter os vínculos afetivos 
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com aquele que renegou em nome da liberdade do mesmo. Um dos seus 

diálogos é sugestivo quanto aos sentimentos contraditórios que regiam a 

relação de Joanna e Jorge, seu filho e senhor: 

 
[...] Elisa 
Foste tu que o criaste? 
Joanna 
Foi, Iaiá. Nunca mamou outro leite sinão o meu... 
Elisa 
E porque elle não te chama – mamãe Joanna? 
Elisa 
De que te espantas? Uma cousa tão natural! 
Joanna 
Nhonhô não deve me chamar assim!... Eu sou escrava, elle é 
meu senhor. 
Elisa 
Mas é teu filho de leite.  
(ALENCAR apud CARNEIRO, 2006, p. 294) 

 

 Neste caso, pelo leite, a mãe garante os cuidados e a afetividade com 

seu filho que mantém em segredo. O alimento surge como resguardo de 

sentimentos primordiais, manutenção não apenas da saúde do corpo, mas 

espécie de rio existencial por onde podem trafegar livremente, longe da 

repressão e das distinções sociais, os laços emotivos que unem os indivíduos. 

Considerada uma das primeiras formas de sociabilidade, a amamentação 

configura-se em aspecto essencial das experiências de convivência no mundo, 

conferindo uma valoração ao leite que transcende o seu aspecto nutricional, 

incorporando também valores sociais que privilegiam a solidariedade, a troca 

de experiências e a subjetividade. 

 Na poesia brasileira, é válido recordar os versos de Invenção de Orfeu 
(1952), de Jorge de Lima, especificamente o seu soneto XV, que descreve a 

mãe preta embalando o menino depois de alimentá-lo com seu leite e contando 

suas histórias tristes. Em meio à descrição, o eu lírico confunde mulher e vaca, 

“semblante e leite, a vaca e a mulher que me deu/ o leite e a suavidade a 

manar de dois seios” (LIMA, 1997, p. 246). Ao relacionar sua ama à vaca, o eu 

lírico manifesta o processo associativo típico das crianças, relacionando 

características funcionais entre as pessoas, animais e coisas; ao mesmo tempo 

em que dá a ver o tratamento conferido pelos brancos aos negros, os quais 

eram vistos mesmo como animais de carga, servis e obedientes, destilando 
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sua “suavidade” no leite que nutria os filhos de outrem. No poema de Jorge de 

Lima, o leite ganha ainda um aspecto redentor: é através “Desse leite profundo 

emergido do sonho” que “Coagulou-se essa ilha e essa nuvem e esse rio”, 

denotando, com isso, as feições utópicas que residem no leite, invadindo os 

sonhos do menino e suscitando a construção de outras paragens, “ilha”, 

“nuvem”, “rio”. 

 Em Augusto dos Anjos, a sua ama-de-leite Guilhermina ganha contornos 

ricamente humanos. O fato de tê-la aí nominada revela a responsabilidade 

assumida pelo poeta de redimi-la de seu crime fortuito, evocando para si a 

culpa deste feito. Ao mesmo tempo, redime a memória coletiva do povo 

africano, colocando-o como sujeito de sua história, apossado outra vez de sua 

dignidade cultural. A inversão de papéis, no poema, na qual o branco revela-se 

como ladrão, enquanto a negra apresenta-se como a grande vítima da história, 

implica uma inversão de valores cara à lapidação de outros esquemas sociais, 

onde transitem, com o máximo de igualdade e justiça, todos os seres do 

universo. 

 

2.4.3. O humano fecundante 

 

“Ricordanza della mia Gioventú” , pela memória afetiva que encerra, diz-

nos de uma experiência humana fundamentada no reconhecimento das 

desigualdades sociais e nas possibilidades de humanização que residem num 

objeto artístico. Dialogando com experiências de sua vida empírica, o poeta 

paraibano descortina nuances do Brasil escravocrata e assume o discurso do 

Outro, não apenas como forma de se apiedar dos desafortunados, mas 

também numa atitude de resistência às injunções político-sociais de sua época.  
 Considerando a memória “uma atualização do passado ou a 

presentificação do passado e é também registro do presente para que 

permaneça como lembrança” (CHAUÍ, 1994, p. 140), intuímos que Augusto dos 

Anjos se vale das recordações de sua infância para presentificar o passado, 

não deixando que se relegue fatos importantes e decisivos não apenas de sua 

vida pessoal, mas da experiência coletiva do país. Neste caso, ao assumir uma 

postura de defesa da ama-de-leite Guilhermina, colocando o eu lírico como 

autor de crimes superiores ao roubo de “moedas”, o poeta associa-se às 
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reivindicações dos milhares de africanos reduzidos à condição animalesca e vil 

de escravos, manifestando-se a favor deles e contra a ordem estabelecida. 

 Como um jogo social repleto de artimanhas, desejos, fracassos e 

invenções, a memória tem o poder de desestabilizar o presente e converter 

suas leis em um novo aparato valorativo. Pois, 

 
[...] no tempo da memória, ocorre que todo empreendimento foi 
tentativa, todo projeto foi voto, anseio, desejo. Aquilo que 
apareceu como fracasso, desvio, interrupção, aquilo que 
apareceu como antinomia, como contradição lógica e anti-
sistêmica, que se deveria corrigir ou suprimir, a memória deve 
reencontrar como impasse existencial ou conjuntural, e que 
pode inspirar, desafiando a inteligência, fazendo inventar novo 
ponto de vista e novas ousadias (GONÇALVES FILHO, 2006, 
p. 96). 

 

 Na “Ricordanza” de Augusto dos Anjos, “fracasso”, “desvio” e 

“interrupção” constituíram a realidade doméstica que validava a injustiça social 

e a exploração da subjetividade humana. Recordar a “antinomia” e a 

“contradição lógica” do tratamento conferido a Guilhermina por Sinhá-Mocinha 

(repressora e autoritária) e pelo eu lírico (afetivo e devotado), configura-se em 

atitude que pretende, pela consciência reflexiva de um presente que atualiza o 

passado, fazer “inventar novo ponto de vista e novas ousadias”, inaugurando 

um olhar diferenciado em torno das conjunturas existencial e social, 

identificadas como hostis e desumanas. 

Importa percebermos o modo peculiar de organização familiar 

engendrado no espaço poemático. A maneira como o poeta manipula as 

palavras atesta a condição de um eu lírico devotado à sua ama-de-leite, em 

detrimento ao seco sentimento de respeito à autoridade que o mesmo inclina à 

“Sinhá-Mocinha”, sua mãe. Guilhermina é quem primeiro aparece no poema, 

identificada inicialmente pela sua condição de ama-de-leite e, logo após, pelo 

seu nome. Ao contrário disso, Sinhá-Mocinha é tratada inicialmente por uma 

designação de autoridade e, só depois, o poeta menciona tratar-se aí de sua 

“Mãe”, grafado em letra maiúscula.  

 
A minha ama-de-leite Guilhermina 
Furtava as moedas que o Doutor me dava.  
Sinhá-Mocinha, minha Mãe, ralhava... 
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Via naquilo a minha própria ruína! 
 

 Observamos, nesta organização sintática, dois possíveis quadros. O 

lugar de autoridade ocupado por Sinhá-Mocinha que, pela nomenclatura 

recebida antecedente mesmo à sua condição materna, denota o quadro 

histórico brasileiro do século XIX, marcado por profundos antagonismos 

sociais, dentre os quais o escravismo desponta como o mais desumano e 

cruel. Ao mesmo tempo, a atitude da voz enunciativa de pôr em evidência o 

nome de sua ama-de-leite revela uma afetividade com aquela que, apesar das 

moedas roubadas, nutria-lhe com a riqueza do seu leite. 

Tal aproximação entre o eu lírico e sua criada se clarifica na segunda 

estrofe, quando o mesmo pronuncia-se em defesa de Guilhermina: “ – Não, 

não fora ela! – ”. Nisso, observamos o quanto o menino se deixava afetar pelas 

“susceptibilidades de menina” de que se valia sua ama-de-leite. Sinhá-Mocinha 

tinha consciência do poder que a ama exercia sobre a criança, pois via, em sua 

atitude desonesta, a “ruína” de seu filho. Percebemos que, mesmo numa 

sociedade que constantemente buscava silenciar os oprimidos, não era 

possível ignorar o seu poder de resistência presente nas nuances do cotidiano, 

seja por meio das “susceptibilidades”, do roubo de “moedas”, pequenas 

hipocrisias ou de ações mais efetivas, como a fuga de sua condição de 

escravos, uma vez que 

 
Todo negro alentava no peito uma ilusão de fuga, era 
suficientemente audaz para, tendo uma oportunidade, fugir, 
sendo, por isso supervigiado durante seus sete a dez anos de 
vida ativa no trabalho (RIBEIRO, 1995, p. 118). 

 

 Sendo “suficientemente audaz”, o negro que buscava “uma 

oportunidade” de desvencilhar-se dos grilhões da escravidão, contrariava as 

expectativas de submissão absoluta de que se nutriam os seus senhores. 

Importa recordar, quanto a isso, o posicionamento de Guilhermina diante das 

acusações e reprimendas de Sinhá-Mocinha. A negra dissimula mágoa, busca 

influenciar o filho de sua dona e ainda maldiz a “sina”. Atitudes dessa natureza 

demonstram que não havia uma tal subserviência que incapacitasse o sujeito 

oprimido de expressar suas opiniões e idéias. Havia sim uma tentativa perene 
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de libertar-se para, então, retomar o domínio de seu corpo e de sua alma, 

escrevendo, nas páginas da liberdade, o seu próprio destino. 

A atitude cínica de Guilhermina alude a um comportamento subversivo 

diante das acusações de sua senhora. Existem duas possibilidades de 

compreensão da palavra “cinismo”. Conforme o Dicionário Aurélio, constitui, na 

História da Filosofia, em uma 

 
Doutrina e modo de vida dos seguidores dos filósofos 
socráticos Antístenes de Atenas (444-356 a. C.) e Diógenes de 
Sínope (413-323 a. C.), fundadores da Escola Cínica, que 
pregavam a volta à vida em estrita conformidade com a 
natureza e, por isso, se opunham radicalmente aos valores, 
aos usos e às regras sociais vigentes (FERREIRA, 1999). 

 

A definição mais corrente diz respeito à desfaçatez e ao descaramento, 

denotando uma postura revoltosa quanto aos “valores, aos usos e às regras 

sociais vigentes”. Benjamin, tratando de personagens de “Scenes de La vie de 

bohème”, de Murger (1848), defende que “na classe alta, o cinismo era de 

bom-tom; na baixa, a argumentação rebelde” (BENJAMIN, 1989, p. 21). 

Depreendemos, com isso, que Guilhermina se vale de uma “argumentação 

rebelde” como forma de insurgir-se contra os preconceitos sociais que a 

vitimam, os quais associam diretamente toda forma de criminalidade aos 

negros e seus descendentes.  

 Conforme Carneiro (2006, p. 333), em análise deste poema anjosiano, o 

gesto de furtar em si já denota, naquela realidade poética e social, uma atitude 

de resistência. Mas também assume outras significações: 

 
Foi também visto como forma de compensação pela 
exploração abusiva daqueles corpos cativos, ou como um 
gesto sem importância do ponto de vista do homem ou da 
mulher cativa que não tem posse de si ou outras posses, em 
princípio, nem possibilidade de tê-las, pela lógica da lei. Outra 
face dessa mesma imagem criada e reiterada engendrava a 
representação que se fazia de homens e mulheres marcados 
pela inferioridade daquela condição civil e de raça, veiculando 
sentidos que seriam atribuídos a figuras que eram suspeitas, 
desonestas, cheias de vícios e doenças morais. 
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O soneto de Augusto dos Anjos apresenta os paradoxos do mundo 

moderno que, mesmo desejoso por manter um aspecto de harmonia social, 

não conseguia impedir que suas contradições viessem à superfície de modo 

gritante e avassalador. O processo de deslocamento por que passa o verbo 

“furtar” remete a esse movimento da história, incessante, imperativo, repleto de 

entrechoques, avanços e recuos. Na primeira estrofe, pertence ao universo da 

afirmação, representando o pensamento cristalizado da nossa sociedade que 

veicula sentidos do mundo do crime a “figuras que eram suspeitas, desonestas, 

cheias de vícios e doenças morais”: “A minha ama-de-leite Guilhermina/ 

Furtava as moedas que o Doutor me dava”. Na segunda, o eu lírico reproduz a 

sua fala em defesa de sua ama, associando o verbo “furtar” a uma negação 

que denota o seu desejo de distanciar-se dos estereótipos atribuídos ao negro: 

“ela absolutamente não furtava”. Nos tercetos, o verbo surge revestido de uma 

conotação singular, marcada por sua repetição sob diversos aspectos, em meio 

a ações que se movimentam entrecortadamente: 

 
Vejo, entretanto, agora, em minha cama,  
Que a mim somente cabe o furto feito... 
Tu só furtaste a moeda, o ouro que brilha.  
  
Furtaste a moeda só, mas eu, minha ama,  
Eu furtei mais, porque furtei o peito 
Que dava leite para a tua filha! 

 
 

Ao contrário do materialismo que compõe o universo de sentidos do 

verbo “furtar” nos quartetos deste poema, remetendo-se, tão-somente, ao 

roubo de “moedas”, nos tercetos processa-se uma dança decisiva que muda a 

perspectiva das relações humanas engendradas no poema e na sociedade 

como um todo. É nesta parte do texto que a voz enunciativa responsabiliza-se 

pelo crime de fazer uso de um alimento que não era seu de direito. O modo 

repetitivo e entrecortado como se constrói o campo semântico do furto – “furto”, 

“furtaste”, “furtaste”, “furtei”, “furtei” – representa as idas e vindas da 

consciência reflexiva do eu lírico que, neste momento do poema, assume a 

culpa de ter usufruído o bem indispensável às relações filiais, o leite, alimento 

sagrado que reforça os laços entre mães e filhos.  



 96

Isso se confirma quando avaliamos o segundo verso do primeiro terceto 

– “Que a mim somente cabe o furto feito”. Observamos que este se constrói 

sob a base de um hipérbato, o que, na ordem direta, se expressaria da 

seguinte maneira: “Que o furto feito cabe somente a mim”. Uma construção 

dessa natureza ganha um sentido revelador quando percebemos que é nesse 

momento que se processa a inversão de papéis no poema: quem antes era 

vítima dos roubos e das influências de sua ama, passa a ser o criminoso mais 

cruel, por ter privado a filha de Guilhermina da preciosidade de seu leite.  

Ainda neste verso, constatamos ser a única vez, no soneto, em que o 

“furto” apresenta-se como substantivo. Substantivado, o que antes era uma 

ação, passa a figurar como um estado de coisas, um modo de ser, uma vez 

que o furto de bens tão valorosos quanto o leite de uma criança é algo que se 

prolonga e deixa marcas profundas, em quem roubou e se arrependeu, na 

criança que foi privada de alimento e carinho, e na mãe mutilada. As 

reticências que acompanham o “furto feito...” atestam esse prolongamento de 

dor, culpa e ausência.  

A atitude sentimental do eu lírico nos tercetos, munida da consciência 

das desigualdades sociais de seu tempo histórico, demonstra a sua postura 

crítica diante da ordem instituída. Na terceira estrofe do poema, concatena-se 

um discurso localizado na cena do presente: “Vejo, entretanto, agora, em 

minha cama,/ Que a mim somente cabe o furto feito...”. Os verbos que 

compõem este terceto – “Vejo”, “cabe” – corroboram para a sua localização 

temporal, apoiados no advérbio temporal “agora”. O sujeito enunciativo lança 

um olhar mais amadurecido para o passado, denotando que houve um 

crescimento interior que ampliou a consciência de seu papel social no regime 

escravocrata. Quando criança, na sua “Gioventú”, o eu lírico defendeu sua ama 

motivado, predominantemente, pelo sentimento suscitado por Guilhermina, 

afetando-o com suas “susceptibilidades de menina”. Prevalecem na sua atitude 

as leis da emoção, que governam o universo das crianças, edificado com base 

na intuição, na afetividade e na inocência. No terceto, porém, esse quadro 

sentimental se aprofunda, ganhando uma tonalidade reflexiva mais tenaz. 

Agora, o indivíduo, na sua “cama”, conscientiza-se da dimensão simbólica de 

seu furto, assumindo para si a culpa do pior crime: furtar “o peito/ Que dava 

leite para a tua filha!”.  
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 Enxergando na poesia de Augusto dos Anjos a enunciação de um Eu 

reflexivo, cremos ser válida a afirmação de Davi Arrigucci Jr. (2002, p. 48) 

sobre a poesia reflexiva de Drummond, considerando a reflexão um 

procedimento típico da poesia moderna. Diz o ensaísta e crítico literário, quanto 

ao “sentimento drummondiano do mundo em discórdia”, que este se dá 

 
[...] tanto no sentido passivo do afeto, medida do coração, em 
que se traduz o contato com Eu com o universo exterior, 
quanto no ativo e reflexivo, pelo qual a consciência, dobrando-
se sobre si mesma e sobre o que sente, forma o seu senso 
discordante do universo...O sentimento de fraqueza e de 
abandono num mundo vasto e degradado, de desterro 
transcendental, alia-se ao desejo e esforço contrários de querer 
ir além, de querer ser e conhecer, de seguir o coração maior 
que o mundo.  

 

 Observando o disposto que conduz a posturas tanto passivas quanto 

ativas remetidas aos problemas do mundo, percebemos que a poesia 

anjosiana atende a esses postulados paradoxais, confirmando a modernidade 

de sua poética. Na “Ricordanza” do poeta paraibano, depreende-se o “sentido 

passivo do afeto, medida do coração”, nas duas primeiras estrofes, quando o 

eu lírico, instigado pelo sentimentalismo pueril, defende a sua ama-de-leite; ao 

mesmo tempo, notamos seu sentimento “ativo e reflexivo”, através do qual a 

“consciência” ganha forma de um morcego que, “Por mais que a gente faça, à 

noite ele entra/ Imperceptivelmente em nosso quarto!” A “Consciência Humana” 

tratada no poema “O Morcego”, de Augusto dos Anjos, como aquela que nos 

vigia constantemente, realidade interior da qual não podemos fugir, toma posse 

das reflexões de “Ricordanza della mia Gioventú”, significando, de uma só vez, 

o sentimento de culpa do eu lírico já amadurecido aliado “ao desejo e esforço 

contrários de querer ir além”, fundando, por meio de sua responsabilidade 

ética, novas formas de valoração daqueles sujeitos para quem a historiografia 

tradicional legou o esquecimento e o silêncio. 

 Nesse sentido, nos tercetos do poema, Augusto dos Anjos opera um 

aprofundamento de perspectivas e uma ressignificação dos valores sociais. 

Nas primeiras estrofes, figuram os seguintes pontos de vista: o de Sinhá-

Mocinha, pautado numa perspectiva reducionista e tendenciosa no que 

concerne às atitudes dos negros na ambientação doméstica e, 
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coextensivamente, social daquela época; o de Guilhermina, direcionado a partir 

de seu cinismo, o qual lhe confere o estatuto da subversão na organização do 

discurso poético; e o ponto de vista do menino, suscetível às chantagens 

emocionais de sua ama, portanto determinado pelos princípios da emotividade. 

 Partindo do pressuposto nietzscheano de que os valores são 

construções históricas, aparatos cognitivos que servem às necessidades de 

uma época ou de grupos sociais específicos (Cf.: NIETZSCHE, 2008, p. 33), 

deflagramos a transitoriedade das formulações valorativas construídas no 

poema de Augusto dos Anjos. O deslocamento de perspectivas circunscrito nos 

tercetos revela o quanto o eu lírico, nesta parte do poema, pensa a sua 

realidade sob outros parâmetros. Isso porque 

 
Antes de serem conhecidas, as coisas são interpretadas e, 
para Nietzsche, essa interpretação, que nos impõe um certo 
perspectivismo, segundo a variação dos nossos interesses, 
impõe um sentido que é sempre relacional e perspectivístico, e 
que, resultado da Vontade de Potência constitui, na linguagem 
heideggeriana, um elemento pré-teórico. Portanto, da Vontade 
de Potência à significação, da significação ao valor, tudo isso 
se move no ciclo das interpretações mutáveis que fazemos das 
coisas (NUNES, 1999, p. 131). 

 

 Admitindo o “ciclo das interpretações mutáveis” que compõe o mundo 

social em que vivemos, Augusto dos Anjos constrói um discurso de 

desestabilização do habitual, negando a homogeneidade perspectivística, num 

louvor à pluralidade e à efemeridade das coisas. Apropria-se, com isso, dos 

elementos da poesia moderna, fazendo refletir sobre os paradoxos que regem 

o viver humano. No poema em estudo, a consciência com que o eu poético se 

nutre a respeito das relações exploradoras travadas com Guilhermina é 

reveladora de uma lucidez crítica direcionada ao seu tempo histórico que, em 

nome do desenvolvimento, legitimou a miséria humana através da escravidão. 

Na medida em que passa a dialogar afetivamente com o negro, dando-lhe o 

direito de voz e espaço privilegiado em sua poética, Augusto dos Anjos lança-

se niilista diante de um esquema social caduco e reificante, ao mesmo tempo 

em que, reconhecendo o lugar da alteridade nas construções sociais, toma 

posse de uma visão utópica de mundo, pensada e edificada nos horizontes da 

criação estética.  
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CAPÍTULO III 
 

O Arbusto dos Anjos e as fissuras do Eu 
 

Há um cio vegetal na voz do artista. 

 

(Manoel de Barros) 

 

3.1. A Árvore e o Homem 
 

3.1.1. Uma nova ética nascerá de uma nova ótica27 

 

Os povos antigos conservavam a sabedoria de que a Terra era uma 

Grande Mãe, um “organismo vivo” que não podia ser violado nem depreciado. 

Concebiam a ecologia como uma forma de se relacionar reverencialmente com 

o meio ambiente, respeitando seus tempos, ciclos e manifestações.  

Entretanto, com o advento de processos produtivos baseados na troca 

de mercadorias, no cultivo ao lucro e à mais-valia, o ser humano potencializou 

as suas formas de exploração da natureza, passando a enxergar a Terra não 

mais como a “mãe original”, e sim como uma fonte inesgotável de riquezas 

postas a seu jugo indiscriminado e destruidor. Volpi (1999, p. 140) denuncia 

que “a ciência e a técnica organizam a vida no planeta, irresistíveis como uma 

avalanche. Diante delas, a ética e a moral têm a beleza de fósseis raros”. 

As conseqüências desastrosas de uma concepção estritamente 

materialista direcionada não apenas à Terra, mas à humanidade, entendida 

também sob o enfoque da reificação, têm sido reveladoras quanto à 

necessidade de repensar as formas de manutenção do frágil e essencial 

equilíbrio entre as forças da natureza e as forças humanas, orientando-se a 

partir da “ética” e da “moral” tornadas mais “irresistíveis” que a “ciência e a 

técnica”. 

                                                 
27 BOFF, 2000, p. 28. 
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Vivemos, desde o século XVI, na era planetária. Essa planetarização é, 

a um só tempo, responsável pelo desenfreado crescimento econômico e por 

formas desumanas de dominação cultural. É decorrente dela o reconhecimento 

de uma diversidade global que se entrecruza a níveis sintomáticos, 

especialmente no século XX, com a mundialização; ao mesmo tempo em que 

provoca calamidades alarmantes, seja por meio de guerras, conflitos internos 

ou ainda desastres ambientais. 

A esse respeito, importa recorrer ao pensamento de Benjamin (1994, p. 

228), para o qual a idéia de dominação da natureza é tida como um 

ensinamento capitalista a ser repensado socialmente. Os fins técnicos a que se 

destina toda exploração do meio ambiente e do homem não justificam o caráter 

redentor que os capitalistas tentam imprimir ao trabalho e às riquezas que dele 

provêm. Se ao trabalhador são negados o conhecimento sobre aquilo que 

produz e, pior, a apropriação dos fins de seu trabalho, então é porque um 

sistema como esse provoca retrocessos na organização da sociedade, 

vitimizando os indivíduos e o meio em que se inserem. O filósofo alemão 

defende, com isso, 

 
[...] um tipo de trabalho que, longe de explorar a natureza, 
libera as criações que dormem, como virtualidades, em seu 
ventre. Ao conceito corrompido de trabalho corresponde o 
conceito complementar de uma natureza, que segundo 
Dietzgen, “está ali, grátis”.  

 

Convém assinalar que o progresso e a técnica, na medida em que 

operam um “conceito corrompido de trabalho”, notadamente marcado pela 

mecanização, dissociam-se inevitavelmente de valores humanos primordiais, 

como a ética, a generosidade e o altruísmo. Nisso, percebemos o quanto o 

estado de gratuidade da natureza foi utilizado para fins perniciosos, 

demonstrando, assim, a irresponsabilidade do homem não apenas com o meio 

ambiente, mas consigo mesmo, pois “Humanidade e Terra formamos uma 

única realidade esplêndida, reluzente e, ao mesmo tempo, frágil e cheia de 

vigor” (BOFF, 2000, p. 72). Negligenciar isso expressa o vazio identitário que 

atravessa o destino dos indivíduos e todas as crises pessoais, sociais e 

intersocietárias que perpassam a trajetória humana. 
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Acerca de tais crises e das relações complexas que se fundam entre as 

individualidades e as condições de seu meio natural, comenta Buber (2007, p. 

174): 

 
Durante sua passagem pelo caminho terreno, o homem foi 
aumentando em ritmo crescente o que se costuma denominar 
de seu poder sobre a natureza, e conduziu, de triunfo em 
triunfo, o que se deliberou denominar de a criação de seu 
espírito. Entretanto, enquanto passava por crise após crise, 
começou a sentir, cada vez mais profundamente, a fragilidade 
de toda a sua grandeza e, em horas de clarividência, 
conseguiu entender que, apesar de tudo o que se costuma 
chamar de progresso da humanidade, não caminha 
absolutamente por uma estrada aplanada, mas é obrigado a 
trilhar, pé ante pé, uma estreita cumeada entre abismos. 

 

Martin Buber alerta sobre a dificuldade humana de perceber “os 

abismos” de uma história desenvolvida sob a égide do conflito e da pluralidade. 

Revela o quanto o entendimento do homem é estreito quanto aos seus 

destinos, dada a ilusão de um progresso linear e inevitável, esta sereia 

encantadora do futuro ditoso que carrega os sujeitos aos precipícios de um 

tempo heterogêneo, de nenhum modo coadunado com as promessas de vida 

feliz que o mundo tecnicista tenta incutir nas mentalidades. 

Sobre as ambivalências que atravessam a aventura da modernidade, o 

teórico da complexidade Edgar Morin28 (2002, p. 72) observa: 

 
Aprendemos com Hiroshima que a ciência era ambivalente: [...] 
vimos que não havia leis da História que guiassem 
irresistivelmente em direção ao porvir radiante; vimos que em 
parte alguma o triunfo da democracia estava assegurado em 
definitivo; vimos que o desenvolvimento industrial podia causar 
danos à cultura e poluições mortais; vimos que a civilização do 
bem-estar podia gerar ao mesmo tempo mal-estar. 

 

Todas essas considerações nos levam a refletir que a mudança dos 

destinos da humanidade depende, fundamentalmente, da reforma do nosso 

pensamento, uma vez que é a própria mente humana a arquiteta de tantos 

                                                 
28 O filósofo francês Edgar Morin, apesar de comumente associado à sua Teoria da 
Complexidade, o que o dista das perspectivas teóricas adotadas por esse estudo, apresenta 
contribuições no que concerne às relações entre homem e natureza, apontando para questões 
relevantes à contemporaneidade, o que revela também a atualidade da lírica de Augusto dos 
Anjos, ao evidenciar uma necessidade de se pensar o mundo ecologicamente. 
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conflitos. Essa reforma implica não apenas a construção de novos paradigmas; 

mas, complementarmente, a ressignificação de modos valorativos do passado, 

coadunados às exigências de uma coletividade que necessita ser regida por 

padrões éticos diferenciados daquilo que o real circundante proporciona.  

Quanto a isso, Buber (op. cit., p. 174) defende que 

 
Na época de uma grande crise, não basta contemplar 
retrospectivamente o passado próximo para aproximar de uma 
solução o enigma presente; é preciso confrontar a fase do 
caminho atingida pelo homem, com sua fase inicial, sempre 
que seja possível representá-la. 
 

Isso implica ir ao encontro de formas comunitárias primitivas, a “fase 

inicial” do homem, onde se podia vislumbrar organizações humanas mais 

espontâneas e livres. Retomar, pela memória coletiva, formas constitutivas de 

sociedades apoiadas numa valoração qualitativa das relações sociais, 

configura-se em desejo de construir um futuro mais digno para os povos, 

lastreando-se na negação de um presente ossificado, cujos paradigmas 

merecem ser ressignificados.  

Para tanto, é necessário driblar os aspectos sedutores do mundo 

tecnicista, e afirmar uma história que é, simultaneamente, progresso e 

catástrofe, categorias que, “longe de se excluírem, numa falsa antinomia, 

entrelaçam-se na sua visão histórica, exigindo a desintegração de uma visão 

historicista deturpada” (CANTINHO, 2008, p. 5). Sobre estes aspectos 

sedutores que mascaram as contradições da modernidade, Nietzsche (2002, p. 

100), através de Zaratustra, revela: 

 
Na verdade, eu mesmo sou um pássaro espantado que uma 
vez vos viu nu e sem cores, e, quando tal esqueleto me acenou 
amoroso, fugi espavorido. 
Porque preferiria descer aos profundos e confundir-me nas 
sombras do passado! As sombras dos que existiram têm mais 
consistência do que vós! 

 

 O filósofo, ao direcionar seu desdém aos acenos amorosos do progresso 

tecnicista, demonstra a sua atitude crítica diante de um presente insatisfatório e 

hostil. Destila seu desprezo aos homens da atualidade, ignorando-os em prol 

de um porvir benfazejo: 
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Os homens atuais, para quem há pouco se inclinava o meu 
coração, agora são-me estranhos e provocam-me o riso: e 
vejo-me expulso das pátrias e das terras natais. Já não amo, 
pois, senão o país dos meus filhos, a terra incógnita entre 
mares longínquos: é essa que a minha vela deve, incessante, 
procurar. Em meus filhos quero remediar o ser filho de meus 
pais; e, no futuro todo, quero remediar este presente.  
Assim falou Zaratustra. (Idem, p. 101) 

 

 A busca filosófica pela reparação das mazelas do presente, através da 

experiência do “futuro todo”, dos “filhos” que redimem os “pais”, deve ser 

empreendida pelos oprimidos de agora, numa orquestração de anseios 

movimentada em torno da reconstrução do mundo, confirmando que uma nova 

ética do humano só nascerá a partir de novos modos de valoração. Pautando 

as relações sociais na “simbiosofia”29, esta sabedoria de viver junto, somos 

capazes de partilhar histórias, rememorar experiências, renunciar ofensivas e 

semear inquietações e quereres, com base numa educação sentimental e ética 

que aspira não apenas ao progresso, mas à sobrevida da humanidade.  

Lembramos, com isso, o manifesto de Morin (2002, p. 114): 

 
A Humanidade deixou de constituir uma noção apenas 
biológica e deve ser, ao mesmo tempo, plenamente 
reconhecida em sua inclusão indissociável na biosfera; a 
Humanidade deixou de constituir uma noção sem raízes: está 
enraizada em uma “Pátria”, a Terra, e a Terra é uma Pátria em 
perigo. A Humanidade deixou de constituir uma noção abstrata: 
é realidade vital, pois está, doravante, pela primeira vez, 
ameaçada de morte; a Humanidade deixou de constituir uma 
noção somente ideal, tornou-se uma comunidade de destino, e 
somente a consciência desta comunidade pode conduzi-la a 
uma comunidade de vida; a Humanidade é, daqui em diante, 
sobretudo, uma noção ética: é o que deve ser realizado por 
todos e em cada um. 

 

 Pensar a Humanidade enquanto parte da “biosfera”, “enraizada em uma 

‘Pátria’”, com uma trajetória de conflitos “ameaçada de morte”, uma 

“comunidade de destino” que é realização de todos e responsabilidade de cada 

um de nós, implica considerar que não estamos isolados no mundo e que, toda 

                                                 
29 A expressão foi retirada do livro Os Sete Saberes necessários à Educação do Futuro 
(2002), de Edgar Morin. 
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ação, a mínima que seja, tem sua relevância no processo de destruição ou 

salvação dos destinos humanos na Terra.  

Diante de tais palavras, resta-nos refletir como essa “noção ética” pode 

ser germinada, crescida e ramificada no solo inquietante e pluriforme da 

poesia. Captar, na sua textura de delicadezas, as tramas obtusas de uma 

sociedade em ruínas, é tarefa para um artista consciente da parte que lhe cabe 

na reconstrução de um sentido ético para a Humanidade: 

 
A sua “aparência inofensiva” dissimula a essência da poesia 
que consiste em receber os signos dos deuses para os 
entregar ao povo, cumprindo, deste modo, o que poderíamos 
designar por uma dimensão profética. No entanto, a sua tarefa 
não é a de um simples “mensageiro” inócuo, mas traz em si o 
fermento, a palavra que funda o real, inaugural e profética, 
historial. O poeta é um ser que pertence a dois mundos em 
simultâneo, o que redunda manifestamente impossível e 
incompatível com a natureza de criatura (CANTINHO, 2006, p. 
3).  

 

 Dessa forma, ardilosa e lúcida, a palavra poética inaugura profecias no 

coração dos homens, concatenando, através de uma experiência individual, os 

dramas que acometem multidões. Colabora para pensarmos que a sua função 

ultrapassa o nível estético e alcança a humanidade em sua carga mais pesada 

de dor, angústia e tensão. Húmus do mundo, a poesia atua como solo fértil às 

manifestações contraditórias da realidade. Cresce daí um Arbusto dos Anjos 

que desenha, nas fissuras do Eu, o seu projeto niilista utópico tendente a 

destronar verdades estabelecidas e a formular novas dimensões valorativas do 

mundo. 

 

3.1.2. No Arbusto dos Anjos, as fissuras do Eu 
 

Sobre o solo da poética de Augusto dos Anjos, vimos crescer uma 

árvore densa de renúncias e ambições, negativas e desejos. Os frutos que 

colhemos dessa árvore nos lembram o sabor complexo do cotidiano, motivado 

por crises, alegrias e tensões. A história da humanidade, tantas vezes 

defendida como linear e homogênea, em cujos caminhos reside a apoteose do 

progresso, assiste, em meio à parábola de seu desenvolvimento, à destruição 

contínua das relações do homem com a natureza e com os outros homens. O 
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processo de coisificação a que eles estão submetidos surge como necessidade 

do mundo do capital, em cujos ensinamentos se fomenta um tipo de 

racionalidade diferente daquela que predominava nas sociedades pré-

industriais: 

 
[...] a racionalidade estreita do mercado capitalista, com seu 
cálculo imediatista de perdas e ganhos, é intrinsecamente 
contraditória com uma racionalidade ecológica, que leve em 
conta a temporalidade longa dos ciclos naturais e a 
necessidade social de proteger o ambiente (BENSAÏD & 
LÖWY, 2000, p. 65) 
 

 Entretanto, o sentimento de insatisfação relacionado a fatos tão 

aviltantes acaba tombando sobre a consciência humana, fazendo com que, 

muitos dos sujeitos que não compartilham do projeto capitalista de exploração 

indiscriminada do meio ambiente, insurjam-se contra os seus desígnios 

racionalistas e mercadológicos, numa “necessidade social de proteger o 

ambiente”. Candido (2004, p. 169) denuncia que “em comparação a eras 

passadas chegamos a um máximo de racionalidade técnica e de domínio sobre 

a natureza”. Isso nos permite questionar o porquê de, mesmo em um nível tão 

avançado de domínio, ainda persista a miséria generalizada de massas 

humanas que têm um acesso restrito aos produtos dessa exploração. Ao 

mesmo tempo, se atingimos o “máximo da racionalidade técnica e de domínio 

sobre a natureza”, não seria agora prudente repensar os postulados que 

orientam a exploração do homem sobre as forças naturais, uma vez esgotadas 

as fórmulas elaboradas pela sociedade do capital? 

 Em suas reflexões acerca dos direitos humanos, este autor aponta para 

as possibilidades reais de se alcançar, no mundo atual, não a felicidade 

completa, mas que seja “o máximo viável de igualdade e justiça” (Idem, p. 170). 

Revela os avanços significativos quanto à concepção de barbárie, não mais 

considerada natural, mas sim uma ameaça iminente de transformação social. 

Nessa luta em prol dos direitos humanos inalienáveis, Candido defende que a 

arte deve figurar entre os “bens incompressíveis”30, uma vez que é 

                                                 
30 Candido retoma o ponto de vista de um sociólogo francês, o padre dominicano Louis-Joseph 
Lebret, para o qual existem os “bens compressíveis” e os “bens incompressíveis”. Os primeiros 
referem-se aquilo que pode ser negligenciado a um indivíduo, tratados como secundários à 
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indispensável na humanização do homem, despertando-nos a consciência e 

um sentimento de urgência para a existência das contradições que se alastram 

no cerne da sociedade moderna.  

Os poetas fazem parte dessa teia de protestos contra a manipulação dos 

bens sócio-culturais, naturais e dos valores humanos. Motivados pela 

imaginação criadora, contribuem para o processo contínuo de transformação 

da realidade. Os sonhos que dedicam ao mundo social em que vivem, através 

de uma palavra transgressora de normas e renovadora de desejos, são uma 

forma de questionar um presente notadamente amorfo e petrificado. 

Concebemos o sonho como núcleo imaginativo que nos promove um encontro 

com a liberdade, com sentimentos humanos vinculados a uma subjetividade 

reintegrada ao todo. Conforme Bachelard, em sua obra O ar e os sonhos 

(2001, p. 210), em nossos vôos oníricos 

 
[...] flutuamos sem batel, sem jangada, sem nos darmos ao 
trabalho de escavar a canoa no tronco das árvores; no sonho, 
o tronco das árvores é sempre escavado; o tronco das árvores 
está sempre pronto a receber-nos para dormirmos estendidos, 
num longo sono, certos de um vigoroso e jovem despertar. 

 

O sonho adquire uma dinâmica vertical na medida em que nos leva a 

dimensões oníricas instaladas na altura do cosmos, compreendendo, assim, 

uma direção oposta ao agora instituído. Bachelard utiliza-se como metáfora 

dessa “dinâmica vertical” a imagem da árvore, “um modelo constante de 

heróica retidão” (Idem, p. 211), mais vertical que o próprio homem. A árvore se 

constituiria como a constante possibilidade de vôo, uma vez que, com seus 

extremos, raiz e copa, é dado a esse ser o direito de, paradoxalmente, 

conhecer as profundezas do inferno e a altitude dos céus. Quanto a isso, 

lembramos os versos de Teixeira de Pascoaes (1990, p. 88), que diz ser o 

poeta “uma árvore andante [...] toda ramagem e raízes. Come na terra e no 

céu”. Significa dizer que a árvore constitui, para o imaginário poético, exemplo 

maior de síntese paradoxal, capaz de fixar em uma única imagem, toda a 

                                                                                                                                               
existência humana em sua plenitude; os segundos remetem a bens indispensáveis e 
universais. Em ambos os casos, a classificação depende do modo como a sociedade e o ser 
humano são tratados. Para Candido, a literatura merece ser vista como um bem 
“incompressível”, pela necessidade universal do homem de fabulação, embora nem todos 
pensem dessa forma. 
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diversidade que compõe o universo das coisas e dos seres. Da mesma forma, 

reflete Nietzsche, através de Zaratustra: 

 
“Por que te assustas? O que sucede à árvore sucede ao 
homem.  
Quanto mais se quer erguer para o alto e para a luz, mais 
vigorosamente enterra as suas raízes para baixo, para o 
tenebroso e profundo” (NIETZSCHE, 2002, p. 46) 

 

Diante dessas reflexões, efetuamos uma leitura da poesia de Augusto 

dos Anjos, considerando as imagens do vegetal como um procedimento de 

busca pela libertação do homem e do meio ambiente, dotando a sua poética de 

um sentimento ecológico. A dimensão do cuidado que constitui todo ser 

humano “serve de crítica à nossa civilização agonizante e também de princípio 

inspirador de um novo paradigma de conviviabilidade” (BOFF, 2000, p. 13). 

Logo, preservando a árvore, resguardamos a nós mesmos, parte desse todo 

que é a natureza e que se encontra em estado de esgotamento.  

 Na poética em estudo, são recorrentes as manifestações de uma 

natureza agônica intrinsecamente relacionada às ruínas da subjetividade 

humana. Nessa teia de relações entre o humano e o natural, ergue-se um 

discurso cosmogônico, constituindo uma dimensão utópica da poesia 

anjosiana. Na medida em que se tenta redimir o sujeito e o húmus da terra, por 

meio de uma conexão com suas origens mais primitivas, o poeta lança mão de 

um cuidado essencial com a mãe terrenal e com seus frutos/filhos, pois 

“enquanto a espécie humana continua sua aventura sob a ameaça de 

autodestruição, o imperativo tornou-se salvar a Humanidade, realizando-a” 

(MORIN, 2002, p. 114). Humanizar o homem, eis uma das possibilidades do 

texto literário, conforme o pensamento de Candido: 

 
A literatura corresponde a uma necessidade universal que deve 
ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo 
fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo ela nos 
organiza, nos liberta do caos e portanto nos humaniza. Negar a 
fruição da literatura é mutilar a nossa humanidade. Em 
segundo lugar, a literatura pode ser um instrumento consciente 
de desmascaramento, pelo fato de focalizar as situações de 
restrição dos direitos, ou de negação deles, como a miséria, a 
servidão, a mutilação espiritual. Tanto num nível quanto no 
outro ela tem muito a ver com a luta pelos direitos humanos 
(CANDIDO, 2004, p. 186). 
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  Se a literatura “nos organiza, nos liberta do caos e portanto nos 

humaniza”, ao passo que se revela como “um instrumento consciente de 

desmascaramento”, então nela se interioriza a urgência de pensar os caminhos 

da história de forma dialética. Situada nas fronteiras de um período histórico 

marcado por gradativas transformações políticas, sociais e estéticas, a poesia 

de Augusto dos Anjos surge motivada pela necessidade de humanizar o 

homem, libertando-o dos domínios coisificadores do progresso e do “caos 

telúrico” que é imperativo de tamanhos desequilíbrios entre o homem e a 

natureza. 

 No Eu anjosiano, as relações travadas com o meio ambiente situam-se 

em três esferas que se complementam: a cosmogônica, notável a partir de 

versos que aspiram a um encontro com o passado primordial do homem; a 

nacional, através da qual vislumbramos a localização espaço-temporal do 

poeta, o qual se vale da memória coletiva do povo brasileiro como forma de 

organizar um discurso ao mesmo tempo crítico e recordador da ambientação 

de seu país; e a biográfica, em que podemos perceber sugestões da vida 

empírica do poeta, relacionada a elementos naturais que compunham o 

cotidiano de Augusto dos Anjos. 

 São inúmeras as passagens, em suas poesias, reveladoras da esfera 

cosmogônica, sugerindo o anseio de retornar ao primitivismo do mundo, 

evocado a partir de imagens terrestres. Já no “Monólogo de uma Sombra”, 

poema de abertura do Eu, o poeta diz vir do “cosmopolitismo das moneras”, 

uma “larva do caos telúrico” procedendo da “substância de todas as 

substâncias”. Reconhece, nos versos de “Agonia de um Filósofo”, o “império da 

substância universal!”. Através da experiência de dor suscitada pelo filho 

natimorto, reflete acerca dos destinos do homem: “Panteisticamente dissolvido/ 

Na noumenalidade do NÃO SER!” (Soneto). Em su“As Cismas do Destino”, 

deparamo-nos com “um sonho ladrão de submegir-me/ Na vida universal”, nas 

fibras da “Terra – a mãe comum – [que] o brilho/ Destes meus olhos apagou!...” 

(Vozes de um túmulo).  

A partir de tais imagens, o poeta mórbido lança um olhar melancólico 

direcionado ao passado primordial do homem, fazendo uso de um gesto 

transgressor que desafia a pretensa linearidade do tempo. Nisso, assume uma 
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perspectiva messiânica, no sentido atribuído por Benjamin, através do qual 

Cantinho (2006, p. 7) apreende que 

 
[...] seguir os “ecos” das vozes de outrora, reconhecer os sinais 
do passado, respirar o mesmo ar que as gerações anteriores já 
conheceram e que as gerações vindouras hão-de conhecer, eis 
um projecto que traz em si uma secreta e nostálgica intenção a 
que o historiador não pode furtar-se – reencontrar o nimbo 
aurático de que as coisas se revestem naturalmente, mas que 
se sabe definitivamente perdido. 

 

Isso significa que, imbuída do ensejo de “reencontrar o nimbo aurático” que 

naturalmente se estende sobre as coisas, a poética anjosiana promove um 

desvio revolucionário pelo passado, desmantelando os valores tradicionais e 

reinventando novos modos de estar no mundo.  

Contíguo a este discurso cosmogônico, Augusto dos Anjos situa sua 

defesa ecológica na esfera nacional, denunciando a degradação da “Flora 

Brasileira” (Debaixo do Tamarindo), reveladora de que “Todo organismo 

florestal profundo/ É dor viva, trancada num disfarce...” (A Floresta). Em 

“Gemidos de Arte”, invoca o “Sol brasileiro”, que “arda, fustigue, queime, corte, 

morda!...” a “flora moça”. Admira “a ampla circunferência das laranjas” e 

conclama os sons e ritmos dos “podengos”, das “marrecas”, da “lagartixa”. 

Respira os “ventos vagabundos” e presencia a festa da natureza, rebentando 

inteira na “alma dos vegetais”. 

Acerca das relações entre a poesia do hediondo e a natureza brasileira, 

Gilberto Freyre (1994, p. 79) defende que 

 
Nenhum amor pela natureza tropical revela Augusto dos Anjos 
em seus poemas. A natureza brasileira não o empolgou. A 
vitalidade agressiva das matas do Norte não se harmonizava 
com seu langor de convalescente [...]. Permaneceu afastado da 
natureza lúbrica do Norte tropical. Sua atitude para com os 
encantos do trópico era aquela de um eunuco diante dos 
encantos de uma sedutora mulher de cor. 

 

O estudo de sua obra sob a ótica de um niilismo utópico que translada 

pelas páginas do Eu contraria os argumentos de Gilberto Freyre, os quais 

defendem o afastamento do nosso poeta com relação à “natureza tropical”. De 

fato, Augusto dos Anjos não dispensa aos atrativos naturais do nosso país um 
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olhar idealizado e laudatório, como os árcades e os românticos. O que se 

depreende da sua poética é uma identificação biológica de sua individualidade 

com as cores brasileiras, extraindo delas o mesmo “langor convalescente” que 

tanto caracteriza o seu lirismo. Isso porque, voltando seu olhar agônico para 

um meio ambiente destroçado pelas ações irresponsáveis do homem, 

empenha-se em deflagrar a alma do povo brasileiro e do ser humano de uma 

forma geral, a seu modo também revestidos por essa textura de contradições 

que perpassa a trajetória humana na Terra. Especialmente se enxergarmos as 

fronteiras tênues entre o sentimento pátrio de defesa ecológica e as 

representações da vida empírica do poeta, percebemos o quanto o operário 

das ruínas articulou um discurso poético que realiza, nas malhas incongruentes 

da palavra, a travessia entre o Eu particular e o Eu da coletividade. 

Sobre as congruências entre a vida particular do poeta e uma visão mais 

generalizada do mundo, reflete Gullar (1976, p. 15-16): 

 
Tanto a filosofia de Spencer como a de Shopenhauer refletem 
a atitude reacionária de setores da sociedade européia em face 
do avanço da ciência e da técnica. Por caminhos diversos, 
chegam ambos a uma concepção negativa do processo social 
e do destino humano. O Nordeste de Augusto dos Anjos não 
conhecia nem as conquistas científicas nem os avanços sociais 
e econômicos contra os quais surgiram aquelas filosofias. No 
entanto, na dialética da cultura dependente, elas se tornam, 
para o poeta, a expressão do desmoronamento do seu mundo 
pré-industrial. De fato, na realidade que o rodeava – marcada 
pela miséria física e social das famílias falidas, dos caboclos e 
negros famintos, do tio louco a vagar pelos matos – era difícil 
descobrir argumentos para contestar o niilismo que aprendera 
nos livros. Pelo contrário, tudo o confirmava. E, mais que isso, 
oferecia-lhe, senão um consolo, pelo menos uma explicação 
para aquele mundo que se deteriorava – e lhe permitia 
emprestar-lhe dimensões de tragédia universal. 

 

As palavras do poeta e crítico corroboram para a compreensão das 

relações entre a miséria particular do poeta e a “tragédia universal”, uma vez 

que, na transição de um Brasil rural para um Brasil urbano, nosso artista 

assistiu à decadência da cultura do Engenho e à falência de famílias 

aristocráticas como a sua, como consequência de uma era industrial cujos 

produtos do “avanço da técnica e da ciência” não se destinavam a todos. “O 

Nordeste de Augusto dos Anjos” não conheceu, como não conhece, boa parte 
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deste progresso. Encontrar-se inserido em tal realidade provoca um mal-estar, 

uma sensação de não pertencimento ao mundo, um estado de “imenso 

esfalecimento e perecer” em meio ao “grande crescimento”, pois “cada 

movimento frutífero e potente da humanidade criou consigo, ao mesmo tempo, 

um movimento niilista” (NIETZSCHE, 2008, p. 81-82) 

Mesmo diante do perecimento das forças de um indivíduo que 

testemunhou a morte lenta do fogo do Engenho Pau d’Arco, este paraibano 

não se furtou de revelar, por meio de sua poética, elementos que constituíram 

aquela ambientação doméstica do qual fez parte. Pinta as paredes daquele 

Engenho com cores dolorosas, como quem desenha as ruínas de todo um 

sistema social decadente e falido: 

 
Quarto Minguante! E embora a lua o aclare, 
Este Engenho Pau d’Arco é muito triste... 
Nos engenhos da várzea não existe 
Talvez um outro que se lhe equipare! 
(Tristezas de um quarto minguante) 

 

A melancolia com que o poeta se volta para aquele que um dia significou 

riqueza e abundância e que, agora, é vítima de uma “tristeza” incomparável, 

revela a consciência anjosiana do movimento dialético do mundo, através do 

qual os contrastes da existência – ascensão e queda, vida e morte – 

demonstram sua força e inevitalidade. Descrevendo a degradação da vida 

meretrícia, Augusto dos Anjos lembra que “Lá no ‘Engenho’ também, a morte é 

ingrata.../ Há o malvado carbúnculo que mata/ A sociedade infante dos 

bezerros” (As Cismas do Destino), denunciando, com isso, o processo de 

extermínio da vida que se alastrava por aquelas paragens. 

Apesar das passagens que denotam um universo social em perecimento 

contínuo, também vislumbramos no Eu uma atitude contemplativa das 

“maravilhas reais do meu Pau d’Arco” (Insônia). Associa à sua terra uma 

condição redentora, oferecendo-a de abrigo ao salvador: 

 
Não! Jesus não morreu! Vive na serra 
Da Borborema, no ar de minha terra,  
Na molécula e no átomo... Resume 
A espiritualidade da matéria 
E ele é que embala o corpo da miséria 
E faz da cloaca uma urna de perfume.  
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(Poema Negro) 

 

Condensando “no ar de minha terra” a presença de Jesus e a 

“espiritualidade da matéria”, o poeta paraibano revela um sentimento de 

pertencimento àquele espaço social marcado pelo declínio das relações 

econômicas. Leonardo Boff (2000, p. 77) defende que 

 
[...] habitando, nos fazemos de certa maneira prisioneiros de 
um lugar, de uma geografia, de um tipo de clima, de regime de 
chuvas e de ventos, de uma maneira de morar e de trabalhar e 
de fazer história. Ser Terra é ser concreto, concretíssimo. 
Configura o nosso limite. Mas também significa nossa base 
firme, nosso ponto de contemplação do todo, nossa plataforma 
para poder alçar vôo para além desta paisagem e deste 
pedaço de Terra. 

 

Atrelado a isso, encontra “Debaixo do Tamarindo” um abrigo para as 

lembranças mais conflituosas, desde os “inexorabilíssimos trabalhos” até à 

“paleontologia dos Carvalhos!”. Nessa imagem, percebemos que o espaço da 

árvore tanto se reserva ao refúgio de gerações de plantas subjugadas 

indiscriminadamente pelo ser humano, quanto às raízes do próprio poeta, uma 

vez que Carvalho era o nome da família de sua mãe D. Córdula, Sinhá-

Mocinha, residindo, na ambigüidade do termo, a extensão de identidades que 

se opera na poética anjosiana, fazendo coexistirem a vida empírica do autor e 

a vida coletiva do país e do planeta Terra. 

Nos movimentos entrecruzados dessas três esferas de pensamento 

ecológico, instigamo-nos a perceber quantos múltiplos significados a árvore 

possui no lirismo de Augusto dos Anjos. Em sendo um elemento natural que 

realiza travessias entre a terra e o céu, reserva-nos tanto o abrigo, a proteção, 

o alento; quanto o perigo, o susto e a morte, tendo em vista que a sua 

verticalidade apresenta-se de modo negativo quando a queda abissal nos lança 

a um abismo desconcertante. Baseando-nos nesse paradoxo fundamental da 

árvore, partimos para uma leitura dos poemas “A Árvore da Serra”, “Debaixo do 

Tamarindo” e “Vozes da Morte”, a trilogia da árvore que configura o cerne desta 

dissertação. 
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3.2. “A Árvore da Serra” e a queda abissal  
 

– As árvores, meu filho, não têm alma! 
E esta árvore me serve de empecilho... 
É preciso cortá-la, pois, meu filho, 
Para que eu tenha uma velhice calma! 
 
– Meu pai, por que sua ira não se acalma?! 
Não vê que em tudo existe o mesmo brilho?! 
Deus pôs almas nos cedros... no junquilho... 
Esta árvore, meu pai, possui minha alma!... 
 
– Disse – e ajoelhou-se, numa rogativa: 
"Não mate a árvore, pai, para que eu viva!" 
E quando a árvore, olhando a pátria serra, 
 
Caiu aos golpes do machado bronco, 
O moço triste se abraçou com o tronco 
E nunca mais se levantou da terra! 

 

No poema “A Árvore da Serra”, presenciamos o ataque destrutivo ao 

meio ambiente, por meio da mutilação de uma árvore. Notamos, ainda, o 

quanto o domínio irracional das forças da natureza se estende ao tratamento 

desumano direcionado às subjetividades que não coadunam com os valores 

mercantis e individualistas da sociedade moderna. Dessa forma, inauguramos 

a “trilogia da árvore” com um arsenal de argumentos em torno do fundamento 

paradoxal da poética anjosiana, pavimentada em um projeto niilista utópico, em 

cujo alcance social desvendamos a sua atualidade estética, tendo em vista que 

evidencia uma perspectiva de sociedade necessária às exigências do mundo 

contemporâneo, diante das quais uma ética ecológica toma a frente, pela sua 

importância planetária. 

 

3.2.1. Os gestos internos do poema 

 

A eleição de uma forma fixa para a condensação de suas idéias sugere 

uma pretensa objetividade na forma, em consonância com parte da elaboração 

dos discursos presentes no poema. O soneto apresenta um caráter narrativo, 

marcado pelo uso de travessões, aspas, verbo de elocução – “Disse”, no 9º 

verso – , e pela suposta presença de um narrador, nos tercetos do poema. Ora, 

a narrativa e a lírica contrapõem-se, dentre outros fatores, pela objetividade de 
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uma em detrimento da subjetividade da outra, o que, no poema, vem a 

confirmar a legitimidade do discurso racional, da lógica capitalista, em tênue 

processo de dominação de um Eu que se desfecha como vencido, mas tudo 

revestido por uma tonalidade irônica capaz de traduzir o sentido profundo deste 

poema e do conjunto da obra anjosiana. 
A utilização de alguns sinais de pontuação também é reveladora do 

embate lacerante entre a racionalidade e a emotividade. Em se tratando dos 

pontos de exclamação expressos no poema, e considerando-os, 

especificamente, como gestos de autoridade, como preconiza Adorno31, é 

possível interpretá-los em sua dinâmica essencial. Na primeira estrofe, de onde 

se torna visível a justificativa do pai acerca do destino da árvore, há duas 

recorrências a esse sinal de pontuação, nos 1º e 4º versos, a saber: “– As 

árvores, meu filho, não têm alma!” e “Para que eu tenha uma velhice calma!”. 

No primeiro, há a inserção de um discurso autoritário que revela uma opinião 

cristalizada sobre a existência da árvore, deixando que impere a ótica da 

objetividade e seu caráter, supostamente, de verdade absoluta e 

inquestionável. O outro se manifesta como uma tentativa de apelação ao filho, 

por parte do pai, que, ao camuflar intenções próprias do mundo capitalista – a 

dominação da natureza – lança mão de um discurso subjetivo, que melhor 

condiz ao comportamento do filho. O ponto de exclamação, neste caso, 

mantém-se como um gesto de autoridade, que pode ser visto como 

configuração de uma estratégia do pai para converter o filho ao discurso da 

lógica racional. 

A partir da segunda estrofe do poema, os pontos de exclamação são 

expressos em consonância com as atitudes do filho, que reage à tentativa de 

dominação daquele que representa a ótica dos vencedores. No entanto, este 

sinal de pontuação apresenta-se de modo conflitante, pois pode ser tomado 

como uma representação da lógica subjetiva, na qual a perplexidade e a 

contradição encontram solo fértil para a sua atuação. É o que acontece nos 5º 

e 6º versos, onde o sinal de exclamação surge acompanhado de uma 

interrogação: “– Meu pai, por que sua ira não se acalma?!/ Não vê que em tudo 

                                                 
31 A análise da expressividade dos sinais de pontuação em textos literários é possível de ser 
encontrada em ensaio de Theodor W. Adorno, constituinte da obra Notas de Literatura I, 
2003. 
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existe o mesmo brilho?!”. A partir destes versos, situados no contexto de 

elocução do filho, percebemos a exposição de um discurso afetado, sem 

dissimulações ou comedimentos, o que denota uma atitude mais espontânea e 

livre, típica de uma lógica de mundo pautada em valores sociais mais 

genuínos, como a solidariedade, a ética e o respeito ao próximo. 

No oitavo verso do poema, o ponto de exclamação acompanha-se de 

reticências: “Esta árvore, meu pai, possui minha alma!...”. Tal atitude revela, 

mais uma vez, a interferência de uma realidade emotiva na objetividade em 

que quisera se espelhar o filho; no entanto, este se mostra impossibilitado de 

dispor do discurso alheio como estratégia de convencimento e, embora queira 

“impor” uma verdade, esta vem acobertada por uma forte carga de 

sentimentalismo. 

Nos versos 10 e 14, os pontos de exclamação surgem de modo 

emblemático: “‘Não mate a árvore, pai, para que eu viva!’/ [...] E nunca mais se 

levantou da terra!”. Nestes versos, o referido sinal de pontuação surge 

solitariamente e demarca atitudes do filho diante de seu pai: o verso 10, 

através do uso das aspas, é expressão de um discurso direto, antecipado por 

um suposto narrador; e o verso 14 constitui a narrativa de um acontecimento, 

deflagrando o desfecho trágico do filho e da árvore, ambos, juventude e 

natureza, alegorias da impetuosidade e da sensibilidade que encerram a 

essência da alma, estados de pureza e simplicidade distantes da verdade 

capitalista em que se apregoa a nulidade dos sentimentos e a impotência da 

subjetividade. 

No entanto, diferentemente das marcas autoritárias impressas no ponto 

de exclamação quando representativo de uma ótica objetiva, nos versos 10 e 

14, o que se verifica é uma incongruência fatal: o que deveria se manifestar 

como um gesto de dominação absoluta, acaba por demarcar a queda 

irrevogável daquele que procurou anunciar, através de um discurso 

emocionado, a necessidade de reconhecimento do Eu, da Alma, do Ser. Isso 

porque, as palavras que antecedem ao pretenso gesto de autoridade, 

manifesto pelo ponto de exclamação, são fatalmente denunciadoras de que, 

nessa luta, há vencedores e vencidos, ganhadores e perdedores: o verso 10, 

por exemplo, é a expressão da fala de alguém que roga, suplica, apela, 
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humilhando-se ajoelhado diante do detentor de poder; e o verso 14 anuncia 

sua ruína completa. 

 

3.2.2.  Nos rumos da decadência  

 

A sensação de abismo que atravessa a poesia de Augusto dos Anjos 

colabora para associarmos a sua visão de mundo ao que pressupunham os 

decadentes. O Decadentismo foi um movimento artístico de fins do século XIX 

que expressou o clima de insatisfação com o tempo presente e todas as suas 

promessas de desenvolvimento e progresso. Não é considerada uma escola, 

 
[...] mas “um espírito de revolta” em que cada autor cria sua 
língua e seu estilo. Ele é de fato uma atmosfera comum de 
desconfiança dentro da interrogação do que será este mundo a 
que a ciência tanto promete. [...] O Decadentismo torna-se uma 
nova época primitiva quando, tendo o artista renegado seus 
valores atuais, está à procura de uma nova forma (MORETTO, 
1989, p. 31). 

 

Entendemos que o Decadentismo constitui um movimento histórico 

situado no tempo e no espaço, mas o sentimento que o inspira – a decadência 

– perpassa a existência humana desde as suas primeiras manifestações. Sob 

esse prisma, com o qual os adeptos do Decadentismo comungam, à idéia de 

decadência associa-se um desejo de renovação constante. Apoiada nessa 

base dialética, enxergamos a poética de Augusto dos Anjos como sendo da 

ordem da negação, do pessimismo, instituída em prol da ressignificação de 

valores primordiais do homem. 

A respeito da décadence, Nietzsche (2008, p. 44) defende que ela “não 

é nada que se deva combater: ela é absolutamente necessária e própria de 

cada povo e de cada época”. O filósofo alemão enxerga o niilismo como lógica 

da decadência, sendo ambos necessários à revitalização do mundo e do 

homem. A queda abissal no pessimismo tem uma tonalidade substancial única: 

ao mesmo tempo em que ela mesma cria o abismo sob os seus pés, não é de 

nenhum modo irreversível, uma vez que a sensação decadente provoca ruídos 

nas lembranças humanas mais primitivas, propiciando outra ambientação 

valorativa capaz de arquitetar novos mundos e novas épocas. 
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Para Bachelard (2001, p. 91), a queda possui várias metáforas que se 

prestam a representar o psiquismo humano em toda a sua complexidade. 

Empreendendo uma viagem em torno do pensamento de Jack London, o 

fenomenólogo observa que a queda onírica representa uma “lembrança da 

raça”. Isso porque esse sonho “remonta aos nossos longínquos ancestrais que 

viviam sobre as árvores, como eram arborícolas, o risco de cair era pra eles 

uma ameaça sempre presente”. Assim, entendemos que o medo de cair como 

um medo primitivo, a queda em si, e todo o sentimento de mal estar que 

perpassa essas ocasiões na vida da humanidade, apresentam-se como 

necessários à passagem para novas condições de existência, fazendo da 

morte, dialeticamente , um sintoma de vida. 

Na poesia de Augusto dos Anjos, notamos esse desejo de quedar-se no 

abismo pessimista, em busca da “larva do caos telúrico”, da “substância de 

todas as substâncias” (Monólogo de uma Sombra). Ao se constatar “pigmeu e 

pequenino” “diante de uma cordilheira”, em meio aos “assombros”, sente 

“vontade de cair de joelhos” (A Ilha de Cipango), numa postura que se associa 

à recusa de um estado de coisas hostil, porque atrofia e subjuga a 

individualidade humana. O poeta, diante da morte que se aproxima, tende a ir 

“caindo como um sol caindo/ De declínio em declínio” (Poema Negro). Alude à 

antevisão da queda abissal que instiga o homem a desafiar a Natureza, 

revelando-lhe que o fim da carne humana não é o fim do espírito. Defende, a 

partir da imagem de Cristo, a importância da “espiritualidade da matéria” que 

resiste às admoestações do tempo e que se faz renascida noutras formas de 

vida. 

Nesse sentido, “A Árvore da Serra”, de Augusto dos Anjos, imbui-se de 

um pessimismo revolucionário que alerta para a urgência de se pensar as 

relações do homem com a natureza de uma forma mais consciente e sensata. 

Ao denunciar o produtivismo irresponsável de que se vale o mercado 

capitalista, enxergando a natureza como um “empecilho” que merece ser 

explorado até a exaustão, o poema anjosiano se vale de uma luta ecológica 

que é, por conseguinte, uma luta anticapitalista. Por esse motivo, não evoca a 

morte como uma fatalidade, mas sim como possibilidade de encontro com a 

Mãe Terra, árvore e sujeito abraçados na queda que, das raízes do chão, faz 
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germinar um novo conceito de homem aliado à ressignificação dos paradigmas 

de conviviabilidade.  

 

3.2.3. A queda abissal  

 

Este poema nos revela um diálogo entre pai e filho acerca do destino de 

uma árvore. O pai, com a justificativa de que esta lhe “serve de empecilho” 

“para uma velhice calma”, pretende cortá-la. O filho, porém, põe-se análogo ao 

elemento da natureza, argumentando que “Esta árvore, meu pai, possui minha 

alma!...”. Ao final do poema, o pai alcança seu intento ao destruir a planta, 

deixando suspensa a idéia de que o filho, como havia previsto, morre 

juntamente com ela. Articulando a melancolia à morte do sujeito poético, 

enxergamos o poema como prática niilista que contesta o acontecido pela 

reflexão que gera, atestando o caráter de conflito de seus versos. 

O título do poema revela-se emblemático ao seu leitor. Considerando a 

postura de defesa do filho no que concerne à natureza da árvore, à sua 

condição de “filha de Deus”, já que o Criador “pôs almas nos cedros... no 

junquilho...”, nele e no próprio pai, entendemos necessária a hipótese de que a 

árvore é uma representação do filho. Essa relação pode ser confirmada, no 

decorrer do poema, na medida em que a árvore se personifica – “E quando a 

árvore, olhando a pátria serra,” (verso 11) – ; além do final do poema, no qual o 

corte da árvore é concomitante à fratura do Eu, que se queda ao chão.  

A identificação do sujeito com a árvore é explicada da seguinte maneira, 

por Bachelard (2001, p. 213): “O homem, como a árvore, é um ser em quem 

forças confusas vêm ficar de pé”. Opera-se, nessa perspectiva, uma 

metamorfose do homem em árvore, cuja retidão constante inspira no indivíduo 

o desejo da vida eterna, uma vez que “suas raízes tocavam as regiões 

infernais; sua cabeça soberba interrogava os céus” (Idem, p. 215). Ilustramos 

essa transformação do indivíduo em planta por meio de alguns versos do 

poema anjosiano “Gemidos de Arte”, no qual o eu lírico deseja “em vez do 

nome – Augusto/ Possuir aí o nome dum arbusto”. O trocadilho Augusto/ 

arbusto, que denota um processo de vacilação da identidade, assume a tarefa 

de fundir indivíduo e natureza, na esperança de construir a unidade do ser 

natural.  
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Por sua vez, o pai apresenta-se identificado com a “serra”, objeto de 

dominação de que ele se vale para oprimir a subjetividade do filho/árvore. Na 

direção oposta a eles, o pai passa pelo processo de objetificação que se opera 

no interior da lógica de mundo capitalista, onde o homem “se tornou mais um 

objeto num mundo de objetos” (ALVES, 2002, p. 122). Isso porque, ao 

manipular esse aparato típico da indústria, a “pátria serra”, como se nos é 

colocada no 11º verso, o representante da ótica racional assemelha-se ao 

próprio instrumento, castrador de uma individualidade. Basta considerar os 

verbos utilizados na primeira estrofe: “têm”, “serve”, “cortá-la”, “tenha”. O 

campo semântico que atravessa essa parte do poema, reforçado pelos verbos 

em escolha, atende à ânsia de um indivíduo coisificado, preocupado com as 

relações de posse, e, por isso, adepto a atitudes coercivas, o que se tornará 

visível ao final do poema, quando este destrói a árvore. 

 “A Árvore da Serra” apresenta-nos uma estrutura profunda que 

transparece a lógica de uma realidade social marcada por antagonismos que 

atravessam o campo da objetividade e da subjetividade, representadas pelo pai 

e pelo filho, respectivamente. Configura-se como um espaço de tensão e 

conflito entre interesses diferentes, expressos na atitude do pai e na do filho, 

tensão que reflete a ação destruidora (de um lado) e a resistência (de outro). 

Através do diálogo travado por eles, Augusto dos Anjos fornece o espaço para 

a coexistência de vozes conflitantes, dando ao vencedor e ao vencido a mesma 

liberdade de expressão, uma vez que torna visível o não-silenciar dos 

oprimidos diante de uma realidade opressora, já que, mesmo sendo 

constantemente alijados em suas idiossincrasias, não se acomodam ao 

fatalismo de um presente ossificado e se insurgem contra ele. 

O desfecho do poema é uma representação do quanto a lógica do 

capital domina os campos de atuação humana, nos quais os valores de troca 

se sobrepõem aos de uso. Os valores de troca dizem respeito ao mundo da 

técnica e ao modo capitalista de ver e analisar a vida moderna, pautado na 

massificação das consciências e na mecanização dos corações. Por sua vez, 

os valores de uso são um sinal de resistência ao princípio mecanicista da 

sociedade capitalista e remetem a um olhar mais espontâneo sobre o mundo, 

fora do alcance do cálculo, sendo mais primitivista e mais simples. 
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Esse embate social constitui o paradigma de relacionamento humano 

incentivado pelo capitalismo industrial. Pensar uma outra realidade implica a 

aceitação de que a história tem caminhos bifurcados e se constitui 

dialeticamente, uma vez que “‘cada progresso econômico é ao mesmo tempo 

uma calamidade social’, [e que] “a produção capitalista agride tanto os seres 

humanos quanto a própria natureza” (BENSAÏD & LÖWY, 2000, p. 80). No 

poema em análise, Augusto dos Anjos funda o seu discurso em anseios 

propriamente humanos, dentre os quais a necessidade de superação de uma 

realidade insatisfatória, que torna legítima a sua visão niilista do mundo, 

compreendida como lógica essencial da decadência e esta, como “fenômeno 

intrínseco da própria existência e da parábola de seu desenvolvimento” 

(VOLPI, 1999, p. 52).  

Entendido como lógica da história ocidental, o niilismo atesta o fim dos 

valores tradicionais, considerados como supremos. A relação entre pai e filho, 

no poema, marcada pela dominação de um, em detrimento da negação do 

outro, é a confirmação de que as relações sociais petrificadas do mundo 

racional rumam à completa destruição de conceitos como Finalidade, Unidade 

e Verdade. Os valores antes promulgados como precípuos não só à 

preservação da espécie, mas, sobretudo, à construção de um porvir que faça 

do homem um ser imbuído na busca pela felicidade, foram esquecidos, ou 

antes, destruídos pelo legitimado ideal de progressismo. É assim que a figura 

do pai simplesmente ignora o discurso do filho, pautado na supremacia divina, 

na igualdade de direitos. Para o representante do mundo objetivo e racional, 

não há um Deus que substitua “uma velhice calma”, representativa da 

dominação do homem sobre a natureza e, consequentemente, do alijamento 

da subjetividade.  

Assim sendo, a atitude de defesa do filho no que se refere à árvore 

inicialmente revela sua plena decadência, sua queda abissal, que entranha a 

alma numa “nostalgia inexpiável da altura” (BACHELARD, 2001, p. 95); mas, 

ao mesmo tempo, “nunca mais” levantando-se “da terra”, o indivíduo que 

defende a expressão legítima de sua subjetividade tenta promover, com essa 

postura, a sua reintegração à vida no todo, o retorno ao primitivismo do mundo, 

pois “quando se vai ao encontro de um fim, parece impossível que ‘a ausência 

de fim em si’ seja o princípio de nossa crença” (NIETZSCHE, 2008, p. 37). Isso 
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implica dizer que a morte, no poema anjosiano, ganha uma dimensão utópica 

porque simboliza o resguardo de valores primordiais do homem, dos quais o 

filho e a árvore são representantes fiéis.  

Confirmamos que a morte, no poema “A Árvore da Serra”, não assume a 

característica de ponto final, de encerramento da vida. Ao contrário disso, a 

queda partilhada pelo sujeito e pela árvore adquire as feições de um protesto 

contra a reificação incentivada pela lógica do capital, ao mesmo tempo em que 

possibilita, no encontro com a terra, a recapitulação dos sentimentos humanos 

mais primitivos, em cuja flama ressignificada reside o desejo de construir 

formas constitutivas de sociedade aprazíveis, espontâneas e livres, capazes de 

tornar cada dia mais autênticas as relações entre os homens e com a natureza.  

 

3.4. O Tamarindo redentor e a experiência da memória 
 
 
No tempo de meu Pai, sob estes galhos, 
Como uma vela fúnebre de cera, 
Chorei bilhões de vezes com a canseira 
De inexorabilíssimos trabalhos! 
 
Hoje, esta árvore, de amplos agasalhos, 
Guarda, como uma caixa derradeira, 
O passado da Flora Brasileira 
E a paleontologia dos Carvalhos! 
 
Quando pararem todos os relógios 
De minha vida, e a voz dos necrológios 
Gritar nos noticiários que eu morri, 
 
Voltando à pátria da homogeneidade, 
Abraçada com a própria Eternidade 
A minha sombra há de ficar aqui! 

 

 

Neste poema, podemos vislumbrar não apenas o discurso ambientalista 

motivado pela crítica aos valores de troca incentivados pela sociedade do 

capital; mas, sobretudo, damo-nos conta de uma realização poética 

humanizadora, porque inscreve o indivíduo em sua própria história, como um 
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agente revolucionário que estrutura sua subjetividade verticalmente, num 

indício de atividade constante da qual a árvore se revela como um sinal32. 

 

3.4.1. Na copa da árvore, ventos pendulares 

 

O modo como o poeta constrói cada estrofe deste soneto nos revela 

uma organização rítmica assinalada por alguns aspectos: o esquema de rimas 

ABBA, ABBA, CCD, EED; a regularidade dos versos, em sua maioria com 

cesura na sexta sílaba; e o uso singular dos sinais de pontuação, 

especialmente a vírgula, demarcando um movimento pendular no interior do 

texto, intrinsecamente relacionado com a noção de tempo desenvolvida em 

seus campos semânticos e responsável, dentre outros, pela atmosfera de 

tensão circunscrita nestes versos. 

A utilização da vírgula, em “Debaixo do Tamarindo”, ganha um alcance 

singular que se valida pela sua capacidade de apoiar a organização sonora do 

texto. A vírgula caracteriza-se estruturalmente pelas pausas que impõe, 

levando-nos a compreender que a sua ocupação em lugares específicos do 

poema revela contrastes decisivos não apenas para a sua camada aparente, 

mas também para o plano dos significados. Vejamos uma mostra de sua 

localização no texto: 

 

___________     _____________ 
__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
_____     _______     __________ 
_____     ___________________ 
__________________________ 
__________________________ 
 
__________________________ 
____________     ____________ 
__________________________ 
 

                                                 
32 Conforme Dosse (2004, p. 160), “o sinal está ao mesmo tempo imerso no presente e 
representa o suporte de uma significação que não está mais ali”. Por essa característica, 
constitui-se de uma ação perturbadora da ordem, tendo uma atuação importante na 
reconfiguração do tempo. 
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__________________________ 
__________________________ 
__________________________ 

 

Conferindo força às pausas determinadas pelas vírgulas, notamos a 

combinação de um ritmo contínuo com um ritmo entrecortado. Nas três 

primeiras estrofes, a combinação de ritmos revela a coexistência de 

sentimentos de amparo e sofrimento: o indivíduo que busca proteção sob os 

galhos do Tamarindo é o mesmo que sofre com “inexorabilíssimos trabalhos”; a 

árvore que agasalha as súplicas do eu lírico é a mesma sob a qual residem os 

restos da “Flora Brasileira”, em conseqüência do processo de destruição da 

natureza; e mesmo a morte do sujeito da enunciação constitui-se, 

contraditoriamente, em um prefácio para o encontro com a felicidade, numa 

complementaridade de antagonismos que revela a complexidade das relações 

humanas e que atribui ao poema um teor social, uma vez que pensar o meio 

ambiente a partir de um suporte de lirismo, confere a este suporte a dinâmica 

social necessária à humanização do homem. Isso porque “somente através da 

humanização há de ser devolvido à natureza o direito que lhe foi tirado pela 

dominação humana da natureza” (ADORNO, 2003, p. 70).  

Construído sobre coerências e descontinuidades, o poema apóia-se num 

movimento dialético que integra as tensões, colaborando para a apreensão do 

múltiplo na unidade. A última estrofe do soneto, por ser uma síntese dos seus 

movimentos contraditórios, revela a busca pela “Eternidade” e a condição de 

resistência do eu lírico às hostilidades da vida cotidiana, não se deixando 

vencer nem mesmo pela morte. Estilisticamente, é a única parte do poema que 

apresenta um ritmo contínuo, dando a ver a homogeneidade discursiva que 

ambienta este terceto. Nas tramas enredadas entre o sentido ostensivo e os 

significados do texto, deparamo-nos com o final de um soneto, em cuja 

empreitada o eu lírico destinou-se a se erigir aos moldes de uma árvore 

redentora, humanizando-se através de uma poesia capaz de acolher os 

anseios das subjetividades que, “quando então reclamam o livre jogo de sua 

fantasia imaginativa, entram em choque com a extrema mecanização 

capitalista” (LÖWY & SAYRE, 1993, p. 26). 
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Motivado pela lógica da intuição e almejando o “livre jogo de sua fantasia 

imaginativa”, a voz da enunciação busca aproximar-se do Tamarindo, como 

forma de ligar ambas as naturezas num processo de identificação de suas 

características. O uso de pronomes demonstrativos de primeira pessoa revela 

a cumplicidade entre indivíduo e árvore, habitando um espaço de convivência 

que os torna familiares33. Com isso, relembramos “A Árvore da Serra”, em cuja 

ambientação poética orquestrou-se um sentimento de irmandade entre sujeito 

e planta, culminando com suas quedas simultâneas a revelarem que “Esta 

árvore, meu pai, possui minh’alma!...”, indício último de suas identidades 

compartilhadas. Retornando a “Debaixo do Tamarindo”, notamos que, “sob 

estes galhos” o sujeito poético busca guarida, sendo “esta árvore” um 

agasalho para a subjetividade, cuja “sombra há de ficar aqui”, ao pé do seu 

Tamarindo exemplar.  O advérbio de lugar reitera a ambição latente da voz 

poética, situando-a em uma condição de morte favorável, porque inspirada na 

retidão constante da árvore. Ou seja, o indivíduo, ao prever sua desejada 

morte, não almeja recolher-se sob a terra; não quer repetir a saga da natureza, 

encerrada numa “caixa derradeira”, denunciando, com isso, o domínio da 

racionalidade sobre os princípios da emoção. Pelo contrário, ao se perpetuar 

como uma “sombra” ao pé do tronco, vislumbramos um ser que não aceita a 

morte como um fatalismo, mas como possibilidade de reafirmar sua condição 

humana contraditória, sem a qual se quedaria ao abismo do esquecimento e da 

banalização.  

 

3.4.2. Vozes poéticas ao pé do tronco  

 

“Debaixo do Tamarindo” trata do percurso de uma existência que transita 

entre conflitos tipicamente humanos: a dor de existir e o desejo de encontrar a 

felicidade. Emerge, em sua configuração estética, uma árvore que ultrapassa a 

condição de planta para assumir uma função maternal, identificada com a terra 

e sua força de repouso e vontade. Na passagem do tempo que se efetua no 

                                                 
33 Neste sentido, vale considerar a árvore como uma casa, pois “todo espaço realmente 
habitado traz a essência da noção de casa” (BACHELARD, 1993, p. 25). O Tamarindo revela-
se, para o eu lírico, como um espaço de acolhimento e intimidade, onde o sujeito da 
enunciação coloca-se à mercê das lembranças e do devaneio, pelo teor de subjetividade que a 
planta inspira, pela força de integração que suscita no homem. 
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interior destes versos, notamos um presente insatisfatório que motiva no eu 

lírico o anseio de morrer, interrompendo “todos os relógios” de sua vida. A voz 

enunciativa nutre-se de um sonho redentor, sem o qual a sua “pátria da 

homogeneidade” não seria reconquistada. No poema, este lugar utópico situa-

se “debaixo do tamarindo”, uma árvore de “amplos agasalhos” que tem o poder 

de reintegrar o sujeito à vida em plenitude, à totalidade do universo. 

Trata-se de um poema que se diferencia do conjunto do Eu por revelar 

uma tonalidade discursiva mais amena, que não esbanja termos rebuscados 

originários do mundo da ciência e tradicionalmente considerados antipoéticos, 

pelos quais Augusto dos Anjos ganhou notoriedade. Expressões como 

“fúnebre”, “inexorabilíssimos”, “paleontologia”, “necrológios” e “homogeneidade” 

constam como as poucas que nos remetem ao poeta do hediondo, responsável 

por desconstruções estéticas importantes em seu tempo histórico, uma vez que 

antecipou elementos textuais que os modernistas, posteriormente, colocariam 

em pauta, como a crueza do cotidiano e a mistura de saberes e linguagens.  

Constitui isso em uma tradição34 herdada pelo poeta paraibano, por revelar, 

com estes elementos, pistas que nos remetem à poesia de Baudelaire, cujo 

tratamento limitado conferido pelos baudelairianos35 no contexto literário 

brasileiro foi ressignificado por Augusto dos Anjos, a quem coube a tarefa de 

realçar-lhe as nuances da banalidade cotidiana e do coloquialismo verbal. 

Ao considerarmos a linguagem utilizada pelo poeta em estudo como a 

marca da exceção deste poema no conjunto de sua obra, não devemos nos 

furtar de perceber que o caráter niilista presente em seus versos circunda todo 

o Eu, em cuja visão de sociedade subjaz um discurso utópico pautado, muitas 

vezes, no retorno ao primitivismo do mundo, onde figuram valores mais 

humanos e menos mercantis, como a “amizade verdadeira/ Duma caveira para 

outra caveira” (Idealismo) e “Uma vontade absurda de ser Cristo/ Para 

sacrificar-me pelos homens!” (Gemidos de Arte). Notamos que essa “vontade 

absurda” advém de um “desprezo por tudo isto”, de uma negação ao presente 

amorfo que lhe corrompe o bem-estar, mas não lhe sorve as esperanças de 

restituir a si e aos homens, a perspectiva da redenção.  
                                                 
34 Para Eliot (1985), o poema é uma ordem simultânea, já que o poeta do presente orienta a 
sua escrita por meio de seu passado literário e, ao mesmo tempo, provoca nele mudanças 
significativas, imortalizando, com isso, a tradição. 
35  Ver Candido, 1987, p.38 
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3.4.3. Entre as raízes, lembranças e sonhos 

 

Em cada parte do poema, percebemos uma indicação explícita da 

marcha temporal que se processa em sua realização poética. Nesses 

movimentos entrecruzados de temporalidade, fundam-se as imagens do 

Tamarindo em estreita relação com o eu lírico e os “relógios” de sua vida.  

A primeira estrofe, por exemplo, inicia-se com a expressão “No tempo de 

meu Pai”. Ela é indicativa de um passado no qual se inscrevem o sujeito da 

enunciação e a árvore, respectivamente vítima e testemunha de 

“inexorabilíssimos trabalhos”. A maiúscula alegorizante que inicia a palavra 

“Pai” pode nos fazer supor que este submetia o eu lírico à exploração de sua 

força física. Há quem defenda, ainda, que os versos são representativos da 

infância do próprio poeta, em cujas relações familiares figurariam o 

autoritarismo e a submissão. A respeito disso, José Lins do Rego (1994, p. 

135), em artigo de 1952, preceitua que Dr. Alexandre, pai de Augusto dos 

Anjos, por ser um homem culto e desejoso de que seus filhos seguissem o seu 

exemplo, fez da sombra do Tamarindo uma “escola socrática”, sob a qual 

“botava as declinações na cabeça de Augusto e ele chorava como a ‘vela 

fúnebre de cera’”. Para o autor de Menino de Engenho, os “inexorabilíssimos 

trabalhos” não eram físicos, mas intelectuais, por considerar, em sua 

interpretação, elementos da vida empírica do poeta paraibano, o que amplia as 

possibilidades de leitura de sua obra. 

Nessa direção, o poema traz em si elementos configuradores de um 

texto autobiográfico, na medida em que se materializa como um espaço onde o 

gesto da escrita se confunde com o gesto da vida; lá onde o elemento 

autobiográfico não sufoca o poema nem tampouco o reduz à esfera puramente 

confessional, porque o poema faz conviver, lado a lado, vida e ficção. E se 

“sentimos sempre um certo esqueleto de realidade escorando os arrancos da 

fantasia” (CANDIDO, 2006, p. 70), é porque o texto autobiográfico situa-se no 

“centro da tensão entre a transparência referencial e a pesquisa estética” 

(MIRANDA, 1992, p. 30), fornecendo-nos dados da realidade empírica através 

da recriação literária. 
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Ao se configurar como um “centro de tensão” que sustenta o “esqueleto 

da realidade” e os fragmentos da vida pessoal do autor, o poema de teor 

autobiográfico nos leva a refletir sobre o lugar que a memória ocupa no interior 

destes versos. Considerando-a como uma “presença do ausente” (DOSSE, 

2004, p. 151), a memória surge em “Debaixo do Tamarindo” de modo 

contraventor, uma vez que desequilibra o tempo presente ao interromper a sua 

progressão supostamente linear. As lembranças de outro tempo só são 

possíveis quando se confere às experiências o seu devido valor. O sujeito 

recordador, animado em fazer vir à tona certos momentos do passado, deseja 

comunicar a sua experiência aos outros, numa atitude que gera desconforto em 

uma sociedade que não valoriza a subjetividade, porque apenas preocupada 

em “apanhar as ações sociais como conjuntura de circunstâncias positivas e 

exteriores, evoluindo segundo a métrica de um processo objetivo, isolável, sem 

sujeito” (GONÇALVES FILHO, 2006, p. 99). 

 “Debaixo do Tamarindo”, já em seu início, mostra-se subversivo quanto 

ao estabelecido, instituindo tensões  na pretensa homogeneidade em que se 

baseiam os códigos opressores do progresso e da vida moderna, os quais 

relegam o sujeito em nome da valorização de “circunstâncias positivas e 

exteriores”. O eu lírico evoca um tempo de memória marcado pela repetição da 

angústia, em que chorar “bilhões de vezes” com a coerção a que era submetido 

é indício de um comportamento compulsivo, do qual o sujeito da enunciação só 

se liberta ao contar a experiência a outros, através de um “trabalho de 

lembrança” que justifica a memória como “um modo de seleção no passado, 

uma construção intelectual, e não um fluxo externo ao pensamento” (DOSSE, 

op.cit. p. 183). O eu lírico seleciona uma lembrança específica, marcada por 

angústia e dor, a qual servirá de ponto de partida para o confronto com o 

presente e o futuro, a seu modo também circundados por essa textura de 

sofrimento. Dessa maneira, a experiência comunicada por Augusto dos Anjos é 

fundamentada numa crítica à existência, à ambivalência que lhe é típica, a 

todos os seus desalinhos e incongruências. A esse respeito, Gonçalves Filho 

(op. cit. p. 98) defende: 

 
A evocação de uma experiência muito concreta, quando não 
demasiadamente desfigurada pelo nosso desejo de 
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categorias nítidas e de explicação, recolhe tudo o que 
ativamente sofremos, em todo seu vigor nascente, em toda 
sua ambivalência: recolhe o bonito mas também o feio, o 
íntegro mas também o incoerente, o comum mas também o 
incomum, o adequado e o inconformado, o resultado e o 
fracasso, a empresa e o desespero, o amor e o medo, a luta 
e a preguiça: a vida e também a morte. 

 

Ao fazer uso da imaginação criadora, o poeta partilha uma experiência 

negativa marcada por feiúra, incoerência, fracasso, desespero e morte, 

tornando possível um trabalho de lembrança semelhante ao da historiografia 

atual, para a qual  

 
[...] a distância temporal não é mais uma desvantagem, mas 
uma vantagem para uma apropriação das diversas 
estratificações de sentido de acontecimentos passados 
transformados em acontecimentos supersignificados. (DOSSE, 
op. cit., p. 179).  
 
 

No poema, vislumbramos os “acontecimentos passados” em sua 

ressignificação na medida em que o poeta faz uso de expressões singulares 

para descrever o sofrimento do eu lírico ao rememorar aquele tempo antigo: a 

maiúscula alegorizante “Pai”, sugerindo as relações patriarcais que marcam a 

nossa tradição cultural; “Como uma vela fúnebre de cera”, revelando um juízo 

de valor acerca das condições mortificantes a que o sujeito da enunciação se 

submetia; a hipérbole “bilhões de vezes”, supervalorizando a carga de dor do 

eu lírico; e os trabalhos “inexorabilíssimos”, em cujo exagero do superlativo 

reside uma tentativa do poeta em desenhar o tempo passado com cores mais 

fortes e firmes, com uma ressignificação que a memória, aliada à imaginação 

poética, são capazes de construir de modo singular. 

Na segunda estrofe do poema, deparamo-nos com a palavra “Hoje” 

fazendo-lhe a abertura. O seu sentido nos aponta para a localização do olhar 

poético no tempo presente, especificamente, na atual condição tumular da 

planta, através da qual abriga “O passado da Flora Brasileira/ E a paleontologia 

dos Carvalhos”. Percebemos que, apesar do advérbio de tempo que inicia a 

estrofe relacionar-se ao agora, quem figura nesta parte do poema como 

protagonista é o passado, guardado cuidadosamente debaixo dos “amplos 

agasalhos” do Tamarindo. Isso significa que o tempo enfocado pelo poeta não 
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é linear nem homogêneo, ficando subjacente uma negação do progresso como 

algo natural e inevitável. O recurso da memória como uma interferência no 

curso da história ressignifica o olhar sobre a existência humana e os processos 

de valoração da realidade. Vale lembrar que não se trata de um retorno fiel ao 

passado, mas sim da tentativa de  

 
[...] imaginar um futuro em que elementos válidos do passado – 
do ponto de vista humano, cultural, social, ético – que foram 
destruídos pela modernidade capitalista, possam ser 
restabelecidos, obviamente sob uma forma nova. (BENSAÏD & 
LÖWY, 2000, p. 244) 

 

No poema, as antigas configurações do nosso meio ambiente surgem 

como pistas para a construção de “um futuro” diferente da atualidade, em que 

“elementos válidos do passado”, tais como a solidariedade, o respeito, a 

espontaneidade e a ética “foram destruídos pela modernidade capitalista”. 

Dessa maneira, em “Debaixo do Tamarindo”, Augusto dos Anjos revela o 

sentimento de piedade para com gerações de plantas, frutos e sementes 

extintos por meio da ação destruidora do homem, o que nos leva a refletir 

sobre o sentimento ecológico que perpassa o poema. Se pensarmos que o 

“dever de memória é o dever de fazer justiça, pela lembrança, ao outro” 

(DOSSE, op. cit., p. 159), podemos inferir o modo como o poeta, na medida em 

que resgata o lugar ocupado pelo “passado da Flora Brasileira”, demonstra 

ética e responsabilidade não só para defender a natureza e seus desígnios, 

mas, sobretudo, assume um compromisso com a memória coletiva de seu país. 

A memória cumpre uma função de longo alcance, a saber: a de 

desenterrar o passado36. O poema comporta essa leitura, na medida em que o 

poeta desenterra a “Flora Brasileira”, e, ao fazer isso, as lembranças 

veiculadas em sua poesia também ganham um alcance mais amplo: 

convertem-se em memória coletiva, fundamento que é da história social e da 

identidade nacional brasileira. Isso porque as memórias são uma “cosmo-

representação”, na qual o sujeito  

                                                 
36 Jacques Le Goff, na obra História e Memória (1990), observa que, nas sociedades 
primitivas, os recém-nascidos recebem um nome de nascença e outro oficial, que suplanta o 
primeiro. Este nome oficial é posto em reverência a um seu antepassado que, por meio da 
homenagem, é “desenterrado”. Neste sentido, a memória cumpre essa função de desenterrar o 
passado nos vários níveis em que é evocada, seja pessoal ou coletivamente. 
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olha não apenas para si e para os outros eus que com ele 
interagiram, e com os quais estabeleceu relações recíprocas, 
mas também para um determinado contexto histórico-
geográfico, que pode ser objeto de maior ou menor atenção. 
(MIRANDA, 1992, p. 37). 
 
 

O poema em análise estabelece “relações recíprocas” entre a sua 

subjetividade e a dos “outros eus que com ele interagiram”, ao mesmo tempo 

em que joga com elementos da realidade objetiva, com vistas a subverter os 

padrões estabelecidos social e historicamente. Diante disso, vale observar o 

uso da primeira pessoa do singular e sua recorrência em quase todo o poema, 

excetuando-se a segunda estrofe. Posicionar-se em primeira pessoa é, em si, 

uma atitude que revela o avanço da subjetividade nos domínios poemáticos, 

denotando a presença de lembranças, juízos de valor, desejos, sem os quais 

uma individualidade não pode se expressar plenamente. Assim, o eu lírico traz 

à tona o sofrimento vivido no passado, o desejo de morrer no presente, para, 

no futuro, alcançar a felicidade em sua “pátria da homogeneidade”.  

A segunda estrofe é a única em que não fica explícito o uso da primeira 

pessoa do singular, sugerindo certa objetividade no trato do tema. Revela o 

momento em que a árvore se apresenta aos olhos do leitor como uma “caixa” 

de destroços e lembranças, na medida em que, sob o seu tronco, habita a 

história social da “Flora Brasileira” como representação poética da memória 

cultural deste povo e de sua identidade nacional, esclarecendo o presente a 

partir do interesse no passado (LE GOFF, 1990, p. 14-15), uma vez que esse 

retorno desestabiliza a suposta harmonia do tempo de agora. Dessa forma, o 

poeta nos incita a pensar que, debaixo desta planta, entre as suas raízes, 

misturado ao húmus que reúne a universalidade das criações, reside um 

passado originário, primitivo e único, resgatável e possível de ser vivido quando 

nos chega a morte e somos convidados a “voltar a viver no mistério profundo 

da natureza, donde todos os seres vêm e para onde todos voltam” (BOFF, 

2000, p. 76). 

A sociedade moderna se priva de refletir sobre o “mistério profundo da 

natureza” e sua força messiânica que inspira os valores humanos mais 

essenciais. Se pensarmos no olhar do homem cartesiano diante de uma 

árvore, constataríamos o seu desprendimento em dissecá-la, apenas. Mas 
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entender a natureza da árvore e do sistema de relações do qual participam 

homens, plantas e bichos, não lhe seria possível. Isso porque a racionalidade 

técnica objetifica sentimentos e mecaniza corações, negando ao mundo e ao 

homem a sua condição de seres vivos.  

Sob esse aspecto, presenciamos, na terceira estrofe do poema, o estado 

de esgotamento da individualidade, vítima da hostilidade e da coisificação 

legitimadas pelo modelo de vida capitalista. O vocábulo “Quando” assume a 

função de conjunção subordinativa temporal no texto, uma vez que estabelece 

os vínculos entre a morte do sujeito poético e o encontro com a “Eternidade”, 

numa relação de interdependência. Observamos a força de um futuro ainda 

impingido no presente, por constituir-se em um desejo sem natureza de 

condicional, uma vez que o eu lírico demonstra a certeza de que a sua “sombra 

há de ficar aqui”. O sujeito enunciativo planta o seu desejo de redenção no 

mesmo solo de onde brota a atmosfera hostil do mundo tecnicista. Nela, a 

“vida” se mecaniza como “relógios” e a “morte” é banalizada nas páginas 

efêmeras dos “noticiários”, cuja “informação só tem valor no momento em que 

é nova. Ela só vive nesse momento, precisa entregar-se inteiramente a ele e 

sem perda de tempo tem que se explicar nele” (BENJAMIN, 1994, p. 204). 

O indivíduo inserido na era da informação testemunha a transitoriedade 

do mundo e, “sem perda de tempo”, é induzido a se sujeitar aos desígnios de 

uma sociedade que prioriza os valores de troca em detrimento aos de uso, pela 

funcionalidade que inspiram os primeiros. Não é à toa que, nesta parte do 

soneto, não reste lugar para a árvore e seus feitos maternais. No meio social 

arquitetado pela ordem do capital, não há espaço de ocupação para uma ética 

ecológica que dignifique os valores humanos e apreenda o todo como 

manifestação incontestável de nossa subjetividade. Isso porque 

 
[...] a racionalidade estreita do mercado capitalista, com seu 
cálculo imediatista de perdas e ganhos, é intrinsecamente 
contraditória com uma racionalidade ecológica, que leve em 
conta a temporalidade longa dos ciclos naturais e a 
necessidade social de proteger o ambiente. (BENSAÏD & 
LÖWY, 2000, p. 65) 
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Diante das exigências da “racionalidade estreita do mercado capitalista”, 

as necessidades cíclicas do meio natural perdem valor, por não 

acompanharem o dinamismo da vida moderna. Para esta,  

 
[...] a medição do tempo transformou-se em economia do 
tempo, contabilização do tempo e racionalização do tempo. À 
medida que isso ocorreu, a Eternidade foi deixando 
gradualmente de servir como medida e eixo das ações 
humanas. (MUMFORD apud WHITROW, 1993, p. 129) 

 

 Numa sociedade em que se prioriza a “economia” e a “contabilização” do 

tempo, não há como fomentar uma “racionalidade ecológica” que inviabiliza a 

legitimação dos ideais de vida promulgados pela ordem tecnicista. Dessa 

forma, o primeiro terceto do poema, ao estruturar um discurso de esperança 

direcionado ao futuro, somado a elementos que denunciam a realidade 

aviltante da sociedade moderna, apresenta recursos de inversão semântica 

capazes de denunciar o processo intrigante de valoração dentro do sistema 

capitalista. Presenciamos aqui a “vida” humana sendo metaforizada pela 

mecanicidade dos “relógios”, condição que estabelece para a existência um fim 

determinado, preceito típico da ótica materialista; vozes gritantes anunciando a 

morte sem delicadezas, através de um sujeito metonimizado, cuja subjetividade 

é reduzida à função de necrologista e aos produtos de seu trabalho; tudo isso 

deflagrando um processo de inversão de valores que revela a prosternação do 

ser e a mercantilização da vida. 

Ao pensarmos no processo de reificação humana adotado como 

precedente à instituição de uma ordem social pautada no progresso e no 

tecnicismo, somos motivados a refletir sobre os destinos do homem dentro 

dessa realidade. Benjamin (1994, p. 226), ao construir a imagem do “anjo da 

história” com o “rosto dirigido para o passado”, alerta que, no lugar “onde nós 

vemos uma cadeia de acontecimentos”, representação de um progresso linear 

e homogêneo, “ele vê uma catástrofe única, que acumula incansavelmente 

ruína sobre ruína”. Isso implica dizer que, enquanto a raça humana deliberar 

sobre seu futuro sem procurar enxergar no passado senhas de esperança, 

decifráveis a partir da ressignificação dos valores humanos, caminhamos para 

uma “catástrofe única”, sem precedentes, da qual as atuais manifestações de 

uma natureza em desequilíbrio têm se revelado como sinal. 
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Diante de tal realidade aviltante, desponta a última estrofe de “Debaixo 

do Tamarindo”, insurgindo-se contra os desígnios materialistas que negam à 

“Eternidade” a sua condição de “medida e eixo das ações humanas” 

(MUMFORD apud WHITROW, op. cit. p. 129). Ao contrário disso, neste 

momento do soneto, o poeta lança mão de um discurso afetivo que afirma o 

abraço com a imortalidade, levando-nos a refletir sobre a nossa obrigação de 

resguardar os significados humanos mais genuínos, uma vez que estamos 

inseridos em uma realidade social que privilegia as máquinas e a quantificação 

da existência.  

O verbo no gerúndio que inicia o terceto final do poema – “Voltando” – 

nega o determinismo típico dos aportes cientificistas e afirma a condição 

processual de que se vale a humanidade, cuja caminhada repleta de 

bifurcações reitera a sua essência dialética e múltipla. A ausência de palavras 

no plural corrobora para a leitura feita anteriormente, segundo a qual, nesta 

parte do poema, há uma atmosfera discursiva que privilegia a busca pela 

“pátria da homogeneidade”, revelando esse desejo de alcançá-la a partir do 

inventário imagístico e lingüístico tecido pelo poeta. No restante do poema, 

notamos a presença de diversas palavras/expressões flexionadas quanto ao 

número. Citamos: “estes galhos”, “bilhões”, “vezes”, “inexorabilíssimos 

trabalhos”, “amplos agasalhos”, “dos Carvalhos”, “todos os relógios”, “dos 

necrológios”, “nos noticiários”. Enquanto isso, a estrofe final apresenta-se 

totalmente no singular, sugerindo sua adequação lingüística ao universo 

semântico da composição, que espraia cintilantes desejos de ressignificação 

da existência, a partir da defesa de um espaço de convivência permanente 

entre o homem e a natureza. 

A voz do poeta, ao final do soneto, revela-se como portadora de um tripé 

do tempo. Ao passo que processa a volta a um país de bem-aventuranças, faz 

com que o eu lírico sustente a “Eternidade” com o seu abraço, num amálgama 

de subjetividades que imortaliza o sujeito e humaniza a árvore. Assim, o 

Tamarindo redime não apenas a trajetória de um indivíduo marcada por 

sofrimentos inexoráveis; mas conduz à salvação a memória coletiva do povo 

brasileiro, soerguida heroicamente a partir da imagem da árvore, representação 

íntegra da retidão humana e das articulações imensuráveis entre as partes e o 

todo, entre o ser humano e o mundo. 
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3.2. Nas “Vozes da Morte”, o ressurgimento da vida 
 
Vozes da morte 
  
Agora sim! Vamos morrer, reunidos,  
Tamarindo de minha desventura,  
Tu, com o envelhecimento da nervura,  
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 
  
Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 
E a podridão, meu velho! E essa futura  
Ultrafatalidade de ossatura,  
A que nos acharemos reduzidos! 
  
Não morrerão, porém, tuas sementes! 
E assim, para o Futuro, em diferentes 
Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos,  
  
Na multiplicidade dos teus ramos,  
Pelo muito que em vida nos amamos,  
Depois da morte, inda teremos filhos! 

 

 “Vozes da Morte” é o último poema da chamada “trilogia da árvore”. Na 

dinâmica de seus versos, vislumbramos a arquitetura de um projeto niilista 

utópico pautado na negação da vida cotidiana, em favor de um “Futuro” 

abundante em sementes, frutos e filhos. Em sua estrutura paradoxal, o poeta 

estabelece um jogo de intersubjetividades que ambiciona instituir a 

permanência do ser, em detrimento a uma visão de mundo materialista e 

aviltante. Com isso, constrói um discurso poético que torna vivas as centelhas 

da esperança em torno de um Futuro possível de ser germinado na experiência 

do presente. 

 

3.2.1. Tecendo nervuras na “noite dos Vencidos” 

 

 O poema anjosiano, formado por versos decassílabos, apresenta em 

sua estrutura interna uma formulação nominativa reveladora do sentimento de 

afirmação da existência. O fato de estar construído sobre uma base substantiva 

indica o desejo de abstração do poeta, como se, ao final desta trilogia da 

árvore, fosse possível elaborar uma idéia renovada de vida, morte, passado, 

presente e futuro. 
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 O soneto é constituído de vinte e cinco substantivos e apenas sete 

verbos. Isso implica uma ação aplacada em nome da abstração, num poema 

que se propõe à sublimação amorosa entre sujeito e árvore. Na primeira 

estrofe, os substantivos “Tamarindo”, “desventura”, “envelhecimento”, “nervura” 

e “tecidos” apontam para uma paisagem de tristeza que mobiliza o jogo 

simultâneo de subjetividades: enquanto as nervuras do “Tamarindo” 

envelhecem, ruem os “tecidos” do “Eu”, num processo de degradação 

compartilhada que legitima a identificação entre indivíduo e planta. 

 As paisagens de tristeza revelam-se na segunda estrofe a partir das 

palavras “noite”, “Vencidos”, “podridão”, “velho”, “ultrafatalidade”, “ossatura”. O 

campo semântico que forma este quarteto, circundado por imagens notívagas e 

por sensações de aniquilamento, revela o aspecto niilista que perpassa este 

momento do poema. Os “Vencidos”, pela maiúscula alegorizante de que se 

vale, serve como eixo de composição dos quartetos, que tratam das agonias 

humana e vegetal, arruinadas em suas singularidades. A condição de 

putrefação restrita à subjetividade denota o decadentismo corporal “a que nos 

acharemos reduzidos”, revelador também do niilismo que atravessa a 

existência do homem na Terra, como consequência de sua insatisfação quanto 

aos processos valorativos da sociedade. 

 O sistema de sonoridade sobre o qual se baseiam os quartetos importa 

para a compreensão de seus campos semânticos. A repetição da oclusiva 

surda T, apoiada na sonora D, exprime ou ajuda a sugerir um ruído seco, 

repelido: 

 
Agora sim! Vamos morrer, reunidos,  
Tamarindo de minha desventura,  
Tu, com o envelhecimento da nervura,  
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 
  
Ah! Esta noite é a noite dos Vencidos! 
E a podridão, meu velho! E essa futura  
Ultrafatalidade de ossatura,  
A que nos acharemos reduzidos! 

 

O sétimo verso – “Ultrafatalidade de ossatura” – serve de apoio à 

orquestração de um sentimento de recusa ao real circundante, uma vez que, 

valendo-se de um poder de síntese imagístico e sonoro, colabora para a 
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intuição de um “nada” inevitável, alcançado pela morte. Entretanto, este “nada” 

típico do niilismo não deve ser entendido como a ausência de um ente, pois 

mesmo quando dissemos que “o nada não ‘é’ nada, dizemos dele 

aparentemente um ‘é’ e o transformamos em um ente” (HEIDEGGER, 2007, p. 

36). 

Partindo do pressuposto de que a morte configura-se como um processo 

de nadificação inevitável e que este “nada” constitui, dialeticamente, a 

afirmação de outra realidade, pois “um fim ainda é sempre um sentido” 

(NIETZSCHE, 2008, p. 31), os tercetos se apresentam como um possível 

caminho a ser traçado após a morte redentora do “Tamarindo” e do “Eu”. Os 

substantivos que compõem esta parte do poema corroboram para a 

compreensão de um terreno fértil de esperanças, repleto de “sementes”, 

“Futuro”, “Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos”, “multiplicidade”, “ramos”, 

“vida”, “morte”, “filhos”. O “Futuro”, por sua maiúscula alegorizante, apresenta-

se como eixo da composição dos tercetos, por traduzir um sentimento de 

expectativa abundante nestas estrofes, marcadas pelo desejo de permanência 

do ser e de afirmação constante da vida.  

Observamos que os sentidos atribuídos ao substantivo “Futuro”, na 

terceira estrofe, e ao adjetivo “futura”, na segunda, são diferenciados: enquanto 

no adjetivo notamos a previsão de um tempo vindouro apenas material, 

qualificador da “Ultrafatalidade de ossatura/ A que nos acharemos reduzidos!”; 

no substantivo alegorizado intuímos uma noção de “Futuro” mais 

espiritualizada, deflagrando o sonho de continuidade que atravessa os mais 

íntimos anseios humanos, como forma de afirmação da subjetividade. 

O substrato fônico dos tercetos acentua os paradoxos do poema. 

Embora também apoiados na repetição de T e D, o fato destas estrofes 

apresentarem oito inserções da consoante líquida L possibilita o amortecimento 

das oclusivas diante de um sentimento mais ameno, porque norteado pelos 

sonhos de felicidade. 

 
Não morrerão, porém, tuas sementes! 
E assim, para o Futuro, em diferentes 
Florestas, vales, selvas, glebas, trilhos,  
  
Na multiplicidade dos teus ramos,  
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Pelo muito que em vida nos amamos,  
Depois da morte, inda teremos filhos! 

 

 O décimo primeiro verso, terceiro dos tercetos – “Florestas, vales, 

selvas, glebas, trilhos” – representa os signos de multiplicação que se 

espalham por esta parte do texto, contraditórios aos signos de ruína que 

compõem o universo semântico dos quartetos. Com a inserção das consoantes 

L e S em todos os substantivos deste verso, apoiada pelas cinco vírgulas, 

encaramos um procedimento textual enumerativo que colabora para o 

entendimento de um eu lírico desejoso de continuar sua existência a partir da 

ação multiplicadora das “sementes” do “Tamarindo”.  

O poema de Augusto dos Anjos, por se apoiar numa estrutura paradoxal 

em termos sonoros, imagísticos e semânticos, alimenta-se de um niilismo 

utópico que institui um mundo de tristeza e morte, ao mesmo tempo em que, 

por consequência do desamparo humano, motiva-se a arquitetar possibilidades 

de vida mais livres e plenas, assegurando o teor dialético de seus versos.  

 

3.2.2. Augusto Telúrico 

 

 As “Vozes da Morte” do poema anjosiano revelam uma intimidade 

crescente entre o eu lírico e a árvore. Planta e sujeito intensificam, ao longo do 

soneto, a afetividade que os une em vida e os reúne após a morte. No jogo 

panteístico de identidades cruzadas, observamos uma atitude de negação do 

presente instituído e afirmação de uma realidade vindoura, somente possível 

de ser vivenciada com a morte de ambos. Nisso, o poeta paraibano constrói um 

discurso niilista utópico que tangencia a natureza em seu caráter redentor. 

A natureza surge na obra de Augusto dos Anjos como uma motivação 

para a recusa dos valores de troca típicos da sociedade capitalista, lastreando-

se, para isso, na defesa ambiental. Percebemos o quanto as aparições 

vegetais, em sua poética, sinalizam para os possíveis do homem, compondo 

um universo de expectativas que rende alcance social à poesia anjosiana. Na 

árvore, por exemplo, encontramos um lugar utópico de onde vem “uma voz/ 

Tão grande, tão profunda, tão feroz/ Que parecia vir da alma das cousas” 

(Viagem de um Vencido); uma planta que representa os mistérios da 
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humanidade, circunscrita em sua “heróica retidão”37 de “Árvore da Esperança” 

e da “perpétua maravilha”, em quem o homem se inspira e busca encontrar 

identidade. Quanto a isso, retomamos os versos de “A Árvore da Serra”, em 

que o filho defende a árvore como se resguardasse a sua própria vida: “Deus 

pôs alma nos cedros... no junquilho.../ Esta árvore, meu pai, possui minha 

alma!//[...] ‘Não mate a árvore, pai, para que eu viva’”. Da mesma forma, a 

poetisa portuguesa Florbela Espanca, em sua obra Charneca em Flor (1931), 

tonaliza as “Árvores do Alentejo” com cores demasiado humanas: “Árvores! 

Corações, almas que choram,/ Almas iguais à minha” (ESPANCA, 1989, 

p.151). As “almas” das árvores comparam-se à individualidade humana, 

irmanadas que estão ao húmus da terra, essa “mãe original” que iguala a 

natureza de todas as criaturas, que “tudo gera e entrega à vida, [...] tudo acolhe 

e recolhe em seu seio” (BOFF, 2000, p. 76). 

À semelhança de um filho que almeja tornar-se igual ao pai, o ser 

humano munido de sonhos disponibiliza-se a enxergar na árvore uma “reserva 

de vôo” (BACHELARD, 2001, p. 217) que o impele a tocar as regiões infernais 

e a descortinar os céus. O poeta é este ser sonhador que busca alcançar as 

alturas, fabricando horizontes de coloração díspar daquela que a realidade o 

oferece. Por isso é incitado a imaginar sua metamorfose em árvore, no afã de 

alcançar-lhe o heroísmo de uma postura inabalável que não se deixa vencer 

pelos desígnios gravitacionais. Em Augusto dos Anjos, isso se revela no 

seguinte fragmento de “Gemidos de Arte”: 

 
Eu, depois de morrer, depois de tanta 
Tristeza, quero, em vez do nome – Augusto, 
Possuir aí o nome dum arbusto 
Qualquer ou de qualquer obscura planta! 

 

O poeta, ao utilizar-se do trocadilho “Augusto/arbusto” sugere o 

processo de identificação existente entre indivíduo e planta, através do qual 

acende o desejo humano de vegetalizar-se, adquirir feições de árvore, esse 

“ser que o sonho profundo não mutila” (Idem, p. 210), um palácio de sonhos 

constituído de vontade aterradora, no qual o homem busca sustentação. 

Florbela Espanca, em seu Livro de Mágoas (1919), também revela esse 
                                                 
37 Bachelard, em suas discussões sobre a imaginação do movimento, defende que a árvore é 
um modelo de retidão, comparada à verticalidade de homem. (BACHELARD, 2001, p. 211) 
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anseio de metamorfose: “Eu queria ser a árvore tosca e densa/ Que ri do 

mundo vão e até da morte” (ESPANCA, 1989, p. 54). A poetisa portuguesa 

atribui à planta um riso sarcástico que denota a sua atitude de recusa ao 

“mundo vão”, reiterada pela negação dos valores tradicionais que conferem à 

morte um sentido irrevogável. Dessa forma, o eu poético almeja adquirir a 

vontade de poder intrínseca a este ser vegetal que, com uma retidão constante 

capaz de superar as forças da gravidade, representa valores subjetivos e 

primordiais que buscam preservação em meio à sociedade capitalista que 

subjuga a natureza e o homem. 

 

 3.2.3. O jogo das sementes 

 

 Augusto dos Anjos arquiteta, neste soneto, a anatomia de um amor 

panteísta, sacralizado no jogo de identidades e sonhos de um indivíduo e sua 

árvore. O título do poema remete-nos a um processo de enunciação no qual 

reina a heterogeneidade discursiva. As “Vozes da Morte” pertencem ao eu lírico 

e ao “Tamarindo”, individualidades inseridas numa relação de intimidade que 

as capacita a terem “filhos” e a envelhecerem juntas. Ao caracterizar a árvore 

como o “Tamarindo de minha desventura”, o sujeito enunciativo aponta para a 

presença de um “Tu” que não se situa fora do “Eu”, mas habita nele, na mesma 

proporção em que o sujeito enxerga na árvore o abrigo para os seus 

desalentos.  

Nisso, evocamos A Poética do Espaço (1993, p. 24), de Bachelard, 

através da qual nos encontramos com a “concha inicial que há em toda 

moradia” e o modo “como habitamos o nosso espaço vital de acordo com todas 

as dialéticas da vida, como nos enraizamos, dia a dia, num ‘canto do mundo’”. 

O Tamarindo apresenta-se como um “canto do mundo” para o Eu 

desventurado, da mesma maneira que, por meio da voz enunciativa, a árvore 

se humaniza, ganhando um espaço digno no texto literário e na sua concepção 

de natureza e de mundo. 

 A expressão “Agora sim!” associa-se à noção de um projeto fracassado 

que necessita de superação. No caso do poema, ultrapassar as esteiras de 

uma realidade falida implica aceitar a morte como uma salvação, por meio da 

qual os “Vencidos” encontram a sua “noite”, o seu lugar, a sua hora. No poema 
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“O Nevoeiro”, quinto da parte Os Tempos, de Mensagem, o poeta Fernando 

Pessoa refere-se a uma época em que “Tudo é incerto e derradeiro./ Tudo é 

disperso, nada é inteiro.” Justamente em meio a tanto nevoeiro, incerteza e 

dispersão, o poeta promulga “É a Hora!” (PESSOA, 1986, p. 115). Esta “Hora” 

adquire um sentido redentor que conclama o sujeito à luta, à transformação. 

Nela, reside o tempo de “agora” no qual, para Benjamin (1994, p. 232), “se 

infiltraram estilhaços do messiânico”. No poema, a consciência de que, pela 

morte, alcançam-se novas formas de vida, torna possível a abertura de portas 

para um futuro reinventado. 

Diante disso, a palavra poética de Augusto dos Anjos sedia um processo 

de ressignificação da realidade, provocando-nos dúvida quanto aos nossos 

destinos, tão devidamente moldados pelas injunções políticas e sociais. 

Desajusta-nos do conformismo cultural, participando-nos outras verdades 

capazes de pôr pelo avesso os valores que regem o nosso viver. Isso porque 

“o grande texto opera a possibilidade de seu oposto: instaura o crivo crítico na 

cultura – pode, portanto, ser o oposto da conformação” (HOLANDA, 2004, p. 

222).  

 Inconformados com o fracasso de seus projetos de vida, o Tamarindo e 

o eu lírico compartilham de um sentimento de nulidade e pessimismo. Diante 

disso, a força semântica dos quartetos reside na decrepitude que atravessa os 

seres de modo singular: o anúncio da morte, o “envelhecimento” simultâneo, a 

“podridão” que os aguarda debaixo da terra, reduzindo a pó os ossos, a carne, 

a “nervura” e os “tecidos”.  

Observamos no aposto “meu velho” uma ambigüidade que colabora para 

o entendimento dos pilares paradoxais da poética anjosiana. A expressão tanto 

remete à condição idosa da árvore, demonstrativa do perecimento e da 

degradação a que todos os seres vivos estão submetidos; quanto se associa à 

vida íntima compartilhada pelos dois, motivada pelo afeto e pela consideração, 

concorrendo para uma relação de empatia que lembra os versos de “A Árvore 

da Serra”, nos quais o eu lírico defende a planta como se ela partilhasse de sua 

alma, de sua subjetividade. 

Esse inventário imagístico corrobora para a compreensão do niilismo de 

Augusto dos Anjos, através do qual institui a ordem da tristeza e do desamparo 

em meio a um tempo presente hostil e mecanizado, não representando isso 
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uma mera aniquilação do espírito e do ser, mas um modo de “libertação, 

fomentado como um ganho definitivo e reconhecido como consumação” 

(HEIDEGGER, 2007, p. 23). 

 Nos tercetos do poema, vislumbramos a “consumação” de um projeto de 

ressurgimento da vida através da morte: “Não morrerão, porém, tuas 

sementes!”. O elemento da adversidade inscrito neste verso – “porém” –  revela 

o teor emblemático que o seu campo de significação traz para o texto. Neste 

momento do soneto, clarifica-se a dimensão utópica de sua poesia que, 

contrária a uma vida material em ruínas, lança “sementes” ao chão na tentativa 

de fazer germinarem os sonhos da árvore e do sujeito, eternizados nas 

“florestas” e nos seus “filhos”. A imagem das “sementes” nos chega aos olhos 

com a força vulcânica de quem pretende dar continuidade à existência. 

Pensando a semente como a floresta em potencial, identificamos nela o ponto 

fulgurante do paradoxo anjosiano. Isso porque, para dar origem à vida, a 

semente necessita morrer, assumindo a garantia da permanência dos seres na 

Terra. Isso nos lembra o poema-canção “Drão”, de Gilberto Gil:  

 
Drão 
O amor da gente 
É como um grão 
Uma semente de ilusão 
Tem que morrer pra germinar 
Plantar nalgum lugar 
Ressuscitar no chão 

 

 Os versos de “Drão” e de “Vozes da Morte” traduzem um sentimento 

amoroso que amplifica as relações entre o homem e a natureza. Consideramos 

que, ao se portarem como amantes, o sujeito e a árvore confirmam uma noção 

biológica de amor, da qual todos nós usufruímos no contato com o Outro. 

Subjaz nessa concepção biológica do sentimento a possibilidade de 

manutenção da vida a partir das relações amorosas que estabelecemos com 

os outros seres humanos e com os seres vivos de uma forma geral. Diz 

respeito à interconexão que há entre eles,  

 
[...] acoplados aos respectivos ecossistemas como garantia 
para a sobrevivência. Mas há um outro acoplamento que se 
realiza espontaneamente. Os seres interagem sem razões de 
sobrevivência, por puro prazer, no fluir de seu viver. Trata-se 
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de encaixes dinâmicos entre os seres vivos e os sistemas 
orgânicos. Não há justificativas para eles. Acontecem porque 
acontecem. É um evento original da vida em sua pura 
gratuidade (BOFF, 2000, p. 110). 

 

 Enxergamos no poema não apenas a legitimação de um amor que 

deveria ser natural entre os que compõem a raça humana; uma predisposição 

afetiva essencial para com o meio ambiente e com o planeta Terra. Mais do 

que o necessário, Augusto dos Anjos opera, nas paisagens líricas do Eu, um 

processo de humanização da natureza, personificando-a através da 

orquestração de um sentimento amoroso espontâneo, dinamizando-se entre 

eles “por puro prazer, no fluir de seu viver”. 

Os tercetos do poema, a partir de suas flamas de esperança, 

desconstroem a paisagem de tristeza arquitetada nas primeiras estrofes e 

colaboram para acender as centelhas de uma utopia revolucionária, que se 

projeta no futuro a partir das ações do presente. Estas “Vozes da Morte” jogam 

suas sementes no chão do “Futuro”, atingindo uma consciência cósmica que os 

anima a planejar sua morte como senha que possibilita o alcance de uma vida 

mais plena, potencializados e permanecidos nos resquícios de sua 

individualidade emprestados aos seus “filhos”.  

A grande aposta do poema não é o triste estado do mundo, ainda que 

anuncie imagens de “morte”, “desventura”, “envelhecimento”, “podridão”; mas 

sim um cântico de vida que ressoa pelas veredas do texto com seus cachos de 

imagens tradutores da “multiplicidade dos teus ramos” e de um amor 

incondicional que encontra na morte a condição fundamental para a 

germinação da vida, levando-nos a refletir sobre as possibilidades de 

manutenção do equilíbrio entre a humanidade e o planeta Terra.  

Sendo o poema dotado de um discurso ambientalista, é preciso 

considerarmos que a lírica de Augusto dos Anjos, situada cronologicamente no 

início do século XX, já apontava para uma necessidade imperativa de ajustes 

com a natureza no mundo atual e para as conseqüências desastrosas por que 

a humanidade passaria por lhe ser hostil.  Trata-se, pois, de uma poesia que 

expressa o estado de espírito visionário do poeta, assinalando o grande 

embate do sujeito contemporâneo e, ao mesmo tempo, vislumbrando um 
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devir38 em que este possa ver-se e ver afirmada a sua própria condição 

humana, disso resultando um novo projeto para a vida dos homens, de tal 

maneira que os valores de uso se sobreponham aos valores de troca. O poema 

sugere, pois, um modo de “estabelecimento da harmonia entre a humanidade e 

a natureza e o equilíbrio ecológico do planeta”, para fazermos uso da 

compreensão de Michael Löwy (apud Bensaïd & Löwy, 2000, p. 128), em 

estudo sobre utopia e marxismo. 

Sob essas perspectivas, “Vozes da Morte” é uma celebração da 

capacidade emancipadora do homem, ganhando um alcance de interpretação 

e transformação do mundo em que vivemos, o que traz subjacente uma 

espécie de abolição das formas de opressão social. Pode ser visto como uma 

representação poética de intuições sobre o futuro, porque se abre como 

disponibilidade de esperança para uma humanidade livre da máquina 

opressora a serviço do capital. O poema nos traz a consciência de que o 

descaso com a natureza é um imperativo de descaso com a cultura humana, 

uma estrada que leva, necessariamente, ao caos e à catástrofe. Augusto dos 

Anjos, com tal realização poética, atravessa as fronteiras esgarçadas dos 

tempos e se coloca em suspensão, como quem tateia as cintilações do 

horizonte almejando encontrar as sementes de uma nova humanidade. O 

Tamarindo que, em três poemas, figura como redentor da subjetividade, aponta 

os caminhos para essa orquestração temporal: com sua copa de movimentos 

pendulares, seu tronco com afinco retilínio, e suas raízes espalhando 

lembranças, sonhos e devaneios nos caminhos da humanidade. 

 

 

 

 
 

                                                 
38 “Escrever é um caso de devir, sempre inacabado, sempre em via de fazer-se, e que 
extravasa qualquer matéria vivível ou vivida. É um processo, ou seja, uma passagem de Vida 
que atravessa o vivível e o vivido”, (DELEUZE, 1997, p. 11). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa,  
Abranda as rochas rígidas, torna água 
Todo o fogo telúrico profundo 
E reduz, sem que, entanto, a desintegre,  
À condição de uma planície alegre,  
A aspereza orográfica do mundo! 
 
(Augusto dos Anjos) 

 
  

A poesia de Augusto dos Anjos atravessa o imaginário coletivo 

carregando os signos da dor hedionda. Auscultar o coração do seu lirismo é 

empreender uma viagem imaginária que suscita as mais variadas inquietações. 

Motivados por estas, aventuramo-nos a compreender as formulações poéticas 

do Eu norteadas, ao mesmo tempo, por uma visão niilista que desmantela o 

real circundante; mas também por suas dimensões utópicas, uma vez que, 

servindo-se de um procedimento de renúncia, tecem as malhas de um novo 

mundo, possível de ser vivenciado nos horizontes do próprio texto. 

 Ao longo de nossas reflexões, procuramos efetivar uma releitura da obra 

poética de Augusto dos Anjos, de modo a alcançar, nos desalinhos de sua 

palavra, a dimensão de seu pensamento humano, comprometido com a 

desarrumação dos códigos vigentes e enraizado nos desejos de transformação 

de sua realidade. Verificamos que semelhante postura confere à sua poesia um 

alcance social notável, que legitima o lugar ocupado por este poeta no cânone 

literário brasileiro. 

Entendemos que a sua poética dá a ver uma manifestação de protesto 

contra os aspectos aviltantes da civilização moderna, cuja vida mecanizada 

tende a construir uma visão de tempo homogeneizada, como se o desgaste 

das experiências comunicáveis fosse algo imanente à evolução histórica. A 

imutabilidade do tempo é motivo para o conformismo, rotiniza as ações e torna 

pessimistas os indivíduos que transitam pela história. Entretanto, o sujeito 

sente-se impelido a lutar contra o mundo calcificado que almeja torná-lo 

simples mercadoria, rebelando-se contra ele.  
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 Constatamos que o niilismo e a utopia, na poética do mórbido, não 

constituem uma polaridade, nem se anulam; antes se articulam como uma 

categoria dialética que dá fundamento ao procedimento lírico do poeta. 

Encerram um movimento tenso e um dos pilares da poesia anjosiana: por um 

lado, o niilismo implica destruição da vida estagnada, sem sentido, vida amorfa, 

cotidiano de miséria e sofrimento; por outro, a utopia como desejo de alcançar 

uma espécie de plenitude da vida, implica celebração do humano.  

 Se a sua poética realiza o sonho de fecundar uma nova humanidade, é 

preciso ressaltar que essa raça não é inventada por acaso, nem nascida de um 

processo de autoctonia; mas surge da ressignificação existencial das 

“coletividades sofredoras”, como índios, negros, prostitutas, doentes, 

criminosos, pobres, uma massa pluriforme de deserdados que encontra, no 

lirismo de Augusto, a sua humanidade perdida, escamoteada desde os 

primórdios pelos mecanismos de aviltação humana de que se valem os 

vencedores.  

 Nesse sentido, a escolha dos poemas “O Lázaro da Pátria” e 

“Ricordanza della mia Gioventú” para uma análise-interpretativa foi sintomática, 

na medida em que possibilitou a investigação do modo como o poeta paraibano 

cedeu lugar e voz aqueles que são relegados do processo de desenvolvimento 

social. Nestes versos, o autor do Eu apóia-se na memória como forma de 

recuperar a identidade de povos massacrados pelas leis do tecnicismo 

capitalista. Isso porque, no tempo da memória, tudo é possível: estilhaços, 

interferências, registros em desuso. Não há relações de hierarquia e 

autoridade, mas um fluxo constante de imagens selecionadas conforme as 

situações mais corriqueiras. A memória atua, na lírica do poeta paraibano, 

como uma pedra de toque capaz de reinventar as relações entre passado, 

presente e futuro, seja do indivíduo, seja do universo. O seu niilismo utópico 

confirma a coexistência entre os tempos: nega o presente e almeja construir 

novas paragens, seja por meio de um desvio revolucionário pelo passado, ou 

ainda, através da arquitetura de um amanhã diferente do agora. 

A travessia deste estudo buscou evidenciar as tonalidades vivas do 

sentimento paradoxal desse artista, direcionado ao mundo, aos homens, ao 

planeta. Especialmente no que tange a natureza, verificamos que a poesia de 

Augusto dos Anjos concatena um discurso ambientalista caro à compreensão 
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de uma poética que se disponibiliza a tocar o homem em sua humanidade, 

possibilitando-nos renovar os laços sentimentais que nos fazem parte de uma 

comunidade terrenal necessitada da nossa atenção e do nosso cuidado. 

Identificamos em seu dizer artístico um sentimento ecológico revelador de sua 

visão utópica do mundo, ao mesmo tempo em que, defendendo a natureza, 

esse artista denuncia os mecanismos de exploração de que se vale a lógica do 

mundo capitalista.  

A nossa contribuição aos estudos já realizados acerca da obra poética 

anjosiana reside na percepção de uma “trilogia da árvore”, composta pelos 

poemas “A Árvore da Serra”, “Debaixo do Tamarindo” e “Vozes da Morte”. 

Neles, observamos não apenas uma renúncia ao processo de coisificação 

humana legitimado pela sociedade moderna; nem somente a luta pela 

preservação do meio ambiente; mas, sobretudo, um convite a pensar a nossa 

própria humanidade enquanto parte constitutiva de um todo cósmico, uma 

comunidade planetária e densamente poluída em seus valores mais 

primordiais. Por esses motivos, enxergamos nesta “trilogia da árvore” uma 

autêntica representação de seu niilismo utópico. 
Na dinâmica dos significados apreendidos, o Eu de Augusto dos Anjos 

nos deixa as fissuras de quem ainda tem muito caminho a percorrer. As 

individualidades aleijadas por uma ótica de mundo falida assumem, nesta 

poética, um grito de motim que ainda se alastra pelas veredas da 

contemporaneidade. A natureza erguida sobre uma areia movediça, prestes a 

sorver árvores e homens, é participada aos leitores através de sua constituição 

fraturada, que encontra, nos descaminhos da morte, uma possibilidade de 

amanhãs mais belos. A crítica ao progresso desenfreado e a defesa da 

natureza como forma de resguardar a nossa própria subjetividade dão a tônica 

niilista utópica da poesia anjosiana, cujo centro de gravidade é a arte, solo 

estético de verdades outras que atravessam um Eu plural e fronteiriço. Um Eu 

em trânsito.    
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