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RESUMO 

 

O presente trabalho apresenta uma análise sobre a poesia de Cruz e Sousa, poeta brasileiro do 

século XIX. Para este fim, toma-se o riso como categoria analítica por se tratar de um tema 

pertinente que possibilita uma melhor compreensão do teor lírico de sua obra poética. O riso nos 

versos de Cruz e Sousa é visto como mecanismo de contrapeso à normatividade e ao princípio de 

seriedade estabelecidos, além de colocar pelo avesso o que a sociedade institui como sendo 

verdade natural ou absoluta. No conjunto poético, interessa-nos analisar os poemas que 

expressam o teor lírico na dupla vertente do riso e da ironia, visto que são usados como meios de 

crítica à sociedade, em especial à sociedade brasileira do final do século XIX e início do século 

XX. Para tanto, utilizamos como suporte teórico as teorias sobre o riso elaboradas por Minois 

(2003), Bakhtin (1993) e Bergson (2007), bem como as teorias referentes à lírica e à sociedade de 

Adorno (2003), e Antonio Candido (2010).  

 

Palavras-chave: Cruz e Sousa; lírica; riso; ironia ; questões sociais. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 
This work brings up a review on the poetic works of Cruz e Sousa, a nineteenth-century Brazilian 

poet. Laughter has been chosen as an analytical category, because it is a pertinent theme which 

makes possible a more accurate comprehension of the lyric content of Cruz e Sousa’s poetic 

works. The laughter manifested in his verses is seen as a mechanism which compensates both 

normativeness and seriousness, as well as turns inside out whatever society establishes as being 

natural or an absolute truth. Amongst his poems, we will focus on the ones which express their 

lyric nature both through laughter and irony, since these elements serve as a means to criticize the 

Brazilian society in the late nineteenth-century and early twentieth-century. This study is guided 

by theories of laughter proposed by Minois (2003), Bakhtin (1993), Bergson (2007), as well as 

Adorno’s (2003) and Antonio Candido’s (2010) theoretical assumptions concerning lyric poetry 

and society. 

 

Keywords: Cruz e Sousa; Lyric; Laughter; Irony; Social issues. 
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INTRODUÇÃO 
 

  
Somente o riso, com efeito, pode ter acesso a certos 

aspectos extremamente importantes do mundo. 
 

(Mikhail Bakhtin, 1993, p. 57) 
 

O caminho percorrido ao longo do presente trabalho tem relação direta com a obra de 

Cruz e Sousa, o Cisne Negro da literatura brasileira. Diante daS observações de algumas 

produções líricas da Obra Completa (1995), surgiu o interesse de analisar o riso e as 

categorias a ele relacionadas, tal como a ironia, introduzidos na estrutura de alguns poemas 

enquanto instrumento de linguagem. Instrumento este capaz de subverter e contestar verdades 

firmadas pelo poder circundante da realidade histórico-social do final do século XIX. 

A grandeza da obra poética de Cruz e Sousa, ignorada pela crítica da época, foi 

devidamente recuperada nos anos quarenta com o trabalho do sociólogo francês, Roger 

Bastide (1943), que se mostrava interessado em compreender uma literatura nacional escrita 

por negros. Em Poesia afro-brasileira, mais especificamente nos “Quatro estudos sobre Cruz 

e Sousa”, Bastide coloca a escrita do poeta desterrense ao lado da dos grandes escritores 

simbolistas franceses, como Mallarmé e Stefan George. Em um desses estudos, o sociólogo 

compara o lírico brasileiro ao francês Charles Baudelaire, mostrando semelhanças e 

diferenças na escrita de ambos, mas ressaltando que o primeiro tomava como ponto de partida 

a realidade social brasileira e não desenvolvia por completo as temáticas baudelairianas. 

Ainda conforme o autor, Cruz e Sousa utilizava-se da nostalgia do branco e da presença da 

noite como instrumentos de ascensão social e metáfora da cor negra, respectivamente. Esses 

dados passaram a ser contestados por outros pesquisadores, como é caso de Davi Arrigucci Jr. 

(1999), em “A noite de Cruz e Sousa”. Nesse texto, Arrigucci procura mostrar que a noite tem 

uma relação direta com a transcendência, ou seja, as imagens da “noite soturna” revelam um 

desejo de atingir novas realidades, por intermédio de algo que se assemelha ao sonho.  

Afrânio Coutinho (1979) publica na Coleção Fortuna Crítica volume 4, Cruz e Sousa, 

reunindo uma variedade de estudos dispersos realizados por pesquisadores como Tristão de 

Ataíde, Nestor Vítor, Manuel Bandeira, Roger Bastide, Massaud Moisés, dentre outros, sobre 

a vida e a obra do poeta. Dividida em três partes, a referida coleção reúne na primeira delas 

sete estudos sobre a trajetória de Cruz e Sousa. As influências de decadentistas franceses 

como Baudelaire, Verlaine e o movimento simbolista. Nesta parte, ganham destaque três 
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estudos de Nestor Vítor sobre a vida do poeta e um de Andrade Muricy intitulado “O cisne 

negro Cruz e Sousa” (1961). A segunda, composta por uma coletânea de estudos de caráter 

geral, que como destaque principal à audácia renovadora do poeta. Por fim, na última parte 

são feitas abordagens específicas sobre o estilo do poeta e os aspectos metafísicos no 

simbolismo do autor. 

 Ivone Daré Rabello (2006) lança Um canto à margem: uma leitura da poética de Cruz e 

Sousa. Nesta, a análise de alguns poemas da obra de Cruz e Sousa tem como ponto de partida 

um olhar voltado para a relação existente entre a literatura e a sociedade, vínculo observado 

na obra deste poeta catarinense. 

Além das obras acima citadas, Fabiano R. S. Santos (2009) publica Lira Dissonante: 

considerações sobre aspectos do grotesco na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa. O 

estudo dispõe, em um mesmo quadro, Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa. Sem fazer 

comparações ou confronto entre ambos, o crítico analisa o fato destes enunciarem o grotesco 

em suas obras, possibilitando a “visualização de dois momentos do grotesco romântico na lira 

brasileira” (SANTOS, 2009, p. 14). No primeiro momento observa como o grotesco 

romântico se estabeleceu no romantismo, e no segundo, como este aspecto se expandiu dentro 

da estética romântica. Na obra de Cruz e Sousa esta análise é realizada buscando mostrar as 

variações que o grotesco romântico apresenta sob o olhar simbolista. 

É possível perceber no estudo da fortuna crítica de Cruz e Sousa, uma diversidade de 

trabalhos, envolvendo temáticas raciais, o contexto histórico-social e a presença do grotesco 

em sua obra. Todavia, há elementos proeminentes na poética do autor em questão que remete 

o leitor a um riso relacionado às questões de cunho social: “riso acerbo e doente/ Que fere, ao 

mesmo tempo em que contrista” (de “Rebelado”) ou o “riso absurdo, inflado/ De uma ironia e 

de uma dor violenta” (de “Acrobata da dor”). Este riso irônico apresenta-se na obra como uma 

forma de desvelar fatores histórico-sociais e culturais, o que motivou o presente trabalho. 

Deste modo, foram selecionados alguns poemas que remetem à referida temática. A esse 

respeito, o poema “Canção negra”: “Ó boca em chagas, boca em chagas,/ Somente anátemas a 

rir,/ De tantas pragas, tantas pragas/ Em catadupas a rugir” pode ser ilustrativo, na medida em 

que já sugere uma articulação entre a estrutura interna da obra, em si paradoxal, e a estrutura 

social da qual faz parte. 

A fim de subsidiar a discussão proposta, toma-se como ponto de partida para a 

realização desta pesquisa três estudiosos sobre o riso. O primeiro, Georges Minois (2003), 

explica que o riso é capaz de delatar os pensamentos de uma época ou de um grupo, além de 
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nos fornecer uma “visão global do mundo”, o que significa dizer que, enquanto mecanismo de 

linguagem, o riso é um excelente instrumento de contestação. O segundo, Mikhail Bakhtin, 

mostra que na Idade Média e no Renascimento, “o mundo infinito das formas e manifestações 

do riso opunha-se à cultura oficial, ao tom sério e religioso” (BAKHTIN, 1993, p. 3). Sendo 

assim, acabava por manifestar a verdade sobre o mundo, sobre a sociedade, de colocar pelo 

avesso o que a sociedade instituía como sendo verdade natural ou absoluta. Por fim, Henri 

Bergson (2007) que enxergou o riso de modo semelhante a Aristóteles, ao afirmar que é um 

fenômeno propriamente humano e para entendê-lo é preciso colocá-lo em seu meio natural: a 

sociedade. Sendo um ato social, o riso pode ser utilizado de acordo com os signos criados e 

representados nos grupos em que se insere e, assim, tem a faculdade de questionar valores 

impostos e despertar um senso de reflexão, assumindo, nessa compreensão, uma espécie de 

“gesto social”. 

Também serão utilizados como suporte teórico Literatura e Sociedade, de Antonio 

Candido (2010) e o ensaio de Adorno (2003) “Palestra sobre lírica e sociedade”. Candido 

apresenta um procedimento de estudo que parte do texto literário e aponta como a obra se 

articula à realidade social e histórica por intermédio da organização da forma textual. Ainda 

sob essa perspectiva, mais especificamente ao que se refere à poesia, Adorno apresenta a 

possibilidade de se ver na lírica as referências ao social.  

Ademais, no primeiro capítulo, são elucidadas questões relacionadas à lírica, 

principalmente no que diz respeito a sua relação com o contexto histórico-social. Nesta 

perspectiva procura-se observar como a poesia pode deixar ver traços pertencentes ao mundo 

que lhe é externo. Este capítulo ainda dissertará sobre breves considerações a respeito do 

Decadentismo e do Simbolismo. Para tanto, estabelece-se um leve olhar sobre os contextos 

literários europeu e brasileiro, bem como o contexto histórico do final do século XIX, deste 

último.  

No segundo capítulo, são comentados alguns conceitos acerca do riso e de um dos seus 

expedientes: a ironia. Os estudos realizados sobre o riso, por Georges Minois, Henri Bergson 

e Mikhail Bakhtin servem como fundamentos que norteiam esta parte da pesquisa e os demais 

capítulos. No que se refere à ironia, tomar-se-á como principal fonte os apontamentos feitos 

por D. C. Muecke (1995), em Ironia e o Irônico. 

Por fim, no terceiro capítulo apresenta-se uma análise do poema “Acrobata da dor”, 

buscando compreender como as manifestações e os artifícios presentes neste apontam para 

uma lírica que adota o riso como máscara, ou arma de combate às convenções estabelecidas 
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socialmente. Os poemas “Canção negra”, “Crianças negras”, “Rebelado” e “Rir!”, serão 

analisados mediante o modo como trazem em suas estruturas o riso irônico, por vezes utópico, 

diretamente relacionado aos fatores históricos e sociais. Os aspectos estéticos surgirão como 

incentivadores de tensões humanas e lugar de resistência às questões reais, empenhados por 

fazer compreender a lírica em questão, ou seja, enquanto arte que não mais comporta os 

procedimentos adotados pela arte vigente.  
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LÍRICA E SOCIEDADE 
 

 
Seu distanciamento da mera existência torna-se a medida 
do que há nesta de falso e de ruim. Em protesto contra 
ela o poema enuncia o sonho em que essa situação seria 
diferente.  

 
(Theodor W. Adorno, 2003, p.69) 

 

1.1 Questões de literatura e sociedade 
 

Em Literatura e Sociedade, Antonio Candido (2010) procura estabelecer pontos que 

favorecem o esclarecimento de um texto literário, e nos dá como exemplo a relação autor – 

obra – público e os elementos de cunho social a estes interligados. Compreendendo a 

literatura como um “sistema” e sua “organicidade”, o crítico afirma que a literariedade não é 

imanente à obra, ao passo que será descoberta em sua relação com a sociedade. Nesse sentido, 

Candido busca mostrar o que dever ser feito para que se entenda o “valor e o significado” de 

uma obra. Assim, destaca a importância de uma interpretação dialética capaz de unir texto e 

contexto. A esse respeito, ressalta Candido, o crítico tem a incumbência de demonstrar 

clareza, no que se refere não só aos aspectos sociais como também à forma interna do texto ou 

à sua estrutura. A análise precisa partir da obra literária como objeto estético, não como 

reflexo da realidade. Contudo, ressalta, não se pode ignorar as relações arbitrárias entre 

ambas. 

Ainda nos anos sessenta, encontrava-se em estado de propagação a Crítica 

Estruturalista. Tomando por base o estudo realizado por Michael Peters (2000), podemos 

dizer que o estruturalismo propunha, na análise de obras, tomar a estrutura do discurso 

literário ou as propriedades de evolução deste discurso, como a linguagem, por exemplo, 

único meio de análise da obra. Porém, Candido discorda deste procedimento de estudo, pois 

acredita ser este limitado por não atentar às “circunstâncias onde a obra mergulha” e muito 

menos a “sua função”. Sendo assim, propôs um método de estudo dialético que utiliza como 

procedimento analítico, não só o estético, mas também os modos artísticos capazes de revelar 

os elementos de caráter social, histórico e cultural. Confrontando esses dois universos 

excludentes, ao passo que também se conjugam “num movimento dialético que engloba a arte 

e a sociedade num vasto sistema solidário de influências recíprocas” (CANDIDO, 2010, p. 
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34), faz-se ver, também, um conjunto integrado por três elementos essenciais para a 

“comunicação artística”: autor-obra-público.  

No processo de relação autor-obra, podemos dizer que as experiências de vida do autor, 

os fatores sociais, históricos, políticos e culturais têm a possibilidade de serem percebidos na 

obra, mas isso não significa que serão determinantes para o seu entendimento, porque nem 

sempre serão determinantes nas “características essenciais” da obra.  

Candido ressalta que a literatura não é uma cópia da realidade, muito menos uma 

equivalência ou mera reprodução do que se configura real, à vista disso não seria literatura. 

No entanto, ela realiza um processo de mimesis ou representação da realidade, utilizando 

como procedimento a verossimilhança do externo. Segundo o autor em questão, a literatura 

mantém em paralelo a realidade externa à obra e a realidade que lhe é interna. Sendo assim, 

pode-se dizer que a literatura parte de um dado real, mas ela também integra uma realidade 

“regida pelas suas próprias leis” (1998, p. 9), o que significa dizer que apesar de constituída 

de elementos não literários – históricos, sociais ou culturais – a obra literária possui teor real 

identificado a partir da organização estética. Daí, afirma Candido (1998), a importância de um 

estudo que abrace uma dupla investigação: a da estrutura da obra e a da estrutura social, 

observando em ambas o ponto mediador que “dá consistência” aos aspectos singulares ao real 

e ao fictício. 

Tomemos como exemplo a prosa poética “Impressões”, do livro Outras Evocações 

(1995), de Cruz e Sousa, assinalada pela presença de um grupo de rapazes que comemoram, 

na rua, a noite de São João. Eles se divertem, cantam e  

 
gritam alto, sonoras: 
- Olá João, anda cá! Hoje é teu dia. Viva S. João! Viva S. João! 
E o João, um rapaz que passara assobiando, jovial, franco, na alegria de sua alma 
chã, entra numa venda, paga vinho – um vinho cor de topázio bebido entre a 
algazarra dos companheiros e os bruscos entusiasmos do taverneiro, que faz tinir as 
moedas, todo risonho, na gaveta do balcão. 
- E as canas, João, e as canas! – repetem as vozes. 
E o João paga de novo e de novo a algazarra cresce, os vivas, as aclamações, os 
prazeres acesos nas almas desses bons rapazes, como as bichas e os buscapés que 
eles soltam nos largos, por troça, em meio de muita gente reunida, dispersando e 
alvoroçando tudo, entre galhofas e risadas. 
Mas a noite de S. João dobra de encantos e de enlevos. (CRUZ E SOUSA, 1995, p. 
692- 693) 
 

 

Como é possível inferir do texto, traços da sociedade capitalista se deixam ver, 

principalmente, por intermédio da figura do taverneiro que se mostra altamente interessado no 
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lucro obtido com as vendas “e os bruscos entusiasmos do taverneiro, que faz tinir as moedas, 

todo risonho, na gaveta do balcão” (CRUZ E SOUSA, 1995, p. 692), assim, a forma como a 

linguagem é empregada sugere uma realidade que lhe é externa. Nota-se uma ligação entre 

ficção e realidade à procedência da forma que aborda o problema em questão: o consumo 

exacerbado. A personagem existe no plano da ficção e da realidade, isso porque as 

características extraliterárias que a definem no plano da ficção, definem também o espaço 

literário e estrutural montado à sua volta, permitindo, portanto, surgir um “sentimento da 

realidade”, ou seja, a obra literária assume uma capacidade de convencer que permite ao leitor 

experimentar a realidade, mesmo que esta seja literária. 

É notável, também, a marca irônica deixada pelo narrador, ainda em relação ao 

consumo. A ironia aparece aqui como reação ao materialismo desenfreado, predominante no 

final do século XIX, perceptível, principalmente por estar unida ao riso “risonho”, neste caso 

com certo cinismo característico de quem rir da desventura dos outros. As marcas da ironia e 

do riso servem como traços de negação ao modelo de vida predominante naquele período, por 

sua vez melhor enfatizadas com a finalização da prosa que traz uma linguagem um tanto mais 

festiva, mais comemorativa, uma linguagem em que as relações humanas afetivas são mais 

constantes que as de lucro e benefício, como se vê no trecho “E, depois da novena cantarolada 

numa lúgubre melopéia, a rapaziada cai na arrastação dos pés, e dança, gingando [...]” (CRUZ 

E SOUSA, 1995, p. 693).  

As observações de Candido no que se refere à forma como a literatura expõe o real 

denotam que a arte tende a equilibrar, em um processo dialético, as experiências grupais, 

assim como os conhecimentos do próprio indivíduo. Contudo, enquanto arte, essas 

experiências são potencializadas – no plano estrutural – para causar um efeito no receptor, 

ocorrendo assim um processo de influências recíprocas.  

Para Candido (2010), no processo de atuação dos fatores sociais, dois fenômenos são 

considerados complementares, no que diz respeito ao processo de socialização do homem, a 

saber: a “diferenciação e a integração”. Esta corresponde à reunião de fatores que tendem a 

intensificar no sujeito, ou no grupo, o ingresso nos valores comuns àquela determinada 

sociedade. Enquanto isso, a diferenciação tende a intensificar pontos relacionados à 

diversidade existente em um determinado grupo de indivíduos. Na concepção de Candido, a 

arte, para existir, necessita preservar estes dois fenômenos em perfeita harmonia, porque 

assim consegue manter o equilíbrio entre as experiências grupais e individuais.  
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Diante disso, convém dizer que a literatura pode reunir dados não apenas sociais como 

também históricos, culturais, filosóficos, políticos, psicológicos, entre outros, no plano 

literário e, devido à liberdade artística, é possível perceber traços do mundo externo na obra. 

No texto, o real ganha características literárias capaz de transcender a escrita e ganhar 

significado em qualquer época a ser lido. 

No que se refere ao campo poético, Michael Hamburger (2007), em A verdade da 

poesia, segue uma perspectiva semelhante à adotada por Candido. Considera na poesia toda a 

tensão e a dúvida que ela pode trazer à tona. Para este autor, “podemos estar certos de nos 

deparar com problemas que podem não ser intrínsecos à própria poesia, mas que determinam 

a natureza de nossa abordagem e dividem o julgamento dos críticos” (HAMBURGER, 2007, 

p.14). Desse modo, vemos que a poesia, além dos elementos que lhes são característicos, 

possui rudimentos externos que auxiliam e estabelecem a exegese. Ora, esses elementos nos 

fazem perceber questões, situações de caráter universal e nos instigam a ver o mundo de outra 

forma. A lírica também se mostra como resposta ao mundo, torna-se uma “máquina 

representativa da situação humana”, pois deixa ver os traços de determinado modelo 

sociocultural e, assim, utiliza essa “máquina” como instrumento de reivindicação social. 

Nesse sentido, a leitura dos versos de Mário de Andrade: “Eu insulto o burguês! O burguês 

níquel,/ o burguês-burguês” (de “Ode ao burguês”) torna-se cabível ao passo que exprime as 

marcas da vida social, da indignação diante do modelo humano completamente materialista. 

Portanto, emerge da lírica a tensão em torno do mundo capitalista, ainda preso 

“sempiternamente as mesmices convencionais!”, como nos dizem os últimos versos do 

mesmo poema. Notamos então que a poética já não comunga, não aceita, contrapõe-se à 

opulência do mundo burguês, do capitalismo esmagador de quase toda a humanidade. Assim, 

podemos ver o quanto a poesia encontra-se a serviço do poeta ao se mostrar capaz de incitar o 

mundo, de questioná-lo por intermédio das tensões.  

Hamburger pontua essa tensão ou dúvida provocada pela poesia lírica e, para tanto, 

toma como ponto de partida o poeta Baudelaire e sua contradição em relação à natureza e à 

função da poesia. Primeiro porque Baudelaire afirmou em um dos seus artigos, que “A poesia 

não pode, sob pena de morrer ou decair, integrar-se à ciência nem à moral; a poesia não tem a 

Verdade por objeto, seu fim é ela mesma” (BAUDELAIRE apud HAMBURGER, 2007, p. 

15) e depois porque, posteriormente, em uma carta a Swinburne, disse acreditar “que todo 

poema, toda obra de arte bem feita natural e necessariamente sugere certa moralidade. Isso é 

um assunto que diz respeito ao leitor. Na verdade sinto uma aversão declarada a qualquer 
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tensão exclusivamente moral num poema” (BAUDELAIRE apud HAMBURGER, 2007, p. 

18). Ora, Baudelaire acaba favorecendo a dúvida a partir do momento em que recusa 

“qualquer tensão exclusivamente moral”, pois ao mesmo tempo em que não afirma estar a arte 

a serviço de si mesma, também não acredita que ela esteja apenas a serviço da moral. Tal 

antagonismo é o mesmo observado em suas poesias, como se pode ver, por exemplo, em: 

“Calças com pés mais ligeiros / Os teus tamancos grosseiros/ Do que essas damas tão finas/ 

Suas botinas”, (de “A uma mendiga ruiva”), versos em que afloram realidades sociais 

distintas. Na visão de Hamburger, Charles Baudelaire conseguiu estabelecer harmonia entre 

seus contraditórios pontos de vista quando, em seus poemas, as imagens alegóricas e as 

tensões por elas instigadas, na estrutura do poema, sugerem um mundo que não apenas o da 

arte. Não obstante, o mesmo traço díspar é observado na poesia de Cruz e Sousa, a exemplo 

das últimas estrofes de “Condenação fatal”: 

 
[...] 
 
Mundo de peste, de sangrenta fúria 
E de flores leprosas da luxúria, 
De flores negras, infernais, medonhas. 
 
Oh! Como são sinistramente feios  
Teus aspectos de fera, os teus meneios 
Pantéricos, ó Mundo, que não sonhas! 
 
[...] 
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 208) 
 

No soneto, o eu manifesta sua solitude ante um “mundo de peste”. Nota-se, nestes 

versos, a negação dos aspectos ideológicos de caráter materialista “da luxúria”, ao passo que, 

na última estrofe, o sujeito poético também demonstra espanto em presença de uma 

humanidade com gestos animalescos, evidenciados como “aspectos de fera” e “meneios 

pantéricos”. É, pois, na expressão de repulsa manifesta pelo eu em relação ao “mundo que não 

sonhas”, melhor, em relação às características da humanidade, que ocorre o processo tenso do 

soneto. É como se o sujeito quisesse transcender aquele processo materialista experimentado 

pelo mundo.  

Walter Benjamin (1989), ao estudar a poética baudelairiana também ressalta as 

contradições nela observadas. Estas dualidades, segundo o autor, ocorrem como um reflexo da 

vida moderna tão repleta de contradições. Baudelaire conseguiu levar para a literatura o 

retrato da vida mundana “os choques e os conflitos diários do mundo civilizado” 
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(BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, p. 37), justamente por ser o observador da cidade - 

imagem representativa do mundo em pleno processo de decadência e ferido pelo capitalismo 

burguês. Para Baudelaire, a modernidade se configura por ser transitória, passageira. O poeta 

deixa claro que a beleza da arte moderna se denota por retirar do efêmero o eterno “No belo 

atuam conjuntamente um elemento eterno e imutável...e um elemento relativo e limitado. Este 

último... é fornecido pela época, pela moda, pela moral, pelas paixões. Sem esse segundo 

elemento... o primeiro não seria assimilável” (BAUDELAIRE apud BENJAMIN, 1989, p. 80-

81), assim o belo da arte moderna está na junção entre o transitório e o eterno, logo o “o 

novo” que sobrevive ao tempo acaba por tornar-se cânon, o que caracteriza para o autor o 

verdadeiro sentido da arte, a salvação para o que se perdeu diante do turbilhão do mundo 

moderno.  

Portanto, não se pode esperar da lírica soluções para impasses extraliterários, logo ela 

estimula a capacidade de reflexão em relação às situações mundanas a partir do momento em 

que utiliza dados de uma realidade que lhe é externa, construindo, no plano da forma, uma 

outra realidade que lhe é peculiar. Por conseguinte, a principal “verdade da poesia” diante de 

um mundo em constante transformação, é o poder de reflexão que instiga no leitor. 

 

1.1.1 Inquietações da lírica 
 

Segundo Theodor Adorno (2003), diante do contexto tradicional, a lírica sempre 

procurou estar afastada das questões sociais e, por isso, torna-se difícil falar em lirismo 

relacionando-o à tradição. No entanto, em “Palestra sobe lírica e sociedade”, ele procura 

enfatizar a possibilidade de se ver na lírica as referências ao social: 

 
A referência ao social não deve levar para fora da obra de arte, mas sim levar mais 
fundo para dentro dela. É isso o que se deve esperar, e até a mais simples reflexão 
caminha neste sentido. Pois o teor [Gehalt] de um poema não é a mera expressão de 
emoções e experiências individuais. Pelo contrário, estas só se tornam artísticas 
quando, justamente em virtude da especificação que adquirem ao ganhar forma 
estética, conquistam sua participação no universo. (ADORNO, 2003, p. 66) 
 

A afirmação mostra que na forma estética artística o universal é revelado e, 

consequentemente, as questões históricas e sociais passam a compor a lírica. Assim como a 

tradição, que enxergou a lírica como o lugar em que a individualidade subjetiva e as emoções 

do sujeito se deixam ver, a modernidade também a toma voltada às experiências individuais, 
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porém articulada ao ponto de vista histórico-social que as tornam coletivas – com valores a 

serem discutidos a partir mesmo da atividade interpretativa do leitor. No que tange a essa 

temática, tomemos João Cabral de Mello Neto em “O cão sem plumas”, poema em que as 

marcas do individual e do histórico-social se fundem em seus versos e fazem eclodir o mundo 

das disparidades onde as relações humanas quase não aparecem. No poema em questão, 

inscreve-se no mesmo plano a desigualdade social e a trabalhista, assim como o crescimento 

da metrópole: 
A cidade é passada pelo rio 
Como uma rua  
É passada por um cachorro; 
Uma fruta por uma espada  
 
[...] 
Aquele rio 
era como um cão sem plumas. 
Nada sabia da chuva azul, 
da fonte cor de rosa, 
da água do copo de água, 
da água de cântaro, 
dos peixes de água, 
da brisa na água. 
 
Sabia dos caranguejos 
de lodo e ferrugem. 
Sabia da lama  
como de uma mucosa. 
Devia saber dos polvos. 
Sabia seguramente  
da mulher febril que habita as ostras. 
 
[...] 
 
(É nelas, 
mas de costas para o rio, 
que “as grandes famílias espirituais” da cidade 
chocam os ovos gordos  
de sua prosa. 
Na paz redonda das cozinhas, 
ei-las a revolver viciosamente 
seus caldeirões  
de preguiça viçosa). 
 
[...] 
 
O rio sabia  
Daqueles homens sem plumas. 
Sabia 
de suas barbas expostas,  
de seu doloroso cabelo 
de camarão e estopa. 
 
[...] 

(MELO NETO, 2003, p. 44-47) 
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Notemos que as disparidades sociais são evidenciadas. Dois mundos são inseridos na sutileza 

da lírica: o do rio enquanto mangue/ do rio que banha a cidade enquanto centro. As 

disparidades entre esses dois mundos são sinalizadas, ao longo do poema, por intermédio do 

pronome possessivo de terceira pessoa “seu/ sua”, como se vê em: “chocam os ovos gordos/ 

de sua prosa” e “de suas barbas expostas”. Porém, observamos também que o eu lírico 

demonstra certa afetividade com o personagem que pertence ao “rio enquanto mangue”, 

visível no verso “de seu doloroso cabelo”, designado pelo emprego do adjetivo “doloroso”.  

Nas palavras de Adorno (2003), as referências sociais estão presentes na mais “pura 

individualidade do ser”. Por isso, quando passam a ocupar o plano estético, tendem a se 

universalizar. Isso acontece porque o indivíduo carrega consigo valores típicos do grupo 

social ao qual pertence e da própria humanidade, por conseguinte, repassados à obra de arte. 

Adorno comenta que o fato de tradicionalmente se determinar a expressão lírica como 

absolutamente subjetiva também acaba tornando-a algo social, pois querê-la como uma 

expressão livre da objetividade, é um sinal de protesto ao social, às condições que o ser 

humano “experimenta como hostil, alienada, fria e opressiva” (ADORNO, 2003, p. 69), as 

condições de um mundo desumano da qual deseja se distanciar. 

Como “O eu lírico acabou perdendo [...] unidade com a natureza [...] agora se empenha 

em restabelecê-la, pelo animismo ou pelo mergulho no próprio eu”, porém “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). Ora, o eu poético comunga com a natureza 

íntima, mas o mundo exterior ganha significativa importância, pois a lírica passa a denunciar 

o mecanicismo do mundo e a “enunciar um sonho” de um mundo menos alienado como diz 

Drummond (2008), no poema “Vida menor”, a vida que desejamos é a: “vida mínima; 

essencial; um início; um sono/ [...] Isso eu procuro”. Assim, por reconhecer a existência de 

uma realidade mais respeitável, principalmente diante do processo de “coisificação do 

mundo” promovido pela modernidade, Adorno identifica a manifestação idiossincrática da 

lírica como a forma encontrada pela mesma para poder reagir aos elementos externos à arte 

com repulsa e negação. 

Na poesia, o jogo de linguagem permite olhar este mundo multifacetado. “No poema 

lírico o sujeito nega, por identificação com a linguagem, tanto sua mera contradição 

monadológica em relação à sociedade, quanto seu mero funcionar no interior da sociedade 

socializada” (ADORNO, 2003, p. 75), o sujeito possui a capacidade de analisar tanto a sua 
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posição perante um grupo, quanto analisa o funcionar do grupo como um todo. Porém, ao 

distanciar a linguagem poética da linguagem de informação, a relação dialética entre 

indivíduo e sociedade é negada inconscientemente, pela perspectiva de identificação com a 

linguagem, isso porque a linguagem poética se distancia da linguagem de informação. É, pois, 

uma dialética de unidade em si contraditória, já que faz ver dois movimentos a um só tempo. 

Quando nos colocamos diante destas reflexões percebemos que a posição do poeta e da 

arte diante do mundo ocupa o espaço do não-comum, das tensões, do eu/ outro, em que o dito 

é sempre dito em segredo, no entanto, é revelador. O poeta utiliza uma espécie de “corrente 

subterrânea coletiva” (ADORNO, 2003, p. 79) que visa o todo coletivo e, por intermédio da 

linguagem, ultrapassa a individualidade e se potencializa. Logo, o eu se torna o eu do outro 

(universal), da representação múltipla, como se vê nos versos de “Litania dos pobres”:  

 
São espectros implacáveis 
os rotos, os miseráveis 
[...] 
Bandeiras estraçalhadas 
das sangrentas barricadas. 
[...] 
Vai enchendo o estranho mundo 
com o seu soluçar profundo. 
[...] 
Que as vossas bocas, de um vinho  
prelibam todo o carinho...  
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 148) 
 

Poema em que o eu lírico se divide entre o asco e a piedade, mas se compadece diante 

do “soluçar profundo” daqueles “pobres de ocultas chagas/ lá das mais longínquas plagas!” 

libertando-os, por intermédio da lírica, das “sangrentas barricadas” impostas pelo poder 

dominante, mostrando assim o quanto a literatura exerce uma função humanizadora.  

Nessa constatação, sendo a arte o espaço onde as múltiplas realidades podem aparecer, 

ou o mundo da semelhança com a (s) realidade (s), para Adorno também é o espaço em que a 

falsidade, o ato de mentir – configuração do conceito de ideologia – costuma se manifestar. 

As obras de arte “tem sua grandeza unicamente em deixarem falar aquilo que a ideologia 

esconde” (ADORNO, 2003, p.68). Portanto, o espaço do não dito é o espaço da decifração, ao 

passo que as implicações partem deste ponto. Assim, a lírica, em toda a subjetividade que lhe 

cabe, exerce o papel de mostrar aquilo que socialmente torna-se oculto, ou seja, utilizando-se 

da linguagem que lhe é característica, a poesia torna-se capaz de conferir verdade às coisas 

que socialmente tendem a ser submersas em um eterno dissimular. Logo, podemos depreender 
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da poesia lírica o fato dela poder exprimir anseios e opressões recorrentes à humanidade. 

Nessa dissertação, os versos do poema “Monólogo de uma sombra”, do poeta Augusto dos 

Anjos (1998), são ilustrativos: “Somente a Arte, esculpindo a humana mágoa,/ Abranda as 

rochas rígidas, torna água/ todo o fogo telúrico profundo”, já que através da arte o poeta 

compartilha o sentimento do outro e na “voz lírica” o traz a tona.  

De acordo com Luis Costa Lima: 

 
A ambiência social nos atravessa como se fosse nossa própria natureza. Cultura, 
classe, camada, meio profissional parecem-se então roupas e muito leves, tão leves 
que a pele não sente que as transporta. [...] Então julgamos que nossos hábitos, 
condutas e práticas são nossos simplesmente porque pertencemos à humanidade. 
Não é que assim esqueçamos a nossa pessoalidade; apenas a hipertrofiamos. 
(LIMA, 2003, p. 85) 

 

Neste fragmento, podemos perceber o quanto o sujeito está impregnado do social, o que não 

significa dizer que se distancia da sua subjetividade. No entanto, é na linguagem da obra que 

se estabelecem os elementos essenciais que conduzem o leitor a uma análise: seja ela do ponto 

de vista da tradição ou da modernidade. É na linguagem que encontraremos as representações 

simbólicas1 características de uma dada sociedade ou cultura. Porém, apesar de mediada pelo 

externo, a forma artística ultrapassa os aspectos sociais. Isto se dá por intermédio da própria 

linguagem, que por ser dupla é capaz de manifestar os “impulsos subjetivos” da lírica e os 

“conceitos” objetivos da sociedade. 

No que se refere ao caráter imitativo ou mimético atribuído ao texto poético desde os 

gregos Platão e Aristóteles, observamos que esta particularidade de escrita retoma posição 

com a crítica moderna. Porém, se na Poética, Aristóteles reintroduziu2 o conceito de mimesis 

como característica intrínseca à natureza de toda arte, se observada do ponto de vista da 

modernidade, afirma Lima, ao fazer da mimesis uma especificidade da arte, Aristóteles 

acabou provocando a possibilidade de se extinguir as “relações entre mimesis e representação 

social” (LIMA, 2003, p. 92), pois as representações não são imanentes à arte. 

Tratando-se de poesia lírica, a mimesis, ou seja, a articulação com o campo real, 

introduz-se pela própria estrutura verbal do poema. Logo, a mimesis poética se faz por 

intermédio das palavras “que se refletem e se correspondem, antes mesmo de ser 

                                                
1 As representações simbólicas funcionam dentro de cada cultura ou sociedade servindo como um procedimento 
de identificação destas. Estas representações se deixam ver desde o culto religioso, ao modo de falar, sentar, 
cumprimentar, vestir, da mesma forma que nas expressões artísticas como a música, a pintura, a poesia e outros. 
2 Na República, Platão introduz o conceito de mimesis dando-lhe ênfase negativa por ser uma representação 
artística.  



 24 

representação de algo externo” (MERQUIOR, 1997, p. 23). Enquanto mimética, a função 

estética da lírica acaba por adquirir um caráter diferenciado das outras funções, visto que é 

não pragmática, podendo assim instituir vínculos com a realidade de forma indireta. 

No final do século XIX e início do XX no Brasil, como veremos, surgiu um novo 

modelo de poesia que fugia aos padrões da época. Uma poesia que calcava seus pés na 

realidade histórica, posicionando-se de modo a replicar contradições desta realidade, a dizer 

da inquietação que o mundo moderno – do consumo exacerbado e das poucas relações sociais 

– provoca no ser humano. A esse respeito é válida a leitura de versos como os de “Marche aux 

flambeaux II”, de Cruz e Sousa: 
[...] 
Como tudo ficou num doloroso caos 
E os seres que eram bons, rudes, egoístas, maus. 
Em vão! em vão! em vão! os vossos largos crânios 
Lutaram pelo Bem dos Bens contemporâneos! 
Tudo está corrompido e até mais imperfeito... 
[...] 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 418-419) 
 

O eu poético apropria-se das concepções científicas e ideológicas para criticá-las. Dirigindo-

se àqueles que dominam o mundo e selecionam os seres pelos “crânios” – referência à tão 

aclamada “ciência de hipóteses”3 – o sujeito lírico manifesta repulsa ao novo modelo de 

mundo firmado por homens de condutas deturpantes que “lutaram pelo Bem”, mas que 

chegam ao “imperfeito”.  

Visionário, o eu responde, em “Marche aux flambeaux III”, à ideologia vigente com as 

imagens do mundo invertido com “nobres de papelão, milionários vândalos”. E, do sorriso 

pacífico de outrora, surge o riso irônico, por vezes melancólico: “Gargalhadas abri a rubra flor 

sangrenta/ Da humanidade vã na amargurada boca,” de um mundo que já não mais suporta 

servir como peça ou instrumento “de mercado”.  

Nesses versos, de “Marche aux flambeaux”, tanto a realidade literária quanto a 

histórico-social são redutíveis ao princípio estrutural, o que permite ao leitor ter o “sentimento 

da realidade”. Por essa via, portanto, se enuncia as influências recíprocas entre a literatura e a 

sociedade. A arte poética de Cruz e Sousa faz emergir as tensões não resolvidas no processo 

histórico-social, assim como fez Baudelaire anteriormente. Esse novo fazer poético se 

distancia da rigidez poética parnasiana, conhecida até então, e encontra seu lugar em uma 

                                                
3 Cf. página 36 desta dissertação. 
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“arte de segregação”4, uma reação praticamente inaceitável para as instituições artísticas 

vigentes. Surge, portanto, o simbolismo/ decadentismo com poetas críticos que fizeram de sua 

lírica uma ferramenta de protesto social e transgressora dos limites impostos pelo sistema 

social opressor. Uma nova expressão poética finissecular, como veremos posteriormente. 

 

1.2 Considerações acerca do Decadentismo/ Simbolismo  
 

Na França, do período que antecedia o nascer de um novo século, o XX, reinava um ar 

de pessimismo e desesperança que contagiou aquela geração de jovens ansiosos por algo 

novo. Nesse período, de acordo com Moretto (1989), caminhavam juntos dois movimentos: o 

“decadentista” ou “decadente” e o simbolista, ambos decorrentes da publicação de Fleurs du 

mal, de Charles Baudelaire, no ano de 1857. 

Dentre os poetas deste período, merecem destaque os franceses Stéphane Mallarmé, 

Paul Verlaine, Arthur Rimbaud e Charles Baudelaire. Os dois primeiros, conhecidos também 

como “poetas malditos”, foram precursores e considerados “mestres” do novo estilo literário. 

Mallarmé defendia a opinião de que a poesia deveria ser pura, não poderia ser descrita ou 

narrada, mas carregada de um valor musical, aqui concedida às palavras. Tais sentimentos, 

difundidos pelo compositor Richard Wagner, conferiam à música a capacidade de apropriar-

se do todo ou de “atingir a realidade que dorme nas profundezas da natureza da alma 

humana”5. Para Moretto, esta realidade pode, posteriormente, ser compreendida pela intuição6 

ou sentimento expresso pela linguagem musical e pela poesia. Afora a musicalidade, o 

conteúdo dos poemas mallarmerianos era abstrato, emotivo, carregado de certa obscuridade: 

“Solitude, recife, estrela/ A não importa o que há no fim de/ um branco afã de nossa vela”7 

(de “Brinde”). Além disso, trazia a representação dos mistérios da existência humana. 

Verlaine, por sua vez, enfatizava a musicalidade, abandonando as formas e a razão. Sua lírica 

denotava as precipitações da alma: “Chora o meu coração/ como chove na rua/ Que lânguida 

                                                
4 Cf. página 30 desta dissertação. 
5 Cf. MICHAUD apud MORETTO, p. 20.Message poétique du symbolisme. Paris, Nizet, 1947, p. 206-207. Para 
Wagner, este seria o conceito de uma “arte total” que culminaria na extrema revelação da beleza, beleza esta 
vista por intermédio da fusão entre as similitudes dos sons, das palavras e das cores. 
6 A teoria da intuição foi elaborada por Bergson. Para este, a intuição seria muito mais importante que o 
intelecto, visto que, à intuição compreende a realidade de modo direto e não faz uso do que é lógico ao 
entendimento como a análise (recorte da realidade; mediadora entre o sujeito e o objeto) e a tradução (símbolos 
linguísticos e numéricos), enquanto à inteligência utiliza-se de ambos para chegar à realidade. 
7 Cf. CAMPOS, A.; PIGNATARI, D.; CAMPOS, H. Mallarmé. 3ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1991, p. 33. 
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emoção/ Me invade o coração [...]”8 (de “Arieta”), os sentimentos transpunham-se em 

impressões, percebidos nos requintes das paisagens nostálgicas. Ambos, Mallarmé e Verlaine, 

esforçaram-se por exaurir as formas poéticas tradicionais.  

Com Rimbaud aparece o verso livre; a linguagem poética ganha: o irracionalismo, 

muitas invenções verbais e místicas, que concedem à poesia o mistério da palavra, e o 

incognoscível. O poeta acrescenta ao artificialismo dos decadentes, o gesto de escárnio e a 

irregularidade, que irão marcar, posteriormente, a arte moderna. 

Segundo Arnold Hauser, foi Rambaud:  

 
quem formulou a declaração que teve influência decisiva em toda a literatura 
moderna, a saber que um poeta deve tornar-se um vidente e que sua tarefa consiste 
em preparar-se para isso emancipando sistematicamente os sentidos de suas 
funções normais, na medida em que os desnaturaliza e desumaniza. (HAUSER, 
1998, p. 925-926) 

 

Essa ideia de poeta vidente se configura no ponto em que a figura do poeta moderno, 

precisa ir além das possibilidades atribuídas ao ser humano para entender a acepção simbólica 

do universo e poder chegar ao desconhecido – embebido de todos os sentimentos. Em 

seguida, utiliza-se a poesia como meio de fazer conhecer o sentido deste mundo. Não 

obstante, seria necessário ao poeta afastar-se do ser humano que nele existe para, então, 

perceber nas coisas o que lhe é oculto. 

Em Baudelaire, a poesia adquiriu mais liberdade. A forma como o poeta exprime os 

sonhos e pensamentos, rompe com os padrões da linguagem clássica. O poeta utilizou-se de 

uma linguagem que dispensa a ingenuidade. Abusa de imagem, para ele, a única capaz de 

revelar o significado das coisas. O poeta das Fleurs du mal tinha um estilo rebuscado, erudito, 

repleto de cores e notas, com formas e palavras até então não vistas, tomadas pelas 

“confidências sutis da neurose”9 , pelas paixões individuais que, para Baudelaire, configurava 

o elemento particular de cada beleza. A transitoriedade das coisas fez-se marca em sua poesia. 

É no tema da morte que o poeta encontra, muitas vezes, o desvio responsável pela 

realização absoluta dos seus ideais. Temas como as doenças, os crimes, os esgotos de Paris, as 

orgias, o satanismo, a decomposição de cadáveres, dentre outros, foram aperfeiçoados e 

                                                
8 Cf. VERLAINE, Paul. A voz dos botequins e outros poemas. Tradução de Guilherme de Almeida. São Paulo: 
Hedra, 2009, p.65. 
9 Cf. GAUTIER, Théophile. Baudelaire. São Paulo: Boitempo, 2001, p. 43. Esta citação compõe o prefácio de 
As Flores do mal, e nela Gautier confere ao poeta o estilo de decadência. 
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transformados em poesias. Algumas dessas características são notórias em “Uma carniça”10, 

que se configura como um dos poemas típicos da obra baudelaireana, na qual o poeta 

consegue levar o leitor a percorrer caminhos que vão do asco grotesco ao fascínio. Nesta 

lírica, as coisas se degradam e sucumbem ao poder de aniquilação que o tempo exerce sobre 

tudo que existe. 

Ainda no poema em questão, o papel do artista é evidenciado: diante de tamanha 

decomposição, este se sente capaz de transformar a morte em vida por intermédio da pintura. 

Assim, o artista recria a realidade ideal no verso “Sobre a tela esquecida, e que conclui o 

artista” (de “Uma carniça”), pois o que o tempo é capaz de destruir, a arte pode recriar.  

O apelo lúgubre à imagem da putrefação serve como recurso expressivo associado à 

lírica. Este recurso projeta a compreensão de que a forma se decompõe na matéria. Portanto, a 

arte seria a única maneira de preservar “a forma e a substância divina” daquele “amor já 

decomposto”. 

Fundamenta também sua obra a teoria das correspondências11, ou seja, a aliança entre 

dois ou mais sentidos em um só ato de percepção, a saber: sons, cores, perfumes, 

pensamentos, bem como realidades metafísicas e físicas. Aqui, Baudelaire se aproxima do 

conceito de uma arte total exposto por Wagner. O Belo, na poesia baudelaireana, é o efêmero, 

o fugidio, a inconstância, o mórbido. Algumas dessas características se manifestam, por 

exemplo, no poema “Correspondências”. É curioso observar, lendo o poema, que ele abarca 

uma gama de sentidos ao todo perceptíveis e harmônicos: som, cores, perfumes, natureza e 

homem “A Natureza é um templo vivo em que os pilares/ Deixam filtrar não raro insólitos 

enredos,/ O homem o cruza em meio a um bosque de segredos/ Que ali o espreitam com seus 

olhares familiares”. Baudelaire, neste soneto, faz referência a dois mundos paralelos: o da 

natureza e o do homem. Os versos se desdobram sobre essa temática natureza/ homem, sendo 

que há uma preponderância da primeira sobre a segunda. 

Ao se referir ao bosque de segredos e a harmonia das imagens, sons, cores e perfumes, 

emprega a teoria sinestésica e admite uma teoria de linguagem universal, que corresponde às 

diferentes sensações as quais estão unidas, em único processo, tanto as coisas materiais 

quanto as espirituais representadas, portanto, pelos símbolos “Tão vasta quanto a noite e 

quanto a claridade,/ Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam”. Nas últimas estrofes há 

                                                
10 Poema publicado na primeira parte do livro As flores do mal. 
11 Cf. BAUDELAIRE, Charles. As flores do mal. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2006, p. 64-68. Este conceito 
referente à teoria das correspondências é exposto por Ivan Junqueira, no capítulo que introduz a tradução desta 
obra. 
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um jogo entre perfumes mais materiais e perfumes que não se materializam “Como o 

almíscar, o incenso e as resinas do Oriente,/ Que a glória exaltam dos sentidos e da mente”, 

que culminam com “a fluidez daquilo que jamais termina”. Tudo, perceptível ao ser humano.  

No campo literário brasileiro, algumas temáticas baudelaireanas ganham forma na 

poesia lírica. As “correspondências”, que em Baudelaire mantinham-se no plano material e 

das sensações, por exemplo, na lírica de Cruz e Sousa ocorriam no plano material e espiritual, 

como se pode ler nos versos “Junto à morte é que floresce a Vida!/ Andamos rindo junto à 

sepultura.” (de “Ironia de lágrimas”), em que a imagem grotesca é movida pela angústia do eu 

em uma procura consistente pela morte, o transcendente. Em outros poemas, as tensões levam 

o sujeito lírico para o além, o nada, o onírico. De modo geral, os simbolistas brasileiros 

aderiram à grande parte destas temáticas, como veremos a seguir.  

 

1.2.1 O Brasil em fins do século XIX 
 

O período que marca o final do século XIX no Brasil é bastante significativo para a 

nossa história cultural e literária. Livre de Portugal, o país buscava firmar-se e ter autonomia. 

Porém, ainda mantinha algumas ações colonialistas, já que o comércio e as operações 

bancárias ainda dependiam da Metrópole.  

Após a guerra do Paraguai (1864-1870), de acordo com Emília Viotti Costa (1987), o 

Brasil passou a enfrentar uma grande crise econômica, devido despesas e empréstimos obtidos 

para manter-se em batalha. Esses fatores contribuíram com o enfraquecimento do Império. No 

entanto, a diminuição gradativa das forças imperiais se deu diante das medidas adotadas para 

a supressão da escravatura brasileira, consolidada em 1888, com a determinação da Lei 

Áurea, representada nos versos do poema “Livre!”, de Cruz e Sousa: 
 
Livre! Ser livre da matéria escrava,  
Arrancar os grilhões que nos flagelam  
E livre penetrar nos Dons que selam  
A alma e lhe emprestam toda a etérea lava.  
 
Livre da humana, da terrestre bava  
Dos corações daninhos que regelam  
Quando os nossos sentidos se rebelam  
Contra a Infância bifronte que deprava. 
 
Livre! Bem livre para andar mais puro, 
Mais junto à Natureza e mais seguro  
Do seu Amor, de todas as justiças. 
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Livre! Para sentir a Natureza,  
Para gozar, na universal Grandeza,  
Fecundas e arcangélicas preguiças.  
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p.188) 

 

Mesmo após a abolição, tornou-se uma tendência comum às classes que detinham o 

poder, o aproveitamento do trabalho escravo, prática ainda próxima e ativa. Isso porque as 

terras continuavam sobre a posse de uma minoria, enquanto um grande número de recém 

“libertos” se encontravam desempregados, marginalizados e com fome, levando os 

proprietários a lhes oferecem trabalho – mas nada além de um disfarce do trabalho forçado. 

Com efeito, modos semi-escravos de trabalho continuaram a acontecer, constatando uma 

liberdade não completa que entregava o negro à própria sorte  

 
Revolução, guerra, agitação popular prolongada, assim como embates legais e 
diplomáticos, tornaram o trabalho escravo ilegal. Trabalhadores como uma mão-de-
obra transmissível por herança foram gradualmente, ao longo do século XIX, 
substituídos por trabalhadores que eram proprietários de si próprios e vendiam sua 
força de trabalho (TUNER apud LIBBY e FURTADO, 2006, p. 85) 
 

pois, poucas formas de trabalho lhes eram oferecidas e os ex-escravos continuavam em 

situação nada favorável – permaneciam sendo explorados. Após esse período, como nos vai 

dizer Caio Prado Júnior (2004), a posição social passa a classificar o indivíduo, sendo assim, 

alguns negros passam a estudar, sendo esta a forma por eles encontrada para conseguir 

ascender socialmente.  

A situação do país ficou cada vez mais tensa. Com a abolição, muitos fazendeiros 

revoltosos com a situação, e com o fato de não serem indenizados pelos escravos que 

perderam, passaram a apoiar a causa Republicana. Aos poucos, o Império perde forças e, em 

1889, a República foi proclamada no Brasil por intermédio de um golpe militar, proferido 

pelo Marechal Deodoro da Fonseca, obrigando a família real a abandonar o Brasil. Iniciou-se 

então, o governo Provisório Republicano. 

O Brasil passou a vivenciar a tentativa frustrada e desenfreada dos governantes de 

quererem aproximar o país aos padrões da sociedade europeia. Porém, uma grande massa 

populacional passou a ser mais excluída, muitos tomaram as ruas, na condição de mendigos. 

O caos prevalecia. Vários protestos e revoltas foram surgindo por inúmeras regiões do país.  

Vale dizer que as tensões acima comentadas muito contribuíram com o despontar de 

uma nova arte literária. Os poetas fizeram refletir em sua arte um grito contra toda aquela 
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opressão vivenciada em conjunto. Enquanto leitores observamos que à proporção que a lírica 

nos transporta para aquela realidade circundante, também produz um vínculo diferenciado que 

excede à realidade presente. 

 A maioria dos poetas – diante do contexto histórico de país que se fazia mudar – acabou 

por criar uma arte incompatível com os padrões até então estabelecidos. Candido (2010) 

nomeia este tipo de arte como “arte de segregação”, já que tem o cuidado de instituir um novo 

sistema simbólico, ou uma nova linguagem e “recursos expressivos”, que não se adaptam aos 

padrões estipulados e por isso acabam destinados a um público restrito. Essa arte se configura 

por ter características atípicas à linha de escrita instituída em determinado período ou época, 

promovendo uma desconstrução da norma ou da “arte de agregação”. O poeta Cruz e Sousa 

produz uma poesia que é capaz de questionar a realidade da época e infringir os padrões 

estabelecidos. Uma lírica rica em estratégias e abordagens tortuosas, em misticismo e paixão 

pelo doentio, elementos até então não vistos na literatura brasileira, o que nos leva a associá-la 

à “arte de segregação”. Apesar de escrita no período que compreende o simbolismo, vai além, 

transgride as barreiras daquele movimento e introduz um pensamento completamente 

extemporâneo. Sua linguagem já não mais se restringe àquele período – apesar de servir como 

reflexão daquele momento histórico e cultural –, já não mais se conforma com o modelo de 

arte inerte. Por isso, traz uma proposta que finca suas raízes no abismo do mundo 

fragmentado, do caos e da incompletude do ser humano. 

Sua lírica muito diz sobre o final do século XIX e o que estava por vir. As técnicas, as 

imagens, o espírito do novo modelo literário estão arraigados em sua lírica. As tensões 

constantes em seus versos, bem como nos versos baudelaireanos, tangem às tensões de uma 

exterioridade poética e à contrariedade diante da ordem histórica estabelecida em um mundo 

de constantes ilusões político-filosóficas. Cruz e Sousa teve o ensejo de presenciar as 

promessas de mudança advindas de um governo republicano, assim como teve a oportunidade 

decepcionante de não vê-las realizadas. Não mais acreditando que o mundo real e o ser 

humano pudessem mudar, o poeta deixa marcas de contestação à vida cotidiana de um 

“mundo de peste, de sangrenta fúria/ e de flores leprosas da luxúria” (de “Condenação Fatal”). 

A vontade de mudança ou o desejo de uma vida mais pura se transformam em certo abandono 

ou negação da materialidade do mundo real. As alegorias, a revelação do mal, o mistério, a 

espiritualidade, o silêncio e o riso irônico apontam para o caos da condição humana universal, 

assim como sugerem criticidade no que tange à procura angustiante de um novo sentido para a 

existência, como observamos nos versos do poema “Recorda!”: 
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Quando a onda dos desejos inquietantes, 
Que do peito transborda, 
Morrer, enfim, nas amplidões distantes, 
Recorda-te, recorda... 
 
Revive dessa música já finda 
Que nas estrelas dorme. 
Volta-te ao mundo sedutor ainda 
Da ilusão multiforme! 
 
Volta, recorda eternamente, volta 
Aos faróis da Esperança, 
Do Sonho estranho as grandes asas soltas 
À celeste Bonança. 
 
Recorda mágoas, lágrimas e risos 
E soluços e anseios... 
Revive dos nevoeiros indecisos 
E dos vãos devaneios. 
 
[...] 
 
Ah! volta aos desenganos primitivos, 
Volta à essência dos anos, 
Volta aos espectros tristemente vivos, 
Ah! volta aos desenganos! 
 
[...] 
 
Fique na Sombra e no Silêncio d'alma 
Todo o teu ser dolente, 
Para tranqüilo, com ternura e calma, 
Recordar docemente... 
 
[...] 
 
Para o Amor, para a Dor e para o Sonho 
Nas Esferas transborda... 
E entre um soluço e um segredo risonho 
Recorda-te, recorda... 
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 100-102) 
 

O próprio fato de recordar nos faz identificar o desejo de mudança, pois ao lembrar o 

passado o eu lírico acaba negando o tempo presente em virtude de um futuro melhor, mesmo 

que para obtê-lo seja por intermédio da morte. O sonho e a esperança, que no poema têm a 

mesma marca semântica “Sonho/ Esperança”, também estão intimamente ligados ao fato de 

recordar, assim como a morte. Desse modo, recordação, morte e sonho configuram um 

mesmo âmbito e transcendem o “mundo sedutor [...]/ Da ilusão multiforme”. 

No que diz respeito aos primeiros sinais de que esse novo fazer literário chegaria ao 

território brasileiro foram percebidos pela primeira vez, de acordo com Candido (2006), por 
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autores como Luís Delfino – pertencente ao movimento romântico – com a tradução do 

poema de Baudelaire “Le poison”, em 1871. No entanto, somente a partir de 1876 – ano em 

que as traduções dos poemas de As flores do mal se tornaram mais frequentes – foi possível 

aos novos poetas investirem naquele estilo de escrita “demasiado cru”12. Nesse caso merece 

menção o poeta Carvalho Júnior, que utilizava o estilo baudelaireano, mas de uma forma mais 

apurada, principalmente ao se referir à figura feminina, ao gosto pelo perfume e pela 

perversidade.  

Essa geração de escritores pretendia promover mudanças no campo literário. E, na 

incessante luta contra os ideais românticos, realistas e parnasianos, apesar de ainda trazer 

consigo características destes movimentos, conseguiam realçar aquelas condições materiais e 

morais que envolviam o estilo decadentista, baudelaireano. Poetas, como Teófilo Dias em 

Fanfarras (1882), Raul Pompéia com Canções sem Metro (1883) – que introduziram o poema 

em prosa em nosso território, estilo Baudelaire – mantiveram esse mesmo modelo de escrita. 

Acrescenta-se aqui a publicação de Tropos e Fantasias, em 1885, de Cruz e Sousa e Virgílio 

Várzea. Anos depois, o poeta negro tornou-se o maior representante do movimento simbolista 

no Brasil. 

No início do século XX, como também nos mostra Andrade Muricy (1952), vários 

grupos de origens simbolistas tinham sido formados em diversas partes do país. O 

Simbolismo inspirou vários poetas dos movimentos subsequentes, dentre eles Augusto dos 

Anjos, seguidor da poesia de Cruz e Sousa, no entanto, com caráter inovador. Sua poesia 

ganha o mesmo tom melancólico que a de Cruz e Sousa, “mas com modulações e formas 

absolutamente pessoais” (MOISÉS, 2001, p. 436). Augusto dos Anjos escreveu apenas um 

livro de poesias, Eu, contudo, capaz de consagrá-lo pela “elevação da experiência poética”. A 

angústia tornou-se uma constante em sua obra, assim “Certo no pessimismo está a verdade 

verdadeira, a verdade inclemente. [...] A felicidade existe no Nirvana, na Paz.” (MARTINS e 

CARVALHO apud AUGUSTO DOS ANJOS, 1987, p. 37). Seus versos, bem como os do seu 

mestre, provocaram certo estranhamento, tendo em vista o fato de abraçarem uma linha 

divergente ao culto da beleza, comum aos movimentos literários que antecederam ao 

Simbolismo/ Decadentismo. Apesar de existir, em parte da sua poesia, certo cientificismo da 

linguagem, o poeta também soube utilizar-se com maestria de outras temáticas como: o 
                                                
12 Cf. ASSIS, M. A nova geração. Revista Brasileira (2ª fase). Rio de Janeiro, 1879. v. 2, p.375 e 380. Apud 
CANDIDO, A. 2006, p. 31. Estas são palavras de Machado de Assis, num artigo no qual fala da nova geração de 
poetas inspirados no modelo baudelaireano, mas com traços da poesia de Victor Hugo. Para Machado, as 
características referentes ao romantismo e ao realismo, que para os jovens daquele período caminhavam juntas, 
não se correspondiam, visto que Baudelaire nada tinha de realista.  
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divino, o nirvana, o onisciente, o materialismo, o verme, a morte, o sofrimento existencial, a 

solidão, o cosmo, dentre outros temas que revelam a insatisfação com a realidade vigente, 

bem como uma profunda angústia e sensação de impotência diante da vida. Em “Hino à dor”, 

algumas dessas marcas estão estampadas: 

 
Dor, saúde dos seres que se fanam, 
Riqueza de alma, psíquico tesouro, 
Alegria das glândulas do choro 
De onde todas as lágrimas emanam... 
 
És suprema! Os meus átomos se ufanam 
De pertencer-te, oh! Dor, ancoradouro 
Dos desgraçados, sol do cérebro, ouro 
De que as próprias desgraças se engalanam! 
[...] 

(ANJOS, 1998, p. 64) 

 
A dor aparece aqui como remédio e riqueza para alma daqueles “seres que se fanam”. Tocado 

pela amargura, o eu consegue apreender a dor do outro. Algumas palavras enaltecem a dor: 

“alegria/ suprema/ ouro”, e anunciam o fim cabível a todos os “desgraçados”. Estes versos 

sugerem o alcance do “nirvana”, por intermédio do sofrimento, por isso, a dor torna-se a 

“riqueza da alma”. Mas, bem como Cruz e Sousa, sua poesia já não mais se prende ao 

movimento simbolista, ela vai além e apresenta traços da obra moderna, ou seja, leva a uma 

reflexão acerca dos efeitos provocados sobre o homem pela nova era capitalista, do consumo 

exacerbado e de inovações tecnológicas, na qual as relações quase já não existem. 

 

1.2.2 O poeta Cruz e Sousa 

 
Filho de negros escravos da província, Cruz e Sousa nasceu em 1861, na cidade de 

Desterro, capital da Província de Santa Catarina, e foi criado como adotivo pelos patrões, o 

Marechal Guilherme Xavier de Sousa, de quem herdou o sobrenome, e Dona Clara Angélica 

Fagundes de Sousa. Na companhia dos pais de criação teve acesso à escola, aprendeu outros 

idiomas como o francês e o inglês, e acesso às artes e cultura, na época restrita aos homens 

brancos. Aos nove anos, o menino despontava como um dos mais aplicados alunos da turma e 

demonstrava interesse pela arte, recitando poemas escritos por ele mesmo.  

Após a abolição, Cruz e Sousa mudou para a cidade do Rio de Janeiro com o objetivo de 

se tornar conhecido entre os escritores. Mas, lá percebeu que enquanto negro a abolição não 

tinha sido suficiente para livrá-lo das amarras sociais, principalmente no que se refere ao 
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preconceito. Conheceu alguns poucos amigos como Artur Azevedo, Oscar Costa e Nestor 

Vitor, o mais próximo e acolhedor. Foi também no Rio que conheceu Gavita, mulata com 

quem se casou. Do período em que chegou à capital até sua morte, em 1898, o escritor teve 

que enfrentar grandes dificuldades financeiras13, como também a loucura de Gavita e a 

tuberculose que o levou à morte. Como nas palavras de Paulo Leminski (1983), “Por 

caprichosa ironia onomástica, o fado do poeta já estava escrito em seu nome e no da cidade 

onde nasceu: Cruz, Desterro”. 

Por ser criado no contexto sociocultural dos brancos, o poeta foi rejeitado pelos 

descendentes e por ter a cor da pele negra foi excluído da “cultura ariana”. Mas, venceu as 

barreiras escravocratas da época e como escritor negro, renegado pelos intelectuais do 

período, passou a ser posteriormente considerado o maior representante do movimento 

literário Simbolista brasileiro e precursor do Modernismo. De postura libertária, foi membro 

da imprensa escrita em sua cidade, a pequena Desterro – SC, assim como no Rio de Janeiro. 

Sua obra representa a diversidade e riqueza lírica de uma poesia que visa à pureza da arte sem 

descuidar do conteúdo.  

Conforme Montenegro: 

 
Cruz e Sousa aceitou o parnasianismo apenas sugestionado pela modernidade da 
escola. Todas as suas aptidões, todas as suas tendências pessoais o afastavam desse 
grupo e tornavam para ele impossível realizar qualquer um dos aspectos 
característicos desse movimento intelectual. (Jornal do Brasil, 1923, apud. 
MONTENEGRO, 1998, p. 147) 
 

Os traços parnasianos encontrados nas primeiras publicações são decorrentes de obras 

simbolistas portuguesas, um tanto parnasianas no que diz respeito à versificação, já que os 

brasileiros receberam o modelo português de fazer poesia simbolista. 

Cruz e Sousa publicou, em 1893, Missal (poemas em prosa) e Broquéis (poesias), 

consolidando a nova forma de escrita que abriria caminho a um novo estilo poético: o 

Modernismo. Em Broquéis, já não mais se percebe o otimismo de Missal, o poeta começa a 

expor ideias de morte e nirvana, como uma manifestação da revolta em favor daquele meio 

que não lhe permitia a conquista da almejada acessão. Nas palavras de Muricy14 “o espírito de 

revolta, e a influência crescente de Schopenhauer, conduziram-no a um pessimismo cósmico e 

apocalíptico” (MURICY, 1995, p. 29), porém movido pelo impulso da vontade de querer. 

                                                
13 Cf. Anexo A 
14 Cf. Cruz e Sousa: Obra Completa. Atualização Alexei Bueno. 
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Levava em consideração os ideais deste e alguns princípios filosóficos de Nietzsche: tanto no 

que se refere ao “super-homem” que tem o conhecimento sobre o mundo, quanto às relações 

existentes entre musicalidade e tragédia. 

Percebeu então que não seria fácil ao “Nobre guerreiro audaz entre os guerreiros” (de 

“Sonhador”) ter a oportunidade de “subir a Imensidade” (de “Em Sonhos”) dos “turbilhões 

quiméricos do sonho” (de “Antífona”) e poder “eternizar as dores/ Nos bronzes e nos 

mármores eternos” (de “Tortura Eterna”).  

O poeta de Broquéis passou por um período de desilusões que envolveu a loucura que 

acometeu sua esposa Gavita, a infecção tuberculosa e os problemas financeiros. Nesse 

momento, pode contar com poucos amigos, dentre eles Nestor Vitor que responsável pela 

publicação dos últimos escritos de Cruz e Sousa. Viu-se, ainda, rejeitado pela sociedade. 

Contudo, o poeta continuava a escrever, pois “a sociedade podia bani-lo. A arte, porém, 

acolhia-o, não exigindo passe racial” (BAJU apud MORETTO, 1989, p. 112). Nessa época, 

foram elaborados Evocações (prosa) e Faróis (poesias), publicados postumamente em 1898 e 

1900, respectivamente. Com o primeiro atingiu a transcendência, ou seja, elevou sua arte 

poética ao campo da morte e dos sonhos; com o segundo, rendeu-se à humilhação e 

intensificaram-se os tons relativos à morte, à dor e aos lamentos. Como que para libertar-se do 

tormento, invocava o pranto, à noite, o filho e o diabo. O ápice, em relação à morte, é atingido 

em seus Últimos Sonetos, publicados apenas em 1905.  

O poeta transpunha, por intermédio do verso, as fronteiras criadas pela sociedade, como 

se vê em “Vida Obscura”: 

 
Ninguém sentiu o seu espasmo obscuro, 
Ó ser humilde entre os humildes seres.  
Embriagado, tonto dos prazeres, 
O mundo para ti foi negro e duro. 
 
[...] 
 
Mas eu que sempre te segui os passos  
Sei que cruz infernal prendeu-te os braços 
E o teu suspiro como foi profundo. 
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 181) 
 

Em conflito com a sociedade, o eu lírico bebe a dor dos demais poetas: “Ó ser humilde entre 

os humildes seres” para, por fim, afirmar “Sei que cruz infernal prendeu-te os braços”, e 

então, poder partilhar do sofrimento alheio. 
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No contexto universal, apesar de o final do século XIX ser marcado pelos ideais liberais, 

muitos ainda eram os países que, mesmo após a proibição do tráfico negreiro, camuflavam o 

processo de escravidão. O Brasil acabou por ser um dos últimos a libertar os negros do 

processo de escravidão em que viviam, misturando “disparatadamente idéias liberais e 

escravidão” (BOSI, 2002, p.65). Logo, se historicamente o negro era visto de modo 

discriminado, quando observado pelo ângulo científico, os conceitos e estudos não se 

distanciam muito. Ainda de acordo com Bosi, as observações de cunho científico constituídas 

por Nina Rodrigues, nas últimas décadas daquele século, em Os africanos no Brasil, podem 

ser consideradas de grande valia quando analisadas sob o âmbito constituinte de uma temática 

pouco discutida naquele período. Porém, a “superioridade cultural e moral dos brancos em 

relação aos negros” (BOSI, 2002, p. 167) prevalecia, pois, para a ciência, os negros 

constituíam uma “raça atrasada” se comparada à “raça branca”. Sendo assim, este pensamento 

acabava por favorecer a ideologia dominante daquela época. 

O conflito proporcionado pelas ciências em relação às raças e o choque cultural ao qual 

Cruz e Sousa enfrentou, principalmente a partir do momento em que chegou ao Rio de 

Janeiro, são dramas que acabaram por refletir em sua arte poética. Segundo Alfredo Bosi 

(2002), em parte de sua lírica é notória a repulsa do poeta à reveladora “ciência de hipóteses” 

que dividia a humanidade em duas raças: “superiores e inferiores”, na qual, por ventura, os 

negros se encontravam em nível de inferioridade natural como fruto da evolução desigual da 

humanidade – o que ficou nítido, por exemplo, na prosa poética “Emparedado”. Desse modo, 

“a teoria evolucionista e a ideologia racista, que dela se valia, eram assim confrontadas 

dramaticamente com a experiência e a consciência de um sujeito capaz de interpelar o 

cientista” (BOSI, 2002, p. 168) e expor seus pensamentos por intermédio da arte de forma tão 

elaborada quanto a que um homem branco poderia realizar. Ao utilizar a arte como 

instrumento capaz de toar aquela negra voz, Cruz e Sousa realiza o que Bosi vai chamar de 

resistência cultural, ou seja, transforma todo o sofrimento existencial “que é subjetivo e 

público ao mesmo tempo” em “consciência inconformada” (BOSI, 2002, p. 168). Desse 

modo, o poeta acaba por fortalecer sua consciência crítica ao ponto que entra em conflitos 

ideais. Logo, se fortalece, ao passo que não reproduz os modelos estabelecidos culturalmente: 

a lírica o liberta das amarras sociais. 

No campo literário, muitos escritores demonstravam indignação com as ciências, dentre 

estes ganha destaque Cruz e Sousa. Observando o modo como o poeta interagiu com a época, 

é perceptível a sua tentativa, através da arte, transpor as indiferenças relacionadas à cor da 
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pele: “Bendita seja a negra boca/ Que tão malditas cousas diz!” (de “Canção Negra”). 

observa-se que, não conformado com o a repulsa proferida social e cientificamente aos 

negros, encontrando-se, pois, na posição de poeta e negro, procurou erguer sua voz e, para 

tanto, tomou a poesia como intermédio.  

Muitos são os poemas em que tais disparidades entre o mundo do homem branco e do 

homem negro aparecem. Em “Eterno Sonho”, a última estrofe especificamente, levanta a 

hipótese de um amor não correspondido em decorrência da dessemelhança da cor, a saber: “E 

se em minha alma o mesmo não existe,/ é que tens essa cor e é que eu sou branca!”.  

Inserida em um contexto histórico e social marcado pelas ideologias de progresso, de 

construção de uma nova nação, a lírica de Cruz e Sousa se recusa a compactuar com a ordem 

estabelecida. A forma como está condensada poeticamente a sua lírica se faz ver conforme o 

que Adorno classificou como fratura ou o que Candido preferiu chamar de arte de 

segregação. Por vezes, negando a sociedade, sem crer que dela pudesse fazer parte, Cruz e 

Sousa fez emergir em sua lírica o que havia de mais pungente, de mais cruel na sociedade da 

época. 

Estas reflexões tornam-se indispensáveis na medida em que sua linguagem poética se 

revela imbuída da desastrosa condição humana em um mundo de caos, apesar de “moderno”. 

O poeta assume uma determinada postura diante das questões de seu tempo e dialoga com a 

realidade circundante. É, pois, por intermédio da arte, da linguagem artística, que sua maneira 

de ver o mundo se configura. 

Mesmo sendo visto com maus olhos perante a crítica literária da época pelo modelo de 

arte produzida no contexto brasileiro, Cruz e Sousa foi capaz de antecipar marcas que seriam 

mais tarde apreciadas e típicas no Modernismo. Aprendera com Baudelaire a exaltar a dor e 

nela encontrar gosto. Experimentou em seus versos a sensação de impotência. Encontrou na 

morte, na cólera e no ódio expostos em seus versos, a cura, ou alívio, para seus dramas.  

Não por acaso, viu no riso e na ironia a contenda em relação ao sistema social opressor. 

Nestes, uma resposta à exclusão social, outra à recusa a uma arte que nascia em meio a um 

sistema histórico e cultural que não a permitia ser contemplada. O “Cisne Negro” da nossa 

literatura soube elaborar sua lírica de modo a ganhar vida nas tensões. Tensões percebidas em 

seus dilemas e em cada riso irônico proferido de modo sutil ou mesmo brutal, por vezes um 

“riso absurdo, inflado”, como veremos posteriormente, no que cabe à análise. 
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AS MARCAS DO RISO E DA IRONIA 
 

 
Perdão, não sei fazer fraseado estético, 
Embora de mim zombe a roda toda aqui; 
Far-te-ia rir, decerto, o meu patético, 
Se o rir fosse hábito ainda para ti. 
 

(Goethe, 2004, p.51) 
 

2.1 Considerações sobre o riso 
 
Gargalha, ri, num riso de tormenta,∗ 
Como um palhaço, que desengonçado, 
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
De uma ironia e de uma dor violenta. 

[...] 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 89) 
 

Os estudos realizados acerca do riso não prescrevem uma definição exata sobre o 

mesmo. Porém, as diferentes vertentes sobre esta temática indicam que o riso “revela 

verdades escondidas”. Assim, para compreendê-lo faz-se necessário entender a sua origem, 

traçada desde a Antiguidade aos tempos modernos. 

De acordo com Minois (2003), tomando a mitologia grega como ponto de partida para o 

estudo do riso, é possível observar que os deuses o empregaram desde a criação do mundo 

“tendo rido Deus, nasceram os sete deuses que governam o mundo” (REINACH apud 

MINOIS, 2003, p. 21) e assim permaneceram utilizando-o em ritos e festas, compreendido 

sempre pela sua espontaneidade e com a possibilidade de manifestar tanto uma “violência, 

deformidade” quanto à “sexualidade” – neste caso relacionado à “obscenidade e ao retorno à 

vida” (MINOIS, 2003, p. 23). Contudo, o riso estendeu-se ao plano humano e, após o século 

IV a.C., alguns filósofos passaram a enxergá-lo com cautela “por uma desconfiança clara em 

relação ao riso desenfreado, manifestação indecente de uma emoção primária, ainda próxima 

de um instinto selvagem, inquietante, que é preciso aprisionar, domesticar, civilizar” 

(MINOIS, 2003, p. 49). 

Como dito, o riso dos deuses era livre e triunfante, mas possuía também um caráter 

destrutivo. Por isso, a partir do século IV a.C., quando já humanizado, precisou passar por um 
                                                
∗ A referida estrofe é um recorte do soneto “Acrobata da dor” analisado, na íntegra, na página 54 desta 
dissertação. 
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processo de “intelectualização” e ser “domesticado”. Tornou-se então, oposto ao que era 

considerado sagrado. O riso zombeteiro e maldoso, que marcou o período arcaico, foi 

condenado por alguns filósofos gregos que defendiam o tom sério da vida. Entretanto, outros 

pensadores, como Luciano de Samósata, concebiam o riso pelo ângulo da grosseria da ironia.  

Platão (2009) foi um dos defensores da seriedade e não acreditava que os deuses 

pudessem rir. Assim em Filebo15, acaba por predefinir o riso como um estado da alma capaz 

de mesclar “prazeres verdadeiros” e “prazeres falsos”, uma amálgama entre prazer e 

maledicência (inveja). 

Acreditava que as pessoas que se predispõem ao ato de rir eram, por ventura, 

consideradas “fracas”, inferiores tanto moralmente quanto intelectualmente. Logo, se os 

deuses são superiores, detentores do poder, jamais poderiam se entregar à derrisão, pois: 

 
Torna-se, portanto, inadmissível que nos representem homens dignos de estia como 
dominados pelo riso, e mais ainda em se tratando de deuses. Mais ainda, 
indubitavelmente. Portanto, não aprovaremos esta passagem de Homero sobre os 
deuses: “Um riso inextinguível rebentou entre os deuses ditosos, quando viram 
Hefesto a desvelar-se assim pela sala”. (PLATÃO, 2006, III, 389a, p. 101) 

 
Desse modo, era necessário “domar” o riso humano, para que ele não lhe denegrisse a moral. 

Sobre esta mesma temática, Minois explica que Aristóteles não se distanciava do ponto 

de vista platônico. Declarava que cabia apenas ao ser humano a faculdade de rir e acreditava 

que o homem deveria empregar o riso com cautela, com certa sutileza. Em Ética a Nicômaco, 

Aristóteles (1979) estima o comportamento dos homens que “gracejam com bom gosto. [...] O 

homem fino e bem educado será, pois, [...] o homem que observa o meio termo, quer o 

chamemos homem de tato, quer espirituoso” (ARISTÓTELES, 1979, p. 116), já que para ele 

o ato de rir não era algo que se poderia considerar belo, além de demonstrar um sinal de 

“inferioridade”. Consequentemente, afirmava Aristóteles na Poética, a comédia era inferior à 

tragédia, já que esta pode figurar homens de modos superiores aqueles do mundo real, 

enquanto a comédia é a “imitação de homens inferiores; não, todavia, quanto a toda à espécie 

de vícios, mas só quanto àquela parte do torpe que é o ridículo.” (ARISTÓTELES, 1979, p. 

245).  

De acordo com Minois, o pensamento grego arcaico mitológico foi substituído pela 

forma monoteísta. Com isso, o riso, visto sob a concepção aristotélica e platônica, tornou-se 

um instrumento diabólico “o diabo tenta utilizá-lo para desintegrar a fé, ou Deus”. Foi a partir 
                                                
15 Cf. Filebo, 50a. Nesta parte da obra, Sócrates assume o discurso e afirma que quando o ser humano ri (de um 
amigo) ele mescla “prazer e dor”, ou seja, há uma mistura de prazer e inveja. 
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deste período que o riso incitou várias opiniões e não deixou de ser percebido com 

desconfiança. Sua manifestação passou a ser observada na vida pública e privada, porém com 

cautela, e em festas, onde ganhava mais liberdade. 

No período que compreende a Idade Média, o riso adquiriu um tom de paródia “é o riso 

de uma sociedade que se vê em um espelho deformante. Essa sociedade se macaqueia, porque 

encontrou certo equilíbrio. Se pode zombar de si mesmo é porque não tem angústias 

metafísicas. Ela evoluiu num quadro que não é confortável, mas coerente” (MINOIS, 2003, p. 

155), isso porque essa sociedade costumava zombar de modo sagaz, modificando assim a 

ordem instituída em um processo de subordinação. A praça pública passou a ser o local em 

que o riso adquiriu configuração e se transformou na mais importante característica da cultura 

popular16, exercendo um grande poder de transformação social.  

O riso satírico fez-se notável por seu tom antipolítico e anticlerical manifestando “a 

inquietação dos moralistas diante das mudanças sociais, religiosas e políticas” (MINOIS, 

2003, p. 211) perante o evidente conservadorismo. Por isso, apresentava-se como uma crítica 

ao modelo de civilização que insistia em prevalecer, como podemos observar, por exemplo, 

nos versos satíricos do modelo brasileiro de Gregório de Matos: “O seu Santo nome disse/ em 

vão: mas o capitão/ perguntou a Luiza então/ a causa da parvoíce:/ ela; porque ele ouvisse,/ 

toda de risinhos morta,/ este mandu17 (disse absorta)/ não repara, que se implica/ marchar eu 

com outra pica,/ tendo o Capitão à porta” (de “Décimas ‘Ao mesmo capitão fretando-lhe a 

amásia certo homem chamado Surucucu’”), em que critica o modo de vida baiano.  

Para Minois, foi ainda nos últimos cem anos da Idade Média que o riso, agora irônico, 

chegou a Deus. Paródias do Pai Nosso e da Ave Maria tornaram-se frequentes e acabaram por 

nutrir críticas contra o sistema religioso, por sua vez dominador e opressivo. 

Contudo, é importante observar que o riso passou também por significativas 

transformações ao longo do tempo. O século XVII, por exemplo, foi marcado por essas 

mudanças. Nele o riso tornou-se mais suave, comedido, acompanhando o processo de 

civilização e experimentando “a necessidade de se refinar” (MINOIS, 2003, p. 390). No 

processo de transição para o século XVIII o riso conquistou outras características: 

                                                
16 Cf. DUARTE, Leila Pereira. “A ironia e o riso moralizador da sátira”. In.: ___ Ironia e humor na literatura. 
Belo Horizonte: Editora PUC Minas; São Paulo: Alameda, 2006, p. 59-67. A obra vicentina é tida como um 
reflexo de mudança dos tempos e da passagem da Idade Média para o Renascimento. No que se refere ao riso, o 
Teatro Vicentino configura um bom exemplo em que o riso assume a função de evidenciar as relações sociais, ao 
passo que questiona o mundo, as relações sociais ou a realidade mascarada. Assim, nos Autos e Farsa de Gil 
Vicente é comum o indivíduo que ri de si, o que remete o leitor à percepção do riso enquanto processo irônico e 
crítico daquele determinado contexto.  
17 “Feixe ambulante” 
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não é mais um sopro vital, um modo de vida ; tornou-se uma faculdade de espírito, 
uma ferramenta intelectual, um instrumento a serviço de uma causa, moral, social, 
política, religiosa ou anti-religiosa. [...] O ridente generalista deu lugar aos 
especialistas, quase se pode dizer aos profissionais, com tudo que isso significa de 
competência e enfraquecimento. (MINOIS, 2003, p. 409) 

 

Desse modo, podemos observar que o riso ganhou aspecto bastante diferenciado do que se via 

no período anterior. O humor surge e lhe fornece um caráter burlesco, zombador ou satírico. 

No final do século XVIII, a ironia passou a serviço do riso fornecendo-lhe diversas 

possibilidades de entendimento. No final do século ocorreu uma união do “riso popular, que 

não perdeu nada do seu aspecto contestador, e do riso aristocrático, marca de ironia crescente 

em relação aos valores tradicionais. O encontro do riso emocional com o riso cerebral se 

traduzirá pelo grande estampido do grotesco romântico” (MINOIS, 2003, p. 460). Esta 

explosão do grotesco romântico negativo mostra-se também até meados do século posterior 

sendo que, a partir deste momento, o riso atrelado ao grotesco perde território. 

Minois (2003) explica que no século XIX o riso retoma sua antiga “vocação de insulto, 

de agressão verbal, de exclusão e zombaria humilhante, como nos tempos de Homero” 

(MINOIS, 2003, p. 461), principalmente devido ao fato da vida política da maioria dos 

grandes países do mundo caminharem para a democracia, porém de modo caótico. Daí a 

necessidade do escárnio bem como da ironia, atrelados e em combate.  

Os filósofos da época começaram a ver o riso como um comportamento fundamental e 

então passaram a observá-lo com mais afinco. Dentre estes estudiosos ganham destaque: 

Hegel, que enxergou o riso com certa desconfiança, explica Minois (2003), em decorrência da 

troça do século anterior e, por isso, quis reafirmar a seriedade ou “crença no caráter essencial 

das coisas”; Kierkegaard (2005), que opinou de modo mais positivo em relação à ironia e o 

humor, já que concebeu a ironia em seu sentido socrático, que não destrói mas experimenta 

valores, assim como viu no humor o meio de se chegar à “seriedade absoluta, Deus”; Arthur 

Schopenhauer que, em O mundo como vontade e como representação, afirmou ser o riso a 

falta de conveniência “entre um conceito e os objetos reais sugeridos por ele, seja de que 

forma for; e o riso consiste precisamente na expressão desse contraste” (SCHOPENHAUER 

apud MINOIS, 2003, p. 514), além disso, para ele apenas as pessoas sérias sabem rir e, assim, 

acabou por dizer que só são concebíveis dois tipos de riso: o triste e o tolo; Nietzsche (1989) 

afirmou que o homem, ao descobrir sua solidão perante um mundo sem sentido e sem Deus, 

pois “Deus morreu”, então se ri, ri de “tudo e contra tudo” com mais seriedade, já que tem 
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consciência da sua condição desesperadora e precisa superá-la, mas tudo acaba no nonsense; 

Bergson (2007) que viu o riso como algo técnico, por isso procurou entender como, do que e 

para que rimos? Para ele, o riso é, antes de qualquer coisa, um “gesto social” e se afirma 

enquanto correção; Freud que viu no humor um processo de defesa contra o desprazer; 

Baudelaire (1961) que afirmou “o homem morde com o riso”, portanto com o riso ele é capaz 

de exprimir todo o mal ou agressão.  Victor Hugo (1988)  moveu o riso grotesco que gera 

uma dialética do riso e da tristeza, assim o riso da desilusão e da consciência da dualidade do 

ser. 

Em tese sobre a cultura popular na Idade Média e no Renascimento, Mikhail Bakhtin 

(1993) explica que desde a Idade Média o núcleo representativo do cômico que norteava os 

ritos não estabelecia vínculos com nenhuma doutrina, mas começara a fazer parte das 

particularidades da vida humana. Conhecida como cultura “carnavalesca”, ou do “riso”, suas 

manifestações passaram a ser opostas a seriedade cultural, religiosa e social, constituindo uma 

segunda percepção da vida. Nessa perspectiva, o riso passava a ser visto como possibilidade 

de se fazer conhecer as verdades sobre o mundo. 

Para este autor, durante a Idade Média o riso estava afastado de todas as ideologias do 

mesmo modo que da literatura elevada. O tom sério prevalecia apenas na cultura medieval 

oficial. Assim, o riso medieval era completamente festivo, livre de todas as amarras da 

sociedade. Durante o carnaval, a sociedade se igualava, todos participavam igualmente dos 

ritos festivos em praça pública: o riso adquiria a linguagem do povo, era ambivalente e 

recreativo. Deste modo, nos festejos populares o riso passava a ser “patrimônio do povo”, 

onde todos podiam rir e ganhavam aparência cômica “universal”, o lugar em que passava a ter 

caráter “ambivalente”, ou seja, “alegre e cheio de alvoroço, mas ao mesmo tempo burlador e 

sarcástico, que nega e afirma, amortalha e ressuscita simultaneamente” (BAKHTIN, 1993, 

p.10). O que podemos observar é que há, na Idade Média, uma retomada daquele riso livre 

presente no grotesco arcaico. Sua principal função nesse período era, apesar de degradante, 

ser regenerador. Marcava assim, um papel importante nas festas populares – principalmente 

aquelas ligadas à Igreja como a Páscoa e o Natal, visto que durante as respectivas 

comemorações a Igreja permitia a aproximação entre o popular (pagão) e o cristão (sério), no 

intuito de cristianizar o povo – pois ligava “o tema do novo, da renovação [...] ao tema da 

morte” (BAKHTIN, 1993, p. 68). Com isso, o novo ganha “ênfase positiva” para o povo em 

uma expectativa da chegada de um tempo melhor, em que houvesse “um regime social e 

econômico mais justo”.  
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Conforme Bakhtin, é preciso assinalar que na literatura referente ao Renascimento 

ganha ênfase a obra Rabelaisiana justamente porque consegue mostrar o riso na sua versão 

carnavalesca, bem como seu caráter universal, festivo e utópico, preparado durante a Idade 

Média. Na literatura renascentista o riso passou a ter uma nova consciência histórica e fazia 

“triunfar o retorno de tempos melhores, da abundancia universal e da justiça” BAKHTIN, 

1993, p. 85). Outro ponto fundamental em Rabelais é a predominância do “princípio material 

e corporal” como uma paródia da vida habitual em que as coisas são vistas, mesmo que em 

um período temporário, como em uma segunda vida, ao “avesso”. 

 Contudo, Bakhtin continua a afirmar que o princípio do riso carnavalesco e popular 

começou a sofrer significativa redução no final do século XVII. Mas, apesar da cultura 

popular da praça pública ter diminuído e perdido suas características primitivas, constituindo 

uma tradição literária, ela não deixou de existir. Era, pois, capaz de transformar o medo 

presente no mundo cotidiano em manifestações de alegria: o medo acabou “vencido pelo riso 

carnavalesco”. 

O riso ganha forma no grotesco romântico. Nesta época, adquiriu importância tanto o 

teatro popular quanto os artistas cômicos que trabalhavam nas feiras. Bakhtin explica que esta 

representação do riso se diferencia do da Idade Média e do Renascimento porque estes tinham 

um caráter universal, enquanto aquele era subjetivo e individual, local de isolamento em que 

“o riso subsiste; não desaparece nem é excluído como nas obras ‘sérias’; [...] o riso se atenua, 

e toma a forma de humor, ironia ou sarcasmo. Deixa de ser jocoso e alegre” (BAKHTIN, 

1993, p. 33). Segundo o autor, a grande diferença é percebida quando se trata do tom 

negativo, não mais regenerador como se via na Idade Média e no Renascimento. A 

representação do diabo, por exemplo, já não era mais a do “alegre porta-voz ambivalente de 

opiniões não oficiais, da santidade ao avesso [...]”, mas a do que “encarna o espanto, a 

melancolia, a tragédia” (BAKHTIN, 1993, p. 36), restringindo o riso ao negativo.  

Para este autor, o grotesco romântico provocou a escassez do vigor regenerador que 

possuía o riso durante a Idade Média e o Renascimento, pois nestes possuía a capacidade de 

refletir o caráter universal das coisas, mesmo as mais terríveis, de modo festivo, além disso o 

mundo se aproximava do homem, enquanto naquele o habitual toma o aspecto terrível, pois 

“tudo que é costumeiro, banal, habitual, reconhecido por todos, torna-se subitamente 

insensato, duvidoso, estranho e hostil ao homem.” (BAKHTIN, 1993, p. 34).  

É importante observar que, para Bakhtin, Rabelais nunca foi tão mal compreendido 

quanto no século XVIII: as brincadeiras e colocações de Rabelais tornaram-se infames e 
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desprezíveis; o riso passou a ser motivo de desprezo neste período. Isso aconteceu 

basicamente porque o entendimento da sua forma no contexto rabelaisiano tem uma relação 

direta com a própria história do riso no período em que a obra foi escrita. Por isso, aquela 

expressão comum às festas populares do Renascimento chegou a seu limite no século XVIII. 

Ao mesmo tempo “novos gêneros da literatura cômica, satírica e recreativa dominarão no 

século XIX. Estabeleceram-se também as formas reduzidas do riso: humor, ironia, sarcasmo” 

(BAKHTIN, 1993, p. 103), logo podemos afirmar que aquele riso de caráter popular 

predominante na Idade Média e no Renascimento foi supresso dos dois séculos subsequentes, 

mas o caráter contestador da ordem vigente não se perdeu. 

Com efeito, o riso de combate ressurgiu no século XIX travando contestação à ordem, às 

instituições, ao estático. Mais uma vez, o mundo foi “posto às avessas” e a expressão risonha 

se posicionou enquanto arma que liberta o sujeito das amarras do mundo. Há neste modelo 

um sentido utópico, pois na medida em que nos é apresentado o lado inverso do mundo – a 

representação da hipocrisia e dissimulação dos sistemas ideológicos – paralelamente surge 

uma negação do sentido real do mundo, em consequência manifesta-se o desejo de mudança 

diante daquele mundo que se apresenta degradado. 

O filósofo Henri Bergson (2007), no século XIX, retoma o pensamento Aristotélico 

ao estudar o riso quando afirma ser este um objeto de experimentação propriamente humano e 

que para compreendê-lo é necessário situá-lo, colocando-o em sociedade - para este estudioso, 

o ambiente natural para o riso. Segundo Bergson, se o riso é um ato social passa a ser 

utilizado de acordo com os signos criados e representados nos grupos em que se insere. Por 

sua vez, também pode questionar valores impostos e despertar um senso de reflexão, 

assumindo, nessa compreensão, uma espécie de “gesto social”. 

O estudo realizado por este filósofo tem como ponto de partida a comicidade, 

entendida como um dos principais mecanismos geradores do riso. O autor divide a 

comicidade em cinco categorias: das formas, dos movimentos, da situação, das palavras e do 

caráter. Além disso, cita os principais processos de criação da comicidade sob três 

perspectivas: repetição, inversão e interferência de série.  

No conto “O colocador de pronomes”, de Monteiro Lobato, podemos ver um desses 

mecanismos quando o protagonista Aldrovando Cantagalo entra furioso na oficina e de lá é 

expulso: “– Chega de caraminholas, seu barata tonta! Quem manda aqui, no serviço e na 

língua, sou eu. E é ir andando, antes que eu te ferre com um bom par de ferros ingleses!” 

(LOBATO, 2009, p. 122). Podemos observar que há um mecanismo de repetição de palavras, 
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neste caso (ferre, ferros) que está, significativamente, relacionada a equinos. As repetições 

servem, portanto, como um produtor da comicidade. 

É importante salientar também que a forma de riso, ou de comicidade, relatada por 

Bergson distancia-se significativamente daquela estabelecida por Bakhtin. Enquanto este 

enxerga o riso revestido por uma acepção positiva, regeneradora e de caráter universal e que 

liberta, Bergson o elucida de acordo com suas ações denegridoras, ou seja, o cômico da 

cultura popular praticamente deixa de existir, cedendo lugar ao riso sério, satírico e irônico, 

como se vê no exemplo supracitado em que a aplicação do verbo denota ambiguidade e 

consequentemente, uma ironia subjacente. 

Porém, nesta pesquisa nos interessa a relação entre o riso e as questões sociais, 

evidenciadas tanto por Minois, quanto por Bakhtin e Bergson. Diante desta temática 

procuraremos elucidar, na lírica de Cruz e Sousa, a presença do riso e sua profunda relação 

com elementos históricos e sociais referentes ao final do século XIX. 

 

2.2 Consideração sobre a ironia  
 

[...] 
Rir! Mas com o rir atroz, o rir tremente 
Com que André Gil eternamente ria. 
Rir! mas com o rir demolidor e quente 
Duma profunda e trágica ironia. 
[...] 

(Cruz e Sousa, 1995, p. 283) 
 

Sócrates foi um dos filósofos que mais fez uso desse expediente, e por vezes atrelada ao 

riso. A maior de suas contribuições foi o uso da “ironia como sabedoria, como estilo de vida, 

a ironia que dissipa as miragens, a ironia que nos torna lúcidos e destrói falsas verdades” 

(MINOIS, 2003, p. 65). Segundo Minois, essa ironia socrática nos leva a Luciano de 

Samósata, “o homem que ri de tudo”, visto que este a utilizou, acrescida ao riso, para 

expressar um ceticismo sobre a seriedade religiosa e humana. Samósata negava, por 

intermédio da ambiguidade e do riso, toda a ordem mundana.  

Segundo D. C. Muecke, em Ironia e o irônico, o conceito em si da palavra ironia 

 
é vago, instável e multiforme. [...] A evolução semântica do vocábulo foi acidental; 
historicamente nosso conceito de ironia é o resultado cumulativo do fato de termos, 
de tempos em tempos no decurso dos séculos, aplicado o vocábulo ora 
intuitivamente, ora negligentemente, ora deliberadamente, a fenômenos que 
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pareciam, talvez erroneamente, ter bastante semelhança com alguns outros 
fenômenos aos quais já o vínhamos aplicando. (MUECKE, 1995, p. 22) 

 

Desse modo, não pretendemos aqui estabelecer um conceito preciso sobre a ironia, mas 

buscaremos fixar pontos que nos auxiliarão no desenvolvimento das temáticas que aparecerão 

no desenrolar desta pesquisa e que estarão diretamente ligadas à palavra ironia, como também 

a sua aplicação. 

Analisando o procedimento de estudo realizado por Muecke, podemos observar que, 

logo no primeiro capítulo da obra em questão, é citado um conjunto de exemplos de ironia ao 

qual estabelece conceitos no desenrolar dos demais capítulos18. Em seguida, o autor estabelece 

como ponto de partida para o estudo a evolução do conceito sobre o tema supracitado.  

A princípio, mostra que a palavra ironia já existia na antiguidade, porém não se aplicava 

ao fenômeno. No entanto, o termo  começa a surgir em “algumas traduções da Poética como 

uma versão da peripeteia (peripécia) aristotélica (súbita inversão de circunstância) que talvez 

abrangesse parte do significado da ironia dramática” (MUECKE, p. 30, 1995), mas é na 

República, de Platão, que eironeia19 é registrada pela primeira vez. E, como mencionado 

antes, a palavra foi atribuída a Sócrates por uma de suas vítimas, com o significado próximo a 

uma “forma de tapear as pessoas”. Esse “tapear” socrático aconteceu por intermédio de um 

jogo de perguntas que se abriam à possibilidades  para novas perguntas (nada sei) em um 

movimento dialético, mesmo que incompleto já que não se chegou a uma unidade. Sócrates se 

fez irônico por intermédio desse jogo de palavras que não estabeleciam um final convincente. 

Contudo, Aristóteles definia a ironia como uma “dissimulação autodepreciativa, 

superior a seu oposto, a alazoneia, ou dissimulação jactanciosa” (MUECKE, p. 31, 1995). O 

modo de ironia aristotélico ao qual Muecke se refere é o mesmo instituído por Sócrates e 

exposto por Platão. Podemos então dizer que este processo irônico adota como ponto de 

partida estratégias de linguagem capazes de confundir o receptor no que diz respeito a ideias e 

opiniões por ventura já formadas. Para tanto, o respectivo receptor precisa compreender a 

proposição subentendida e refletir sobre a dúvida instaurada.  

No dizer de Muecke, o filósofo romano Cícero via a ironia enquanto “figura de retórica” 

ou um hábito difuso do discurso. Neste caso, Cícero acreditava que, no discurso de Sócrates, 

existia uma ideia substancial da receptividade positiva em relação à ironia. Ou seja, durante a 

                                                
18 Apenas alguns desses exemplos servirão de base para esta pesquisa e serão apresentados no tópico 2.2.1 deste 
trabalho. 
19 Cf. MUECKE, D. C. Ironia e o irônico. São Paulo: Perspectiva, 1995, p. 31. Segundo o autor, a palavra 
eironeia, aplicada antes no sentido de uso enganoso da linguagem, é hoje uma figura de retórica. 
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interlocução, esperava-se que a ironia dele proferida tivesse algo “positivo”, assim estava 

vinculada ao aprendizado. Muecke acrescenta ainda que Quintiliano, retórico por excelência, 

apresentou um conceito intermediário ao de Cícero: “a ironia como elaboração de uma figura 

de linguagem” em que se entende o oposto do que é dito, literalmente. Também é importante 

salientar que estes conceitos de ironia estabelecidos por Cícero e Quintiliano prevaleceram 

ativos, tanto na Inglaterra como na Europa, até o final do século XVII e início do século 

XVIII, quando os ingleses passaram a aplicar termos semelhantes ao vocábulo como: 

sarcasmo, zombaria e escárnio, assim como uma estratégia satírica. 

Todavia, Muecke deixa claro:  

 
Foi no final do século XVIII e começo do século XIX que a palavra “ironia” 
assumiu inúmeros significados novos. Naturalmente, os significados antigos não se 
perderam, e as antigas  maneiras de ser irônico não foram suspensas, embora haja 
uma tendência a depreciar a ironia satírica como vulgar e barata e a ironia cética 
como cruel, corrosiva e diabólica. (MUECKE, 1995, p. 34) 

 

Assim, o referido autor prossegue mostrando que, dos novos conceitos e aspectos 

atribuídos ao emprego da ironia chama a atenção o fato da mesma passar a ser vista como 

algo observável, consequentemente, “representável na arte”. Enquanto algo observável 

“coisas vista ou apresentadas como irônicas” (MUECKE, 1995, p. 38), a ironia também se 

deixa ver de modo verbal ou instrumental, visto que “alguém utiliza um propósito com a 

linguagem” (MUECKE, 1995, p. 34) principal instrumento nas mãos do ironista. 

Segundo Muecke, dentre os “ironólogos” do período se destaca o filósofo alemão 

Friedrich Schlegel (1777-1829). E, ao explicar que, na Europa, o conceito de ironia foi se 

desenvolvendo lentamente durante o século XVIII, afirma ainda que Schlegel determinou os 

princípios da ironia romântica, dialética e paradoxal. É, pois, uma ironia que liberta da 

realidade, ao passo que, superior, graceja de todas as formas. Para este: 

 
A ironia [romântica] é a única dissimulação involuntária e ainda assim totalmente 
deliberada [...] tudo deveria ser jocoso e sério, francamente aberto e profundamente 
escondido. [...] Contém e desperta um sentimento de indissolúvel antagonismo 
entre o absoluto e o relativo, entre a impossibilidade e a necessidade de 
comunicação completa. (SCHEGAL apud MUECKE, 1995, p. 40-41) 

 

ou seja, a concepção de ironia romântica, apesar de ser mais suave, não deixa de ter um 

caráter perturbador, um certo descontentamento perante a realidade estabelecida. 
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Com o surgimento da ironia romântica a arte ganhou autonomia enquanto arte - 

consciência de que a arte tem realidade própria. Trata-se, pois “de uma arte que não se 

satisfaz com o sério absoluto, pois não quer ser igual à realidade, por isso toma o dito e o 

decompõe, fragmenta, desestrutura e discute, consciente da necessidade de distanciamento do 

real” (DUARTE, 2006, p. 42). Consequentemente, pode misturar diversos elementos como 

sério e zombaria, utopia e realidade, mostrando a distância entre o autor e a obra e não 

permitindo que se tenha total subjetividade ou objetividade. O resultado desse tipo de 

procedimento irônico é a uma arte que anuncia outras realidades. 

No romantismo alemão, a ironia foi algo essencial e seu principal “objetivo era fazer 

brilhar a poesia, não como obra, mas como arte, pura consciência do instante e lugar do 

exercício da liberdade absoluta” (DUARTE, 2006, p. 38). Desde então, a literatura muito se 

utiliza deste procedimento visto que, não é um simples inverter o significado, mas nos faz 

pensar diante de determinadas situações – principalmente quando inserida na literatura. 

Quando pensamos a ironia na literatura brasileira não podemos deixar de citar um dos 

seus maiores contribuidores: Machado de Assis. Este, por sua vez, soube sutilmente reunir em 

seus escritos todo um procedimento crítico em relação à sociedade capitalista e interesseira da 

época. Caminhando entre a sutil ironia e o sarcasmo. Machado deixa ver uma sociedade 

completamente movida pelos interesses, como podemos observar na crônica “19 de maio de 

1988”, em que o narrador nos apresenta uma personagem com pensamentos “avançados”, em 

relação ao momento histórico-social. A personagem, um liberal, afirma ter alforriado seu 

escravo, Pancrácio, dias antes de entrar em vigor a Lei Áurea: “Alforriá-lo era nada; entendi 

que, perdido por mil, perdido por mil e quinhentos, e dei um jantar” (ASSIS, 2007, p. 80). De 

modo irônico e cínico a personagem reproduz o discurso dominante da época. Observamos 

que o escravo deixou de ter valor financeiro, mas neste caso passou a ser usado pelo seu 

senhor como instrumento capaz de lhe trazer prestígio perante a sociedade: seria a 

personagem o primeiro a alforriar um escravo. No decorrer da crônica notamos que o fato 

apenas gerou credibilidade social para o senhor, enquanto podemos ver que a relação senhor/ 

escravo pouco mudou:  

 
“No dia seguinte chamei Pancrácio e disse-lhe com rara franqueza:  
- Tu és livre, podes ir para onde quiseres. Aqui tens casa-amiga, já conhecida e tens 
mais um ordenado, um ordenado que... 
- Oh! meus senhô! Fico. 
- Um ordenado pequeno, mas que há de crescer. 
[…] 
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Pancrácio aceitou tudo; aceitou até um peteleco que lhe dei no dia seguinte, por me 
não escovar bem as botas; efeitos da liberdade.” (ASSIS, 2007, p. 81-82) 
 

Estrategicamente, o narrador ironiza a sociedade brasileira que prioriza as aparências, os 

interesses, neste caso o poder “O meu plano está feito; quero ser deputado, e, na circular que 

mandarei aos meus eleitores, direi que, antes, muito antes de abolição legal, já eu, em casa, na 

modéstia da família, libertava um escravo” (ASSIS, 2007, p. 82-83). O narrador personagem 

joga com as palavras, tira proveito e conta com a vitória, sendo assim, a narrativa critica tanto 

a sociedade quanto os indivíduos mesquinhos que dela fazem parte.   

Todavia, retomando a Ironia e o irônico, vemos que a definição no século XX também é 

estabelecida, sobre a concepção de Roland Barthes, para quem a velha definição de que é 

dizer uma coisa que significa o contrário é substituída por dizer alguma coisa de forma que se 

ative, não uma, mas uma série de interpretações. Assim, observamos que, mesmo em épocas 

distintas a ironia se faz ver entre os povos, isso porque ela serve como um valioso instrumento 

de contestação, desnudamento de aspectos culturais e sociais dentre outros. A ironia seria 

então um instrumento reflexivo, porém flexível já que promove o despertar para outras 

concepções. 

 

2.2.1 Alguns tipos de ironias 
 

Como existe uma diversidade de sentidos relacionados à ironia, torna-se necessária aqui 

uma delimitação favorável ao desenvolvimento das nossas reflexões. Assim, dentre os 

modelos apresentados por Muecke, nos serão favoráveis a ironia autodepreciativa; e a 

zombaria irônica. A princípio, os modelos de ironia citados têm o mesmo propósito. Sendo 

assim, “todos mais ou menos plausivelmente afirmam estar dizendo ou fazendo alguma coisa, 

enquanto na realidade transmitem uma mensagem totalmente diferente” (MUECKE, 1995, p. 

52).  

Assim, no que se refere à ironia autodepreciativa é notória a preocupação de quem a 

utiliza em procurar sempre chamar à atenção sobre o que é dito de si mesmo, que por ventura 

é proferido de forma desprezível, ou como modéstia escarnecedora. Este tipo de ironia é 

perceptível nos versos de Mario Quintana em “A rua dos cataventos – XVII” : 

 
Quando eu morrer e no frescor da lua 
Da casa nova me quedar a sós, 
Deixai-me em paz na minha quieta rua... 
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Nada mais quero com nenhum de vós! 
 
Quero é ficar com alguns poemas tortos 
Que andarei tentando endireitar em vão... 
Que lindo a Eternidade, amigos mortos, 
Para as torturas lentas da expressão!... 
 
[...] 
 

(QUINTANA, 2009, p. 23) 
 

Nota-se, ainda na primeira estrofe, que o eu estabelece um tom irônico em relação ao 

sujeito com quem dialoga “vós”, em “Nada mais quero com nenhum de vós”, tom que 

permanece nos demais versos. A relação contraditória entre “Nada mais quero”, no quarto 

verso da primeira estrofe, e “Quero”, no primeiro verso da segunda, além de tenso, funciona 

na ênfase dos versos posteriores e na crítica ao “vós”. Nota-se que o eu, como se em desabafo, 

cria uma ironia autodepreciativa nos versos “Quero é ficar com alguns poemas tortos/ Que 

andarei tentando endireitar em vão...”, ao passo que chama a atenção do leitor para “alguns 

poemas tortos”. Na análise do conjunto, percebe-se que a qualificação atribuída ao poema não 

é criada pelo eu, mas pelo vós. Assim, surge a modéstia dissimulada, pois ao depreciar seus 

próprios escritos – mesmo que indiretamente –, o sujeito lírico os enfatiza.  

Quando falamos em zombaria acabamos por excluir o princípio da seriedade. Porém, ao 

atrelarmos o princípio zombeteiro à ironia notamos que, além do caráter mordaz ou do 

deboche sobre o que é ironizado, fica eminente certo fundo moral, como é possível observar 

no poema “Pensão familiar”, de Libertinagem, de Manuel Bandeira: 
 
Um gatinho faz pipi. 
Com gestos de garçom de restaurant-Palace 
Encobre cuidadosamente a mijadinha. 
Sai vibrando com elegância a patinha direita: 
- É a única criatura fina na pensãozinha burguesa. 
 

(BANDEIRA, 2003, p. 197) 
 

Nota-se uma fina crítica social provocada pelo senso irônico, com fundo sarcástico, no 

que se refere ao comportamento humano, especificamente do povo brasileiro. No contexto, 

algumas expressões se configuram em tom depreciativo como “pensãozinha burguesa” que, 

no diminutivo, mostra o deboche em relação à sociedade burguesa que se encontrava em 

decadência no Brasil de 1930.  

Muecke estabelece mais dois tipos de ironia: Ironia Instrumental e Ironia Observável. 

Segundo o autor, a ironia instrumental faz da linguagem o seu próprio instrumento, ou seja, a 
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pessoa diz algo para vê-lo desprezado como falso, enquanto na ironia observável o irônico de 

uma situação, evento, personagem, crença, e outros, pode existir ou não. Neste tipo de ironia 

estão a alazoneia20 e o alazon, a vítima da ironia. A ironia verbal que geralmente utiliza a 

técnica de assumir a mesma opinião do seu “alvo irônico” para destacá-lo e, posteriormente, 

poder desprezá-lo, é considerada, por exemplo, uma espécie de ironia instrumental. 

O referido autor apresenta também algumas classes de ironia estabelecidas por Knox21, 

que são a Ironia Paradoxal e as Ironias Fechadas. A primeira, que também é uma Ironia 

Aberta, se configura ali onde se mostra uma dupla realidade contraditória em que a sensação 

paradoxal tem “importância especial”. Contudo, não significa dizer a sensação paradoxal seja 

exclusiva deste modelo irônico. Para Muecke, Knox deixa claro que esta sensação pode vir 

acrescida à sensação de liberdade, formando assim o que chama de Ironia Fechada. Mas, neste 

modelo, há uma constante variação entre as sensações de paradoxo e liberdade, porém a 

primeira sensação ganha mais importância no processo por deixar ver o duplo. Daqui surgem 

outras classes de ironia como a trágica, a cômica, a satírica ou a niilista e, no conjunto, 

formam a Ironia Fechada. Por sua vez, o que a caracteriza, emocionalmente, são os 

“sentimentos de superioridade, liberdade, e divertimento e, simbolicamente, por um olhar do 

alto de uma posição de poder ou de conhecimento superior” (MUECKE, 1995, p. 67), 

sentimentos que “motivam o ironista e são recriados em seus leitores” (MUECKE, 1995, p. 

69). 

No que concerne a este trabalho, mostraremos como a ironia, na arte de Cruz e Sousa, 

aparece atrelada ao riso e deixa ver a criticidade do poeta, enquanto criador e indivíduo, que 

está diante de determinada realidade em que o sistema social se faz completamente opressor – 

principalmente no que diz respeito ao indivíduo de baixa renda ou de cor negra. Sua arte 

mostra o riso e a ironia de modo que estabelecem uma fenda perante o modelo social vigente 

e se impõe como crítica a impositiva realidade. 

 

 

 

 
                                                
20 Para Aristóteles a alazoneia é a dissimulação jactanciosa em que o indivíduo mascara o que diz. 
21 Cf. MUECKE, D. C. Op. cit. 1995, p.66. Norman Knox é autor da obra On the classification of ironies. 
Segundo ele, existe uma variedade de ironias que se enquadram em dois planos: o da Ironia Paradoxal e o das 
Ironias Fechadas. A primeira apresenta um senso de contradição e, além disto, se caracteriza por ser “aberta”, 
pois a “realidade” que a circunda é uma visão de mundo como algo em si contraditório. Já as Ironias Fechadas 
apontam para diferentes realidades. 
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ENTRE RISOS E IRONIAS 
 

 
O ruim, o peste, sou eu só. E sabe por quê? Porque 

não consigo levar a sério coisa nenhuma neste 
indecentíssimo mundo [...] Mude de ponto de vista e 
sararás – e rirás do que agora te faz sofrer. [...] ria-se, 
ria-se, pois só o riso nos salva. 

 
(Monteiro Lobato apud Saliba, 2002, p.147-148) 

 
3.1 “Acrobata da dor”: sob o signo do riso∗ 

 

O poema destinado à análise pertence ao livro de poesias Broquéis (1893), de Cruz e 

Sousa. O poeta tentou vencer a linha da cor e ascender socialmente por intermédio da arte 

literária, em um país em que o processo de escravidão mal chegara ao fim e em que as 

disparidades raciais e socioeconômicas eram bem mais evidentes que hoje. 

Na época em que foi produzido o poema a palavra era considerada como símbolo e 

girava em torno da busca do eu – com a finalidade de resgatar o homem do materialismo 

desenfreado em que vivia. Neste período, a poesia anunciava a decadência dos valores 

burgueses e buscava realidades interiores, sendo a mola propulsora para o surgimento do 

Modernismo. 

Segundo Bosi (2006), a linguagem poética de Cruz e Sousa foi revolucionária de tal 

forma que até mesmo os traços parnasianos mantidos acabam por integrar-se em um código 

verbal que remete a significados totalmente inovadores. Assim, o soneto aqui representado faz 

uso da palavra para expor tensões que revelam os limites do humano. A significação do título 

do livro de poesias em que este soneto se encontra – Broquéis – denota escudo, luta. Em 

“Acrobata da dor” percebemos o sentido de luta sugerido por Broquéis. O espírito combatente 

do palhaço que se reveste com suas armas para entrar no picadeiro assemelha-se ao do 

guerreiro que vai à luta. O soneto traz um riso de origem irônica que se transforma, ao longo 

da leitura, em sofrimento. 
 
Acrobata da dor 

 
Gargalha, ri, num riso de tormenta, 
Como um palhaço, que desengonçado, 

                                                
∗ O trabalho em questão foi apresentado e publicado no VI Simpósio Internacional de Estudos dos Gêneros 
Textuais. 
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Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
De uma ironia e de uma dor violenta. 
 
Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta, gavroche, salta clown, varado 
Pelo estertor dessa agonia lenta ... 
 
Pedem-te bis e um bis não se despreza! 
Vamos! retesa os músculos, retesa 
Nessas macabras piruetas d'aço... 
 
E embora caias sobre o chão, fremente, 
Afogado em teu sangue estuoso e quente, 
Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

(CRUZ E SOUSA, 1995, p. 89) 
 

 
O eu lírico movimenta-se no poema metaforizado na figura do palhaço. O palhaço diz 

respeito ao artista que, em espetáculos circenses ou em outros, se veste de maneira grotesca e 

faz pilhérias e momices para divertir o público. O palhaço é a demonstração de uma figura 

triste cujo riso precisa ser pintado em seu rosto melancólico22. Assim sendo, pode-se dizer que 

a metáfora utilizada serve como explicação ao tom melancólico notável ao longo do poema.  

Durante os ritos, festividades religiosas e nas apresentações populares da Antiguidade 

era comum a alternância entre o solene e o grotesco, pois ambos eram considerados cultos 

sagrados. Nestas ocasiões, a presença de figuras como a do palhaço era indispensável. No 

entanto, de acordo com Bakhtin (1993), ao longo de séculos de evolução, o princípio cômico 

que presidia os ritos de carnaval a partir da Idade Média não se prendia a qualquer 

dogmatismo e pertencia à esfera particular da vida humana. As manifestações do riso por 

intermédio dos palhaços, bobos, bufões etc. era completamente antagônica ao tom sério e 

religioso. Essas manifestações eram, na realidade, a representação de elementos 

característicos da própria vida humana. Não muito diferente, o eu lírico do poema ressalta 

estas mesmas relações, dado que o riso por ele emitido se afasta do tom sério e tende ao tom 

irônico, mais característico do século XVIII. A construção irônica do poema é, por sua vez, 

marcada pelo elemento ridículo: o eu é humilhado durante todo o processo poético. Assim, a 

ironia que marca o poema é satírica, zombeteira, e o riso que dela surge ganha a mesma 

marca e desempenha uma função moral. Logo, para ser compreendido o eu precisa da atenção 

do leitor voltada à lógica interna do trabalho realizado com a linguagem. 

                                                
22 Cf. Dicionário Aurélio, 2000, p. 510. 
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O soneto “Acrobata da dor” expõe uma manifestação dos sentimentos do eu poético. O 

riso parece ser utilizado como uma forma de ironizar a dor frequente, o que se pode perceber 

a partir mesmo do título. O eu lírico, através do uso de alegorias, demonstra a situação do 

palhaço. Este, submetido à vontade do público, desvela, por intermédio do riso, a 

incompreensão daqueles que o assiste. Incompreensão responsável pelo aparecimento da 

melancolia, do sofrimento e da dor do existir. 

 

3.1.1 Um movimento acrobático de palavras  
 

O poema em estudo é dividido em duas partes significativas: na primeira, formada pelas 

duas estrofes iniciais, o eu lírico descreve a situação do “palhaço” como aquele que ri, 

ironicamente, de sua própria dor, enquanto na segunda parte, composta pelos dois últimos 

tercetos, o eu lírico manifesta um incentivo ao “palhaço”, convidando-o a continuar firme e a 

rir, mesmo sofrendo. 

Em seu estudo sobre o riso, Bergson (2007) alega que rimos caso uma pessoa nos dê a 

impressão de coisa. Assim, os movimentos dos palhaços possibilitam uma demonstração 

muito próxima dessa tese. No caso do poema, o eu lírico deixa claro que o “palhaço” é 

consciente das limitações e fragilidades do corpo: “Pedem-te bis e um bis não se despreza!/ 

Vamos! retesa os músculos, retesa”. Podemos dizer que o riso do “palhaço” se dá pela 

consciência quanto às restrições presentes, bem como instrumento de contestação das 

concepções dominantes. 

Nos dois primeiros quartetos, o soneto é constituído de verbos na segunda pessoa do 

singular do imperativo (gargalha, ri, agita, salta). Na segunda parte, o tempo verbal encontra-

se no presente, no entanto o número, a pessoa e o modo variam entre a terceira pessoa do 

singular do indicativo (pedem); a primeira pessoa do plural do imperativo afirmativo (vamos); 

a segunda pessoa do singular do imperativo afirmativo (ri); e a segunda pessoa do singular do 

presente do subjuntivo (caias). Isso significa que, além dos movimentos acrobáticos serem 

sucessivos, perceptíveis pelo emprego do verbo pedir no modo indicativo, há ainda a 

manifestação de uma ordem do eu lírico ao “palhaço” expressa pelo emprego de (Vamos!), 

que não deixa de ser também um incentivo do eu lírico, visto que este utiliza a primeira 

pessoa do plural para fazer o convite a continuar com as piruetas. Assim, ao realizar o que lhe 

havia sido imposto, a ação (piruetar) é intercalada por uma atitude de dúvida ou suposição de 

queda “embora caias” do “palhaço”. Percebemos então que, independente da queda ou da dor, 
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o “palhaço” vê-se obrigado a rir, e nessa perspectiva podemos falar em um mundo de 

representação e encenação da condição humana, portanto com ares de um “como se”. 

As duas partes do poema equivalem, primeiramente, à dor daquele que ri e, 

posteriormente, à dor daquele que se vê obrigado a continuar a rir. Vemos um movimento de 

transição entre esses dois momentos, desempenhado pelo uso da terceira pessoa do plural 

(pedem) que explica o motivo ao qual as piruetas não podem parar: são solicitadas por aqueles 

que o assistem. 

Nas duas primeiras estrofes, os versos são marcados por pontuação que os interligam: 

“Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado/ De uma ironia e de uma dor violenta”. O mesmo já 

não acontece com as estrofes seguintes, compostas por pontuações distintas, sendo o primeiro 

verso marcado com sinal de exclamação: “Pedem-te bis e um bis não se despreza!/ Vamos! 

retesa os músculos, retesa”, por este motivo, não está interligado diretamente aos versos 

posteriores e serve como ponte entre as duas partes do poema.  

O uso das reticências, no final da terceira e quarta estrofes, enfatizam, respectivamente, 

a agonia e a continuação das piruetas, mesmo sendo estas forçadas, assim como denota a 

melancolia que se esconde atrás do riso.  

A pontuação não impede a formação de uma estrutura una do soneto e por isso, há uma 

sucessão coesa de fatos da primeira à última estrofe, a qual expõe a condição daquele que 

precisa rir diante de sua própria dor e do seu sofrimento. 

As palavras são singularizadas por intermédio da forma em que estão dispostas, ou seja, 

a forma como são empregadas é o que gera a coesão semântica do soneto como um todo. Em 

“Gargalha” e “palhaço”; utilizadas no início e no fim do poema, é possível ver que um elo 

semântico perceptível é mantido nesta colocação bem como no fato de uma – a gargalhada – 

impulsionar a outra – o palhaço – a produzir a ação de rir “nervoso, ri, num riso absurdo, 

inflado”. A seleção e a combinação dos lexemas sugerem um empenho realizado pelo 

“palhaço” para permanecer forte ou estável, mesmo sentindo uma aflição (dor). Esta força é 

consolida no ato de rir.  

Faz-se notável também, o fato de que o eu lírico não apresenta, no início do soneto, a 

pessoa com quem parece dialogar. No entanto, lança palavras ao longo do poema como 

acrobata e palhaço que a metaforizam. É apenas no último terceto que se tem conhecimento 

desta personagem. O uso da segunda pessoa do singular e da palavra (coração) aludem ao 

palhaço e revelam a personagem. Então, percebe-se que acrobata da dor remete a palhaço, 

bem como palhaço remete ao coração, agente daquele espetáculo, como em uma metonímia 
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de si mesmo. Podemos afirmar que ocorre, neste soneto, uma autorreflexão sentimental. 

Nesse sentido, podemos dizer que a poesia lírica é uma representação do estado de ânimo do 

poeta, conforme expressão do José Guilherme Merquior (1997).  

 

3.1.2 De risos, ironia e dor 
 

Logo na primeira estrofe de “Acrobata da dor”, as palavras riso, ironia e dor apresentam 

uma carga emocional que será potencializada no decorrer das demais, por intermédio das 

lúgubres adjetivações, sendo que o produto final da materialização destas palavras é o 

sofrimento, como veremos posteriormente. 

Estrategicamente, o eu lírico focaliza o assunto riso e dor na construção do soneto, tal 

como vemos em: “Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado/ De uma ironia e de uma dor 

violenta”, chamando atenção para as palavras riso, ironia e dor. Há, portanto, uma tensão 

provocada pelo uso das palavras riso versus ironia e riso versus dor que, ao invés de perturbar 

a ordem do soneto, se combinam para a garantia e sustentabilidade de sentido estrutural e 

semântico. 

O par riso versus ironia denuncia o que está implícito nas adjetivações da primeira 

estrofe: o sofrimento do palhaço. A ironia torna-se a principal responsável, se não a única, 

pelo riso. Ela é a forma encontrada pelo eu para o palhaço parecer fazer parte do mundo do 

adversário, ou seja, a plateia e assim, poder superar a situação em que se encontra. A ironia 

compreende aqui uma espécie de dissimulação projetada para ser descoberta posteriormente 

pelo leitor. 

O “palhaço” ri e perante uma multidão que o assiste insolentemente sem atentar ao 

sofrimento que aquele riso esconde. Um “riso de tormenta”, como que febril e em estado de 

delírio, manifesto no instante em que se encontrava “desengonçado e nervoso”. O emprego do 

adjetivo (absurdo) a princípio sugere uma quebra das regras, mas tem-se a confirmação desse 

abandono às regras no verso seguinte, por intermédio da palavra (ironia). O riso do referido 

quarteto exprime uma dor que aumenta progressivamente, como nos mostra a colocação do 

adjetivo (inflado), movida pelo estado de agitação (convulsão). Torna-se, assim, o meio de 

perturbar a ordem estabelecida e contestar verdades instituídas ao seu entorno, por isso é um 

riso carregado de “uma ironia e de uma dor violenta”. 

A “gargalhada atroz, sanguinolenta” é a representação do desânimo com forte tendência 

a uma punição maior: certamente a agonia de continuar piruetando. Esses versos sugerem 



 57 

também um determinado estado de morbidez, provavelmente impulsionado pelo ímpeto da 

dor que se manifesta ainda na primeira estrofe.  

Sugerida desde o título “Acrobata da dor” – metaforicamente acrobata/ palhaço ou 

aquele que ri e faz ri – o segundo par, riso versus dor, é uma extensão do primeiro em que o 

palhaço ri de seu próprio sofrimento. Este conjunto, riso versus dor, responde por estados de 

ânimos aparentemente opostos, no entanto complementares. 

A presença desta dualidade é uma constante no soneto, mesmo de modo implícito, como 

nas palavras gargalhada/ sanguinolenta. A gargalhada é o “tipo de riso burlador, cheio de 

alvoroço e entusiasmo, nega e afirma, ressuscita e amortalha, traz à luz o cerne do humano, os 

desejos e o prazer, a satisfação e a alegria, o que faz rir também ri!” (COELHO, 1998, p. 70). 

Sendo assim, a gargalhada reduz-se ao alvoroço desumano do palhaço, negando e afirmando 

sua condição por intermédio da ironia. Uma gargalhada que explicita a não-aceitação da sua 

condição, por isso tão atroz e sanguinolenta. O palhaço entrega-se assim ao sofrimento, pois é 

privado da expectativa de superar os limites. Este estado de sofrimento evidencia certa 

morbidez do acrobata/ palhaço, sugerida por sucessivas imagens como convulsionado/ 

estertor/ agonia lenta. Além disso, as imagens sucessivas surpreendem e despertam as 

emoções e reflexões do leitor. 

Podemos pensar essa dualidade como um movimento de tensões dialéticas existente 

entre o poema e a vida social e que converge com a situação do poeta em meio social. Neste 

ponto, o poeta encontra-se sujeito às condições impostas por uma sociedade moderna em que 

a 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, 2007, p. 31-

32). Logo, viver em meio a esse modelo de mundo só nos leva ao desânimo, como se vê 

refletido no versejar.  

A falta de motivação do palhaço para sobrepujar os limites torna-se mais evidente no 

primeiro terceto, já que o eu deixa claro que: “um bis não se despreza!”, e assim continua, 

como a ordenar, “Vamos! retesa os músculos, retesa”, confirmando o momento de fraqueza 

do palhaço. 

Ao começar pela conjunção adversativa (e embora), a quarta estrofe propõe uma (des) 

construção do processo melancólico. Apesar de dar ao terceto um tom mais pesado, como se o 

“palhaço” caminhasse para a morte “afogado em teu sangue estuoso e quente”, o eu utiliza-se, 

mais uma vez, do riso como modo de ajuda, uma superação do estado melancólico: “Ri! 

Coração, tristíssimo palhaço”. A palavra (Coração) é marcada por inicial maiúscula e por 
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isso, ganha ênfase entre as demais. O coração, símbolo da pulsação da vida, é considerado, 

também, como a sede dos sentimentos, das emoções, da consciência. O eu lírico lhe dá ênfase 

e, consequentemente, deixa evidente toda carga emocional do poema. Das palavras deste 

último verso “Ri! Coração, tristíssimo palhaço” ecoam reflexões (autorreflexão); como se 

tivessem reticências, acabam indicando um discurso marcado pelo emotivo e completando 

uma imagem enunciada antes no título: a situação dramática do poeta que oferece seu coração 

em dor para que a plateia se divirta. 

Quanto à sonoridade, se recorrermos ao simbolismo fonético, percebemos a repetição 

dos fonemas /r/ e /t/ nos versos um, três e quatro “Gargalha, ri, num riso de tormenta,/ [...] 

Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado/ De uma ironia e de uma dor violenta” que podem, 

segundo Monteiro (1991), elucidar primeiro /r/, como um rasgo, a força exercida pelo 

acrobata/ palhaço para cumprir a realização dos movimentos; segundo /t/ uma reprodução de 

som semelhante a ruídos violentos como pancadas, quedas, ou tropeços provavelmente devido 

aos movimentos realizados pelo acrobata/ palhaço. Estes movimentos e sons se repetem ao 

longo do poema, assim como a dor permanece do início ao fim do soneto. 

Como um todo, o soneto é composto por rimas interpoladas e emparelhadas que 

obedecem ao esquema abba (quartetos) e cce/ dde (tercetos). Consideremos as rimas externas 

presentes em tormenta, violenta, sanguinolenta e lenta; desengonçado, inflado, 

convulsionado e varado; despreza e retesa ou ainda d’aço e palhaço, e podemos concluir que 

sugerem aproximação dos termos. As formas nominais: desengonçado, inflado, 

convulsionado e varado, são tomadas como adjetivos que indicam a condição em que se 

encontra o palhaço. Esta rima fundamenta a próxima, ou seja, leva o eu lírico a ordenar ao 

palhaço aceitação e firmeza que remete à última rima a qual une a condição de ser “palhaço” 

à resistência ou rigidez proposta pela palavra aço. 

Pensadas assim, as rimas neste poema apoiam e ampliam seu sentido, ou seja, o leitor 

percebe os sentidos múltiplos, a diversidade, pela sonoridade, pelo ritmo, não apenas pelo 

sentido. E se, como afirma Merquior (1997), a linguagem da lírica não se faz pragmática, 

neste poema podemos compreender, pois conseguimos ver como ela representa situações da 

vida humana. 

Ao seu modo, o poeta Augusto dos Anjos (1998), em Eu, proporciona-nos uma 

representação do riso, no soneto “O riso”, semelhante à exposta por Cruz e Sousa no 

“Acrobata da dor”. A relação entre ambos é posta em evidência pelo próprio poeta de “O 

riso”, visto que a epígrafe é o último verso do poema cruz-sousiano aqui analisado “Ri, 
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coração, tristíssimo palhaço”. A esse respeito vejamos os versos abaixo, para então 

entendermos como se dá tal semelhança:  

 
O Riso – o voltairesco clown – quem mede-o?! 
[...] 
 
Bendito sejas, Riso, clown da Sorte 
- Fogo sagrado nos festins da Morte 
- Eterno fogo, saturnal do Inferno! 
 
Eu te bendigo! No mundano cúmulo 
És a Ironia que tombou no túmulo 
Nas sombras mortas de um desgosto eterno! 
 

(Anjos, 1998, p. 113) 
 

Percebe-se, logo no primeiro verso, a definição do riso estabelecida pela voz poética “o 

voltairesco clown”. Vimos no capítulo anterior, quando falamos do riso no século XVIII, que 

o riso festivo e ambivalente da festa popular perdeu o sentido no século das Luzes, sendo 

assim reduzido a outras formas como a “ironia nua” e o sarcasmo, daí o riso “voltairesco” do 

poema de Augusto dos Anjos, seria pautado no princípio unilateral, da negação pura.  

O primeiro terceto evidencia um tipo de riso característico das saturnais romanas do 

século V a.C, abolido com o surgimento do Cristianismo enquanto “saturnal do Inferno”. 

Segundo Bakhtin (1993), representação da liberdade durante os triunfos e funerais, 

verdadeiras representações dos acontecimentos rotineiros “Fogo sagrado nos festins da 

Morte”, que tiveram certo espaço na Alta Idade Média. Nestes versos, o riso assume o lugar 

entre a liberdade das saturnais e o princípio da seriedade instituído pelo cristianismo. Assim, 

podemos dizer que o seu sentido “ambivalente”, que não nega o sério, mas o combate, retoma 

posição nos versejares anjoseanos, criticando a ironia pura e desfazendo o caráter unilateral 

notório em “voltairesco clown”.  

Observa-se, no último terceto, que o riso torna-se irônico, na medida em que deixa ver 

outras realidades: “És a Ironia que tombou no túmulo” e acaba por purificar-se “do 

dogmatismo, do caráter unilateral, [...], dos elementos de medo ou intimidação”, ele “impede 

que o sério se fixe e se isole da integridade inacabada da existência cotidiana” (BAKHTIN, 

1993, p. 105), diferenciando-se, portanto, do riso voltairesco. E, é criticando um mundo que 

caiu no “tédio” espalhando o “desgosto eterno” que o riso irônico de “O riso” se aproxima do 

modelo presente em “Acrobata da dor”, já que este também ironiza o riso do “tristíssimo 

palhaço”, como se pode ver, principalmente no par ri versos tristíssimo, retomado por 
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Augusto dos Anjos na epígrafe. Assim, as marcas do riso na lírica de Cruz e Sousa 

evidenciam, na forma poética, os traços de uma realidade que lhe é externa: um mundo 

consumista e desumano. Por sua vez, o riso se faz presente como componente da “estrutura 

literária” (CANDIDO, 1998, p. 9), e pode ser analisado enquanto instrumento de combate ao 

sistema social opressor da época, quando na forma poética permite ser enxergado como 

mediador entre ficção e realidade. O mundo exterior ao poema parece ganhar vida no 

compasso “desengonçado” do palhaço que ri, vida agora característica do próprio processo 

poético. 

 

3.1.3. Traços da realidade 
 

Nessa poética, podemos relacionar as tensões imanentes à forma a difícil batalha de um 

poeta brasileiro, descendente de escravos, vivendo em um mundo burguês. Porém, sua lírica 

passa a estabelecer uma linguagem que começava a se fazer antiburguesa. Utilizando as 

palavras de Adorno (2003), observamos que o poema ressalta um mundo da mera existência. 

Neste, o espírito lírico já não mais compactua com o mecanicismo mercadológico do mundo 

capitalista, ao contrário, avança sobre ele com a esperança de liberdade e com o propósito de 

que o homem não se transforme apenas em matéria. A exemplo, têm-se os versos: “Pedem-te 

bis e um bis não se despreza!/ Vamos! retesa os músculos, retesa/ Nessas macabras piruetas 

d'aço...”. O apelo às imagens angustiantes do palhaço, enquanto artista, conduz o leitor a 

percorrer caminhos que vão do grotesco ao fascínio da persistência. A apresentação destas 

imagens leva também a uma reflexão sobre um mundo de horrores e trocas, completamente 

em desordem, onde já não há expectativas – em confronto à posição do “palhaço” que não se 

rende aos tombos e se ergue a cada pirueta.  

A reação do eu lírico direciona o homem para o seu próprio interior, para sua 

subjetividade, não como forma de fuga como propagava o Romantismo burguês, mas como 

forma de reconhecimento da existência inalcançável de uma realidade mais respeitável. Sendo 

assim, o poema de Cruz e Souza, crispado de riso e ironia: “Nervoso, ri, num riso absurdo, 

inflado/ De uma ironia e de uma dor violenta.”, como instrumento de combate e crítica social, 

traz em dimensões da linguagem certa dimensão utópica, na medida em que, negando o 

presente de opressão, aspira a uma realidade capaz de romper com os domínios de 

coisificação do mundo.  
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O poeta procura conforto em sua arte, no entanto a amargura dos seus versos faz-se a 

sua própria amargura “numa existência de angústia e dor, mescla-se à ironia de um mundo 

eterno que não lhe responde ao esforço vão” (RABELLO, 2006, p. 76). Neste soneto, o poeta 

acaba por reconhecer a própria sina e, na agonia, tomada no soneto como “lenta...”, enxerga a 

dor de sua alma perante uma sociedade historicamente desumana. Portanto, a “agonia lenta...” 

marca também a intensificação do seu sofrimento, enquanto poeta.  

É, pois, por intermédio da poesia que vem à tona todas as questões, por ventura, 

dissimuladas socialmente. Sem os traços de estilos que agradam o gosto do leitor que lhe é 

contemporâneo, Cruz e Sousa utiliza a linguagem como forma de transformar a realidade 

social ou histórica – de um mundo de contrastes, esvaziado de sentido, em que as relações já 

não mais existem – em imagem poética, pois: “Pedem-te bis e um bis não se despreza!” 

diante de um mundo extremamente consumista, mesquinho e egoísta. 

Quem o lê, logo pode perceber determinados artifícios de linguagem utilizados para 

chegar ao leitor por intermédio do estranho, dos poderes da linguagem menos utilitária, menos 

corriqueira, repleta de imagens e sonoridades que permitem a percepção dos movimentos e 

sentimentos daquele Acrobata da dor que ri um riso (irônico), sagaz em sua construção. 

O poema analisado se desdobra em alegorias e súplica de um eu lírico que desvela a 

condição do acrobata/ palhaço, aquele que deve rir e continuar a rir, mesmo diante da dor, em 

um movimento que mistura riso e dor, corpo e alma, que se inscreve feito pulsação lírica, já 

que tudo no soneto parece mesmo se efetivar como matéria infinda. Nesse sentido, o poema 

abarca um mundo de coisas mutáveis, fazendo vibrar questões da vida social, histórica e da 

humanidade.  

O “Acrobata da dor” representa a manifestação fremente e dolorosa de um poeta que 

sofria a dor de não ser reconhecido por intermédio de sua arte. Cruz e Sousa manifestou, na 

sua poesia, o sentimento de dor que o angustiava, o que significa tomar a sua criação poética 

como expressão de sua experiência vivida, por isso mesmo pode ser pensada como sendo 

autobiográfica. No entanto, é sempre interessante ressaltar que em matéria de poesia o que se 

move ganha aspectos gerais da humanidade, na medida em que o poeta consegue transformar 

a experiência de dor do outro em sua própria experiência de dor. O poema denota o grito 

nascido contra a opressão social – é o “escudo” que protegerá o poeta dos golpes ferinos 
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proferidos pelo meio. O riso23 presente nestes versos assinala os traços da insociabilidade. Ele 

infere determinada ambiguidade, provoca descontração e, ao mesmo tempo, uma efêmera e 

violenta tensão: nota-se que é perturbador da ordem instituída, ainda que o sujeito do riso não 

consiga, de todo, se libertar do sofrimento que o assola. Assim, na medida em que flameja no 

referido soneto, permite a percepção do dissabor poético. A inversão dos sentidos, provocada 

pelo uso da ironia, acentua-se como expressão da visão aflita do Acrobata da dor.  

Aplicando aqui o pensamento de Cândido (2010), podemos dizer que o poeta não 

manifesta apenas sua individualidade, mas enquanto indivíduo que ocupa um lugar na 

sociedade ele também desempenha um papel social e, portanto, a “matéria e a forma” de sua 

lírica acabam refletindo as tensões mais fantasiosas, enquanto arte, e a realidade do meio. 

Nutrido pela divergência social, o poeta também acaba manifestando os anseios e desejos do 

coletivo, algo que também se observa em “Canção Negra”. 

 

3.2 “Canção negra”: a afronta irônica 
 

O cenário de marginalidade presente nos grandes centros urbanos do mundo e tão 

observado pelos poetas “malditos” finissecular, como no caso da “Paris” de Baudelaire, 

afetou também o final do Império e os primeiros tempos da República brasileira. O Brasil24 

padecia perante as radicais transformações de progresso em que vivia, espelhado no modelo 

francês, principalmente no que se refere ao processo de urbanização que, para a Corte 

brasileira, garantiria o ingresso na modernidade. Mas, grupos marginalizados formados por 

pobres, trabalhadores, negros libertos e desempregados, cresciam incrustados nas periferias 

dos grandes centros urbanos. 

Nessa direção, podemos dizer que o poeta Cruz e Sousa dá, em sua lírica, voz aos seres 

oprimidos e marginalizados, exaltando, assim, o grito dos vencidos. Interessante observar que 

na poesia brasileira, de início do século XX, o poeta paraibano Augusto dos Anjos também 

                                                
23 O riso e a ironia, tendo o caráter de subversão da realidade instituída e por trazer subjacente à negação e 
transformação dessa mesma realidade, podem ser associada à utopia, na medida em que esta cumpre uma função 
de revelar a insatisfação com o presente vivido, apontando para uma outra realidade. 
24 Cf. COSTA, Emília Viotte. Da Monarquia à República: momentos decisivos. 5ª edição. São Paulo: 
Brasiliense, 1987, p. 195-227. Segundo a autora, no Brasil do final do século XIX apenas os grandes centros 
urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro tiveram significativo progresso no que diz respeito ao processo de 
modernização, isso porque serviam como centros de escoamento e exportação dos produtos produzidos no 
campo, o que também os impediam de exercer significativa influência modernizadora sobre as áreas rurais. 
Assim, nos pequenos centros urbanizados prevalecia o tradicional controle dos grandes fazendeiros que visavam 
apenas seus interesses. A modernização, decorrente do processo de urbanização, funcionou apenas como fachada 
no círculo de cidades mais importantes do país.  
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fez de sua lírica um instrumento de reivindicação social, ao questionar o modelo social 

estabelecido, falando em nome de uma “humanidade sofredora” (de “As cismas do destino”), 

dos “homens bexigosos” (de “Os doentes”) e de uma “população doente do peito /tossia sem 

remédio em minh’alma!” (de “As cismas do destino”). Portanto, de alguma forma, aponta 

para a idéia de Antonio Candido (2010) sobre o sistema literário, da tradição. Há, nesse caso, 

uma espécie de filiação literária, pois os poetas parecem apresentar ao leitor uma atitude 

básica comum em suas poesias. Assim, injúrias e maldições proferidas pelos “malditos” 

brasileiros25 giravam em torno da marginalidade em que estava inclusa grande parte daquela 

sociedade.  

Dias antes da viagem para o Sítio - MG, aonde veio a falecer a 19 de março de 1898, 

Cruz e Sousa confiou seus manuscritos ao poeta, e amigo, Nestor Vitor, que publicou parte 

deles anos depois. Em 1900, saiu a primeira edição do livro de poesias Faróis, promovida 

pelo amigo, em parceria com Gustavo Santiago e Oliveira Gomes26. O título do livro foi 

sugestão do próprio Cruz e Sousa, grande admirador de Baudelaire que, por sinal, tinha um 

poema intitulado “Les phares”, ou “Os faróis” (de As flores do mal). Cada estrofe desta lírica 

baudelairiana é louvada com a presença de pintores como Watteau, Rubens, Leonardo Da 

Vinci, Rembrandt, Michelângelo, Puget, Goya e Delacroix. Para o poeta, todos estes denotam 

lamentos nos traços característicos de cada arte em particular. De acordo com Ivone Daré 

Rabello (2006), cada lástima presente nas obras é observada pelo eu lírico como gritos 

humanos implorando por superação e, mesmo resistindo, sucumbem aos pés da eternidade, 

encontrando somente miséria, como podemos ver nos versos: “É um grito expresso por 

milhões de sentinelas,/ [...] Um caçador a uivar entre os animais ferozes/ triste hospital repleto 

de lamentos” (de “Os faróis”27). Nesse sentido, podemos dizer que a lírica do poeta francês 

consiste em uma abertura ao social, compreendendo um sentimento de superação da miséria e 

das atrocidades humanas, ao passo que sinaliza um mundo opressor e despedaçado, 

denunciando a nossa inquietação diante da realidade humana, que se faz díspar. O poema 

deixar de ser, então, simples expressão de subjetivismo para se elevar a cargo de atividade 

interpretativa da vida social e histórica.  

                                                
25 Vale lembrar que em “A nova geração”, Machado de Assis comenta ver nas manifestações poéticas daquele 
final de século o nascer de um novo movimento literário, declarando ver em comum naquele grupo à negação ao 
romantismo (MACHADO apud CAROLLO, 1980, p.142-143). 
26 Estas informações constam na Introdução Geral, “Atualidade em Cruz e Sousa”, de Andrade Muricy, da Obra 
Completa (1995), da Editora Nova Aguilar. 
27 Tradução de Ivan Junqueira. 
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Cruz e Sousa, por sua vez, promoveu em Faróis um diálogo com o referido poema de 

Baudelaire. O sofrimento e as dores humanas são também presenças constantes na obra do 

poeta brasileiro. Pensada assim, a lírica deste poeta pode ser vista como um instrumento de 

reflexão e crítica da realidade social, compreendendo também a angústia do existir, do estado 

de abandono no mundo. Atrelado ao sofrimento, e de modo significativamente irônico, o riso 

também se faz presente em parte da poética de Faróis, como podemos observar no poema 

“Canção Negra”. No espaço da “canção” que se faz “negra” é o coro dos desvalidos, pobre 

“mendigo estranho”, que denota o total abandono do “Ser” no mundo, simplesmente entregue 

as “vãs misérias”. No compasso lírico, notamos a construção da resposta poética de Cruz e 

Sousa às condições sociais representativas do tão aclamado ingresso no mundo da 

modernidade. Podemos assim, tomar de empréstimo a expressão benjaminiana um lírico no 

auge do capitalismo e também atribuí-la ao poeta Cruz e Souza. 

Na poesia de Cruz e Sousa, as formas tensas e angustiantes com que as palavras se 

relacionam são, na maioria das vezes, as únicas saídas desesperadoras encontradas28 pela voz 

lírica. A linguagem de estrutura paradoxal, ambígua, acaba revelando um processo social 

fragmentado em uma linguagem igualmente marcada por contradição. A esse respeito, 

vejamos o poema: 
Canção Negra 

(Jan. 1897) 
 

A Nestor Vítor 
Ó boca em tromba retorcida 
Cuspindo injúrias para o Céu, 
Aberta e pútrida ferida 
Em tudo pondo igual labéu. 
 
Ó boca em chamas, boca em chamas, 
Da mais sinistra e negra voz, 
Que clamas, clamas, clamas, clamas, 
Num cataclismo estranho, atroz. 
 
Ó boca em chagas, boca em chagas, 
Somente anátemas a rir, 
De tantas pragas, tantas pragas 
Em catadupas a rugir. 
 
Ó bocas de uivos e pedradas, 
Visão histérica do Mal, 

                                                
28 Em leitura comparativa, Roger Bastide (1943), apresenta-nos o que seria uma singularidade nos versos de 
Baudelaire e nos versos de Cruz e Sousa. Em Baudelaire, o mal funciona como válvula de escape para o tédio 
expresso pelo mundo exterior, manifesto em seus poemas de modo prazeroso. Mas em Cruz e Sousa, mesmo 
admirador da escrita Baudelairiana, a visão do mal aparece como único modo de transpor o sofrimento. 
Comungando com as palavras de Roger Bastide, diríamos que o sofrimento é uma das formas de aniquilamento 
que Cruz e Sousa aceita. Portanto, se a morte em Baudelaire funciona enquanto aniquilamento, em Cruz e Sousa 
é a passagem para uma nova vida, uma saída possível para os dilemas da vida.  
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Cortando como mil facadas 
Dum golpe só, transcendental. 
 
Sublime boca sem pecado, 
Cuspindo embora a lama e o pus, 
Tudo a deixar transfigurado, 
O lodo a transformar em luz. 
 
Boca de ventos inclementes 
De universais revoluções, 
Alevantando as hostes quentes, 
Os sanguinários batalhões. 
 
Abençoada a canção velha 
Que os lábios teus cantam assim 
Na tua face que se engelha, 
Da cor de lívido marfim. 
 
Parece a furna do Castigo 
Jorrando pragas na canção, 
A tua boca de mendigo, 
Tão tosco como o teu bordão. 
 
Boca fatal de torvos trenos! 
Da onipotência do bom Deus, 
Louvados sejam tais venenos, 
Purificantes como os teus! 
 
Tudo precisa um ferro em brasa 
Para este mundo transformar... 
Nos teus Anátemas põe asa 
E vai no mundo praguejar! 
 
Ó boca ideal de rudes trovas, 
Do mais sangrento resplendor, 
Vai reflorir todas as covas, 
O facho a erguer da luz do Amor. 
 
Nas vãs misérias deste mundo 
Dos exorcismos cospe o fel... 
Que as tuas pragas rasguem fundo 
O coração desta Babel. 
 
Mendigo estranho! Em toda a parte 
Vai com teus gritos, com teus ais, 
Como o simbólico estandarte 
Das tredas convulsões mortais! 
 
Resume todos esses travos 
Que a terra fazem languescer. 
Das mãos e pés arranca os cravos 
Das cruzes mil de cada Ser. 

 
A terra é mãe! – mas ébria e louca 
Tem germens bons e germens vis... 
Bendita seja a negra boca 
Que tão malditas coisas diz! 
 

(Cruz e Sousa, 1995, p. 156-157) 
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Nas quinze quadras octossilábicas – procedimento raramente utilizado por Cruz e 

Sousa29 – o sujeito lírico faz soar um canto à “boca negra” que blasfema injúrias ao plano 

celeste em desespero assombroso. A voz “dissonante” que ecoa da “canção negra” e da “boca 

em chamas” assemelha-se a gritos, assim como em “Os faróis” de Baudelaire. Então, se é em 

“tromba retorcida” que o sujeito da canção cospe “injúrias para o Céu”, juntamente o envia as 

dores e lamentos mundanos. Mas, no ato de cuspi-las, ele também afronta e ofende, ao passo 

que “em tudo” infunde “igual labéu”, deixando assinalada a marca da desonra e da defesa. 

Convulsionada, a boca surge em um cenário desolador insuportável, de desespero e solidão, 

como um ser blasfemo e revoltoso “Cuspindo injúrias” e “chamas”, espalhando ao mundo 

“malditas coisas”. Nessa direção, a boca descrita nos versos da “Canção negra” é visivelmente 

associada ao fogo “boca em chagas”. Como explica Cirlot (2005), no Dicionário de Símbolos, 

nessa associação o fogo adquire as características funcionais da boca (devoradora, 

consumidora) e esta, as do fogo (ardente, luzente). Por isso, podemos dizer que, como 

estabelecidas no poema, as palavras enunciadas mostram-se ambivalentes, quando tomam a 

função destruidora da boca “cortando com mil facadas” e ardente do fogo “ferro em brasa”, 

processo em si de aniquilação.  

O poema está separado em duas partes significativas. A primeira abrange as seis estrofes 

iniciais nas quais prevalece um toque descritivo em relação à “boca”: “Ó boca em tromba 

retorcida/.../ Boca de ventos inclementes”. Além disso, há uma sucessão de ações 

designadas pelas formas nominais dos verbos no gerúndio (cuspindo, pondo, cortando, 

alevantando) que auxiliam a descrição, ao assumirem função próxima ao adjetivo. É, pois, 

pela boca que se come e se peca, se elogia e se vomita. Por ela se morre e se trai. Quando 

retorcida falseia a palavra, é zombeteira, fingida, traiçoeira. Todavia, nessa parte do poema 

não nos é apresentada a pessoa a quem pertence a “boca”. Apenas na segunda parte, que 

encerra as nove estrofes seguintes, somos levados a entender que o eu lírico se refere a 

outrem. O emprego do pronome pessoal de segunda pessoa (teus) em “Abençoada a canção 

velha/ Que os lábios teus cantam assim” revela ser a boca pertencente a uma segunda pessoa 

que, a princípio, responde apenas por teus/ teu. Este mesmo verso sinaliza a identificação do 

eu com o sujeito daqueles “lábios”, sentimento expresso por intermédio da adjetivação em 
                                                
29 Segundo Rabello (2006), a preferência de Cruz e Sousa era mesmo o decassílabo, principalmente pela afeição 
ao soneto, mesmo não seguindo ao ritmo tradicional. Analisando Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos, 
desconsiderando aqueles poemas dispersos em jornais, que foram anexados a obra completa ou mesmo em 
publicações dispersa, raramente se vê um poema com octossilábicos, métrica mista, redondilho maior e 
alexandrinos.  
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“Abençoada a canção velha”. O emprego expressivo demarcado por esta palavra estabelece 

um tom enternecido do eu para com o sofrimento do outro, já que o poema aponta para a 

presença de uma interlocução entre os sujeitos envolvidos, o eu e tu - presença permanente no 

decorrer de todo o poema. A pessoa da “boca” é desvelada na oitava estrofe em “A tua boca 

de mendigo” e ganha confirmação na décima “Mendigo estranho!”. Então, se é de “mendigo” 

supõe-se que não seja reluzente, limpa e que não tenha cuidados. Dela sai injúrias, 

xingamentos, expressões de revolta, pois esta é também da sociedade inconformada com a 

realidade desumana que a circunda. 

Nas descrições que ocupam a primeira parte da “Canção negra” surge determinada 

desforra, como observamos, por exemplo, nos versos “Ó boca de uivos e pedradas,/ Visão 

histérica do mal/ Cortando com mil facadas”. Aqui, o eu deixa sugestiva a ideia de que, em 

um processo aterrador de revolta, o sujeito deseja a tudo destruir com gritos, pedradas e 

facadas “Dum golpe só”. Golpe proferido na intensidade da palavra que fere, que destrói em 

um único impacto, o que nos parece insinuar a imagem da subversão do que até então 

representava a ordem firmemente estabelecida. Além disso, a associação entre gritos/ uivos 

estabelece uma relação entre homem/ lobo. Então, se os lobos vivem em alcateias e agem em 

bandos, significa que o indivíduo age em conjunto com a sociedade. 

Quando passamos aos versos seguintes, notamos certa empatia do eu lírico para com a 

“boca” em “Sublime boca sem pecado”, pois a mesma que antes representa a “visão histérica 

do mal”, agora se mostra “sublime/ sem pecado”, como se a voz quisesse amenizar a aspereza 

das palavras proferidas antes. Porém, ao invés de amenizar o que foi dito, a voz lírica acaba 

enaltecendo à “boca” e às “injúrias” por ela pronunciadas, ao passo que “Sublime” vai 

“cuspido fora a lama e o pus/ [...] O lodo a transformar em luz”. O movimento contraditório 

estabelecido entre a “boca” que demonstra a “visão histérica do mal” e aquela que se mostra 

“sem pecado”, revela o movimento de transformação iniciado no momento que o ato de cuspir 

“fora a lama e o pus” limpa a alma e a esvazia de todo o “pecado”. O mesmo movimento 

denota o deslocamento da “lama”, representação do pecado, à “luz” que o faz “sublime”, ou 

seja, livre de pecado.  

A leitura desses versos aponta para uma necessidade de mudança que vai além do 

espaço poético em “Tudo a deixar transfigurado”, fornecendo a ideia de uma transformação 

no espaço individual e social, que ocorre a partir do momento em se faz “sublime”. As 

palavras enodoadas (cuspir, lama e pus) parecem mesmo mostrar que existe algo no mundo 

que precisa ser mudado, ou ainda que falta neste um pouco do que figura o admirável aos 
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nossos olhos. Podemos dizer que a arte, assim como a vida, mantém-se então em permanente 

tensão. 

Completamente articulado com os procedimentos da linguagem o eu acaba por 

conseguir atingir a sensibilidade coletiva por intermédio da ironia. E, se esta implica ver com 

certa lucidez o que nos é colocado enquanto “falsa verdade”, lendo o poema de Cruz e Sousa 

podemos ver um procedimento irônico, na medida em que seus versos atentam para a boca 

“de universais revoluções”, que grita como “ventos inclementes” as sujeiras mundanas e faz 

erguer ao inimigo “hostes quentes”, inconformado com a verdade. A ironia destes versos 

desvela a insatisfação do bando “hostes”, provavelmente contra a representação do poder 

firmado, perante as “inclementes” verdades proferidas que tornam, portanto, a “Canção 

negra”.  

O procedimento irônico permanece na segunda parte do poema e deixa ver que as 

transformações, antes almejadas, estão mesmo relacionadas ao mundo. Parecendo 

inconformado com a situação do “mendigo”, o eu afirma “Tudo precisa um ferro em brasa/ 

Para este mundo transformar...”. A ironia presente aqui da a entender a existência de um 

mundo desprezível, em face de um outro desejado, assim como acontece no Apocalipse. 

Quando a voz manifesta a necessidade de um “ferro em brasa” aponta para a função do 

ferrete30, instrumento utilizado para marcar ou fixar propriedade, mas também sinaliza o fogo 

que purifica, sinalizado em boa parte dos evangelhos bíblicos. Verificamos que o eu enfatiza 

o sinal deixado pelo ferrete, marca que jamais desaparece, e o associa ao tudo “transformar”. 

Porém, este processo acorre na lírica por intermédio da palavra dita, a palavra que deixa 

marcas, que fere como “ferro em brasa”. 

Também, torna-se sugestiva a idéia de que este mundo não tem solução, a não ser 

(re)moldá-lo ao assinalar “em brasa” situações que se mostram rejeitáveis perante o humano. 

A ironia destes versos exprime um movimento utópico, um desejo de tornar diferente aquele 

presente, um sentimento abrupto que delata a realidade ideológica do momento em virtude do 

que pode ser melhor. 

É assinalando o anseio por um mundo mais justo que a voz pede “Em teus Anátemas 

põe asa/ E vai ao mundo praguejar!”. O “praguejar”, assim como o “ferro em brasa”, 

representa a resistência, o traço avesso ao mundo opressor, a voz que reprova e repele as 

maldades mundanas.  

                                                
30 O ferrete geralmente é utilizado para ferrar o gado ou o aplicar marca em couro, mas durante o período 
escravocrata também serviu para marcar os escravos, muitas vezes impressa como forma de castigo aos fujões. 
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Sendo assim, resta a “maldita boca de mendigo” – provável representação do sujo, do 

grosseiro, em uma associação com as palavras ditas – passar ao mundo “tuas” maldições. 

Compartilhando-as, ele pode chegar ao “mais sangrento resplendor”. Ao que parece, este 

gesto para com o mundo pode transformá-lo, uma “luz” pode ressurgir e “reflorir todas as 

covas”. A lírica sugere, criticamente, que algo está escasso ao poema e também ao mundo. 

Por isso, a voz reprova o “presente amorfo”, segundo o pensamento benjaminiano, na medida 

em que pensa um novo mundo, uma nova existência. As tensões observadas no campo poético 

tornam a lírica o lugar do avesso ao presente detentor de uma realidade ideológica hirta, 

pautada na acomodação. Assim, ao apontar para a mudança, os versos abrem uma fenda na 

estabilizada ordem e faz “reflorir todas as covas”, ou seja, incita o florescer de um novo 

mundo.  

Em seguida, o eu explica o que precisa ser feito para livrar-se das confusões e misérias 

mundanas quando afirma “Dos exorcismos cospe o fel/.../ Que as tuas pragas rasguem fundo/ 

O coração desta Babel”. A “Babel”31 pode ser interpretada enquanto mundo em divergentes 

conflitos ou mundo em que as pessoas já não se entendem mais, em que tem a voz o poder. 

Porém, o sujeito lírico deixa claro ao “mendigo” ser preciso levantar a bandeira simbólica do 

sofrimento e levá-la a toda parte “Vai com teus gritos, com seus ais/ Como o simbólico 

estandarte/ Das tredas convulsões mortais!”, ao que nos parece um movimento irônico, por 

sua vez contrário ao da legitimação do poder: um posicionamento oposto à desordem da 

“Babel”, representação simbólica da História e do sentido de desalinho por ela emitido. 

Observando a construção poética, notamos que na nona estrofe a voz fala sobre a 

“onipotência do bom Deus”, e contrariamente não o louva, proferindo: “Da onipotência do 

bom Deus/ Louvados sejam tais venenos/ Purificantes como os teus”, em uma menção aos 

“venenos” da boca do mendigo. Não obstante, na primeira estrofe o eu sinaliza a boca do 

mendigo “cuspindo injúrias para o Céu”, residência divina. O sujeito lírico cita um Deus 

piedoso, mas também registra um tom irônico em relação àquele que tudo pode. Na imagem 

do Deus, enquanto onipotente, vemos, na leitura superficial, o reflexo daquele que não só 

perdoa, mas pode mudar a direção dos fatos. Porém, em uma segunda leitura, notamos uma 

estratégica inversão paródica de imagens , ao passo que quem passa a alterar o instituído é a 

“boca” blasfemante do “mendigo”, que se dirige aos “Céus” praguejando, e não o “Deus 

                                                
31 Cf. Gênesis 11, 1-9. No Velho Testamento, a Babel representa os homens soberbos que, desobedecendo as 
ordens Divinas, ergueram uma torre com o objetivo de chegar aos Céus, o que configurou uma afronta a Deus. 
Como castigo, Deus destruiu a torre e fez com que os homens falassem em línguas diferente, pois assim não se 
entenderiam mais e, consequentemente, não ergueriam novamente a torre. 
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onipotente”. O eu mostra-se descrente diante “da onipotência do bom Deus” que, segundo o 

cristianismo, enviou seu filho ao mundo para nos salvar, para que o mundo fosse salvo por 

Ele32. 

Eis que se torna sugestiva a imagem do eu diante da promessa que não se cumpre, 

perante um mundo despedaçado. Sendo assim, o sujeito lírico confere ao “mendigo”, a 

capacidade de restabelecer a ordem mundana permitindo que as “suas pragas rasguem fundo/ 

o coração desta Babel”, metaforicamente, o concede o poder de dissipar a confusão 

estabelecida no mundo, representada na lírica pela “Babel”.  

Doravante, cabe ao “mendigo estranho” tirar os pregos “Das cruzes mil de cada ser”. 

Neste sentido, compete ao “mendigo” libertar a humanidade do sofrimento mundano, do 

abandono, para que a dor representada pela crucificação fosse destituída de cada Ser. 

Notamos ainda que o “mendigo” se mostra “estranho”. Retomando as estrofes dez e onze, 

vemos que o “mendigo” revela seus sofrimentos por meio das imprecações proferidas: “vai no 

mundo praguejar”. Logo, a transformação pode ser consequente: “vai reflorir todas as covas”. 

A estranheza do eu em relação ao mendigo é configurada por ser este não um pedinte, como 

são os mendigos, mas o que tudo pode transformar, tanto quanto Deus.  

Ironicamente, o sujeito lírico utiliza o próprio sistema ideológico como procedimento 

contraideológico. Isso acontece à proporção que a “Canção negra” também vai se 

apresentando como uma canção apocalíptica. Porém, se no Livro do Apocalipse33 as pragas e 

castigos são enviados do Céu, na “Canção negra” são arremessados ao Céu: “Ó boca em 

tromba retorcida/ cuspindo injúrias para o Céu”. A boca, “tromba retorcida”, lembra as 

trombetas do apocalipse trazidas por anjos, anunciando a chegada do juízo final. Porém, esta 

tromba retorcida de que o eu fala está vindo da própria terra, cuspindo injúrias para o Céu. As 

“hostes quentes” representam os exércitos, os sanguinários batalhões que se erguem contra 

Deus na batalha do apocalipse. Tem-se, portanto, o mundo com sua podridão desafiando os 

céus. Um mundo que despreza e é desprezado pelo sujeito lírico. Um mundo que precisa ser 

purificado e que, como no Apocalipse, tem como instrumento purgatório o fogo, as “chamas”, 

o “ferro em brasa”.  

Passando à análise da potencialidade expressiva dos fonemas, podemos dizer que 

encontramos no título e em todo a lírica, determinada carga emocional. Se, de acordo com 

José Lemos Monteiro (1991), os fonemas sugerem certa ordem de sensações, então em 

                                                
32 Cf. Evangelho de São João 3, 13-17.  
33 Cf. Apocalipse 1-22. 
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“Canção negra” estão dispostos em sensações auditivas e emotivas. Esquematizando os 

valores atribuídos por Monteiro (1991) às consoantes, o sentido do título se configura da 

seguinte forma: em Canção os fonemas representam, respectivamente, a abertura de fendas 

/k/ com zumbidos prolongados /n/ e /s/, que em Negra tem continuidade com a repetição do 

fonema inicial /n/ e findam em longos rasgões violentos /g/ reforçados pelo sentimento de ira 

e medo /r/. O som vocálico e nasalizado /ã/ expressa a tristeza e o lamento que se choca com 

o sentimento de angústia advindo da vogal fechada /e/, porém em busca do júbilo, como 

identifica a vogal aberta /a/. Assim sendo, o título acaba por denotar ira, tristeza, lamento que 

se fecham em um só grupo, ao passo que almeja um contentamento.  

São constantes, também, as repetições de outros fonemas ao longo do poema, como /p/, 

/b/, /k/, /d/, /t/, /s/, /r/, que representam verdadeiros ruídos: abafados /p/, /b/; feitos rasgões /k/; 

violentos e secos /d/, /t/; como sibilos prolongados; e em vibrações e rasgos /r/. Apesar de 

presentes no corpo da poesia como um todo, estes sons são mais frequentes na primeira parte 

e sugerem, no espaço poético, uma repugnância do sujeito da lírica no que diz respeito a 

“tudo”, neste primeiro momento, como também os “uivos” emitidos pela boca em decorrência 

do sentimento asqueroso. 

Na segunda, os rasgos e sibilos permanecem, mas notamos uma incidência dos fonemas 

consonantais vibrantes /r/, / r / e dentais /t/, /n/, que para a simbologia fonética podem 

representar sentimentos de cólera e medo, expressos também no campo lírico. Todavia, estes 

se manifestam em ação concomitante aos fonemas consonantais /m/, /l/ que expressam 

sentimentos de afeto. Assim, podemos concluir que o eu da “Canção negra” intensifica, por 

intermédio da canção/ lírica, a dor do outro, o “mendigo”, em uma expressão de rancor diante 

daquele sofrimento “Somente anátemas a rir,/ De tantas pragas, tantas pragas/ em 

catadupas a rugir.”, ao mesmo tempo em que lhe demonstra ternura e compaixão, como nos 

mostram os versos “Ó boca ideal de rudes trovas,/ Do mais sangrento resplendor,/ Vai reflorir 

todas as covas,/ O facho a erguer da luz do Amor.”. Em uma observação mais profunda é 

possível perceber os dois movimentos – amargura e compaixão – a um só tempo, na estrofe 

supracitada. 

A força sugestiva dessa canção nos permite fazer uma leitura, em primeira instância, 

considerando-a como expressão da mais pura mágoa do poeta Cruz e Sousa, diante da 

tragédia pessoal a que esteve submetido ao longo da vida. Então, se a beleza da obra não se 

justifica pela vida, aqui ao menos se esbarra com o indício do sofrimento transposto. Contudo, 

entendemos que sua obra figura não apenas a biografia de um sujeito, mas apresenta um viés 
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da vida brasileira que ficou despercebida. E, se a lírica de Cruz e Sousa se distancia das 

habilidades e compreensão do leitor da época34, consecutivamente se afirma perante a 

negatividade, o sinistro e o feio, já que ele não fala conforme o gosto e o padrão de seu 

contexto histórico. 

Adorno explica 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 com a própria 
linguagem, seguindo o caminho que ela mesma gostaria de seguir.” (ADORNO, 
2003, p. 74) 
 

Seguindo o pensamento adorniano, podemos afirmar que a lírica de Cruz e Sousa assume seu 

papel enquanto sujeito capaz de transformar a sociedade. Isso acontece porque o eu se entrega 

no leito da linguagem - principal mediadora ente a lírica e a sociedade - e nela funda o desejo 

de superar uma realidade indesejável, como vemos em “Crianças negras”. Na base estética 

estabelecida, a palavra infere a realidade e deixa ver nuances da sociedade, deduzidos na 

imanência da poesia.  

No poema acima, o caráter libertador da arte encontra-se nos versos que questionam 

“Tantas pragas, tantas pragas” e utilizam a aspereza das palavras que se apresentam como 

“ferro em brasa” na expectativa deste “mundo transformar”. As “vãs misérias deste mundo”, 

bem como o “Ser” e os “germens bons e germens vis”, que perpassam o versejar, fortalecem a 

ideia de que a lírica em questão tem um alcance social mediante a síntese de todos os 

“travos”, “gritos” e “ais” que o eu partilha ao louvar a dor alheia.  

Nas imagens presentes nesta lírica, a “boca”, além de devoradora, é também o signo de 

uma passagem: aquela boca que dissipa em gritos a “visão histérica do mal” é a mesma que 

transforma o lodo “em luz”, que vai “reflorir todas as covas” e “O facho a erguer da luz do 

Amor”. Vemos então que, as duas extremidades representam a metáfora de identidade com o 

indesejado e com o desejado, respectivamente. Desse modo, vem à tona um mundo às 

avessas, que vai do “Céu” às “covas” terrestres e, por si, configura o movimento contraditório 

do poema. As colocações imagéticas nos levam a ver que contraposto ao mundo celeste existe 

um outro, repleto de experiências infames, como em uma imitação da vida. É nesse universo 

                                                
34 Walter Benjamin, em Charles Baudelaire: Um lírico no auge do capitalismo, aponta a questão. De acordo 
com o autor, Baudelaire foi pouco compreendido em sua época, principalmente por negar seu tempo, a cidade e a 
sociedade finissecular. Mas vale lembrar que, apesar de guiado por Baudelaire, Cruz e Sousa tomou sua própria 
direção e tornou-se um poeta “independente”. 
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figurado e dissonante que o eu projeta parte dos seus anseios na figura do outro e pede: 

“Resume todos esses travos”. 

O clamor proferido pela “boca” é angustiante. Expresso como uma espécie de “chamas”, 

lembra línguas de fogo que inundam o sujeito de modo arrebatador “Num cataclismo 

estranho”, por isso, é preciso lançar “boca a fora” o grito de queixas, antes que o fogo das 

palavras o consuma por completo. A situação desumana a qual está exposto o sujeito torna-se 

perceptível pelo emprego das adjetivações atribuídas a quem clama (estranho, atroz). 

Verificamos também que a boca, consumida pelas chamas, encontra-se em chagas, mas 

é amaldiçoada “a rir”. Rir da intensidade de pragas que atingem a “rugir” aquele Ser. Todavia, 

como alguém pode rir do próprio sofrimento? Ora, é o “rir para não chorar”. Riso instaurado 

no mundo quando Eva cometeu o pecado original e acabou permitindo que a desforra 

diabólica revelasse ao ser humano que ele “não é nada, que não deve seu ser a si mesmo, [...] 

que é grotesco em um universo grotesco” (MINOIS, 2003, p. 112). Riso que, a um só tempo, 

revela a decadência e serve de consolo, usado enquanto meio de fuga do “desespero e da 

angústia”. Apesar de ter suas raízes fincadas no monoteísmo35, o riso diabólico adquiriu 

significativa força entre os séculos XIX e XX, em meio ao caos provocado pelo advento do 

mundo moderno. Determinado pelo grotesco do mundo e pelo destino humano que se 

mostrava cada vez mais incerto, o riso perdeu a alegria e se firmou como “máscara” diante 

daquela sociedade “bizarra” (MINOIS, 2003, p. 590). O procedimento poético adotado por 

Cruz e Sousa resgata esse riso do mundo estranho e hostil, em que a espécie humana se 

mostra alienada. Como podemos observar, na “Canção negra” o eu poético mergulha no riso 

sob a forma de ironia, cria um novo mundo que o ignora e, assim, denota sua contestação em 

relação à plangência do “Ser” que vive em meio às “misérias” e horrores. Do mundo poético 

transcende um outro histórico, visto pelo leitor na contramão da história finissecular que 

anunciava a modernidade e as promessas de um mundo feliz.  

Nas imagens do “grotesco sério”, o eu sugere o libertar-se do desespero quando aquela 

“boca sem pecado” cospe “embora a lama e o pus”. Porém, eis que entre “Ó boca em chagas, 

boca em chagas,/ Somente anátemas a rir,” e “Sublime boca sem pecado,/ Cuspindo embora 

a lama e o pus,” emerge determinada tensão. Primeiramente, sinalizada por um processo de 

declínio no qual a boca rir da própria maldição, mas culmina, posteriormente, no fato do eu 

lírico atribuir à mesma boca execrada a condição de sublime e desprovida de pecado.  
                                                
35 Observação feita no primeiro capítulo desta dissertação. O riso diabólico nasceu com a cultura monoteísta e 
passou a fazer parte da vida cotidiana. Este modelo sobreviveu à Idade Média e sinalizava um processo de 
renovação. Porém, ao ressurgir no século XIX perdeu seu caráter renovador, mas não deixou de ser contestador.  
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Dois pólos estão formados na construção anátemas/ sem pecado. Esses, por sua vez, 

sinalizam tanto a ostensiva diferença que compõe a unidade problemática do poema e marca o 

ciclo infernal ao qual está submetido aquele “mendigo” da “negra boca”, quanto aponta para a 

redenção, alcançada na segunda parte do poema em “sem pecado”  

A união de contrastes vai acontecendo ao longo do poema e o cunho perturbador, tão 

característico do riso, abre o caminho às tensões. Para que haja a passagem do mundo 

pecaminoso ao mundo “sem pecado” torna-se imprescindível um intermediário, neste caso, o 

riso se faz mediador.  

O poema compreende o riso em sua forma grotesca, tomado do sublime ao ridículo. 

Sendo um espaço intersubjetivo, na medida em que congrega vozes e sentimentos coletivos, 

postula-se que nele se inscreve um  

 
riso de gerações marcadas pelas desilusões revolucionárias e que tem consciência 
aguda da dualidade do ser, da irreparável fissura entre o real e o irreal, entre o finito 
e o infinito; águias pegadas ao solo pelas exigências derrisórias da vida cotidiana 
[...] riso que procura enobrecer-se atribuindo-se uma origem diabólica. (MINOIS, 
2003, p. 543-544)  

 

O mundo tem o aspecto grotesco, quando, de modo irônico, comungam um mesmo 

espaço o Divino e o humano: “Da onipotência do bom Deus,/ Louvados sejam tais venenos,/ 

Purificantes como os teus!”. No momento em que o ser humano toma consciência dessa 

dualidade ele rir. É, pois, pela lógica dos contrários que o mundo carnavalesco ressurge e 

toma a forma da expressão diabólica. Porém, já não mais como na Idade Média em que o riso 

diabólico era festivo, feliz representação de um renascimento. Agora, também assina uma 

oposição à imobilidade conservadora, porém perde o sentido de revigorar, apresentando 

somente uma crítica ao sistema opressor.  

Dessa forma, o eu ri de modo grotesco durante todo o poema, e demonstra ter 

consciência do mundo perturbador em que está inserido o “mendigo estranho”. Vemos então 

que, de modo astuto, o riso acaba por unir-se à ironia, conforme Bakhtin (1993), foi o meio 

encontrado pelo homem para poder se vingar do mundo. Mas, este modelo de riso não tem 

mais relação com aquele rabelaisiano que possuía uma função regeneradora. O riso irônico 

assumiu, portanto, a função libertadora, já que afastou o homem do medo proveniente do 

mundo.  

Em “Canção negra”, o eu e o outro, representações humanas, não se sentem 

amedrontados perante a crueldade mundana e, contrários às imposições do universo opressor, 
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tomam o riso e a ironia como instrumento de resistência, o que no plano histórico tornam-se 

objetos de reivindicação social e de vingança diante do mundo recém “civilizado”, porém 

estático, cruel e de “misérias”.  

A ironia vai deixando suas marcas ao longo do poema e se afirmando diante das 

imagens de representação grotesca, como afirma Fabiano R. S. Silva (2009), visto que são 

contrastantes em seus campos semânticos, mesmo assim associam-se em um mesmo conjunto 

de símbolos heterogêneos que causam estranhamento, como em “A terra é mãe! – mas ébria e 

louca/ Tem germens bons e germens vis.../ Bendita seja a negra boca/ que tão malditas coisas 

diz”, imagens estas análogas ao mundo do caos, da miséria da condição humana. O 

movimento contraditório e paradoxal destes versos parece simbolizar uma realidade 

antagônica aprendida pelo poeta.  

As imagens da embriaguez e da loucura, associadas à mãe “terra”, exprimem 

estranhamento, pois configuram a representação da anormalidade, revelando-se contrário ao 

que é firmado como conveniente. Metaforicamente, a “terra” é humanizada na figura da 

“mãe”, o que nos remete ao verso “reflorir todas as covas”, na décima primeira estrofe, e nos 

faz pensar um ser que pode gerar novos frutos. Porém, sob o aspecto da figura “ébria e louca” 

o ser acaba gerando “germens bons e germens vis”, o que subverte a ordem da normalidade. 

Enquanto representação do princípio, os “germens” podem fazer brotar a bondade “germens 

bons”, mas também os desprezíveis e envergonhantes “germens vis”. O processo paradoxal 

presente nos versos supracitados mostra-se verossimilhante a realidade mundana que põe a 

um só plano forças antagônicas. Este conflito de forças tende ao equilíbrio, no plano poético, 

quando se faz “bendita” a negra boca que deixa brotar o bem a partir da “maldita” palavra que 

pragueja as impurezas mundanas. Os versos em questão, ironicamente configuram uma 

dimensão extrapoética e enunciam um processo social negado na permuta ente campos 

semânticos díspares, do qual emerge uma sutil dimensão utópica. 

O riso irônico e o grotesco da lírica aparecem sob o aspecto de resposta e recusa ao 

mundo amorfo e de valores desprezíveis, um mundo, conforme mostrando no poema de Cruz 

e Sousa, desprovido de liberdade e respeito aos grupos marginalizados daquela época. O riso 

que se inscreve no poema ora analisado manifesta-se enquanto instrumento de distorção da 

realidade, revelando a visão desestruturada do mundo que surge enquanto possibilidade de 

edificação de um universo que se quer completo. 

“Crianças negras”, como veremos, é outro poema que responde ironicamente às 

opressões mundanas. 
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3.3 “Crianças negras”: ente agruras, risos e resistência 
 

 
Crianças Negras 
 
Em cada verso um coração pulsando, 
sóis flamejando em cada verso, e a rima 
cheia de pássaros azuis cantando, 
desenrolada como um céu por cima. 
 
Trompas sonoras de tritões marinhos 
das ondas glaucas na amplidão sopradas 
e a rumorosa música dos ninhos 
nos damascos reais das alvoradas. 
 
Fulvos leões do altivo pensamento 
galgando da era a soberana rocha, 
no espaço o outro leão do sol sangrento 
que como um cardo em fogo desabrocha. 
 
A canção de cristal dos grandes rios 
sonorizando os florestais profundos, 
a terra com seus cânticos sombrios, 
o firmamento gerador de mundos. 
 
Tudo, como panóplia sempre cheia 
das espadas dos aços rutilantes, 
eu quisera trazer preso à cadeia 
de serenas estrofes triunfantes. 
 
Preso à cadeia das estrofes que amam, 
Que choram lágrimas de amor por tudo, 
Que, como estrelas, vagas se derramam 
Num sentimento doloroso e mudo. 
 
Preso à cadeia das estrofes quentes 
como uma forja em labareda acesa, 
para cantar as épicas, frementes 
tragédias colossais da Natureza. 
 
Para cantar a angústia das crianças! 
não das crianças de cor de oiro e rosa, 
mas dessas que o vergel das esperanças 
viram secar, na idade luminosa. 
 
Das crianças que vêm da negra noite, 
dum leite de venenos e de treva, 
dentre os dantescos círculos do açoite, 
filhas malditas da desgraça de Eva. 
 
E que ouvem pelos séculos afora 
o carrilhão da morte que regela, 
a ironia das aves rindo à aurora 
e a boca aberta em uivos da procela. 
 
Das crianças vergônteas dos escravos 
desamparadas, sobre o caos, à toa 
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e a cujo pranto, de mil peitos bravos, 
a harpa das emoções palpita e soa. 
 
Ó bronze feito carne e nervos, dentro 
do peito, como em jaulas soberanas, 
ó coração! és o supremo centro 
das avalanches das paixões humanas. 
 
Como um clarim a gargalhada vibras, 
vibras também eternamente o pranto 
e dentre o riso e o pranto te equilibras 
de forma tal que a tudo dás encanto. 
 
És tu que a piedade vens descendo. 
Como quem desce do alto das estrelas 
e a púrpura do amor vais estendendo 
sobre as crianças, para protegê-las. 
 
És tu que cresces como o oceano, e cresces 
até encher a curva dos espaços 
e que lá, coração, lá resplandeces 
e todo te abres em maternos braços. 
 
Te abres em largos braços protetores, 
em braços de carinho que as amparam, 
a elas, crianças, tenebrosas flores, 
tórridas urzes que petrificaram. 
 
As pequeninas, tristes criaturas 
ei-las, caminham por desertos vagos, 
sob o aguilhão de todas as torturas, 
na sede atroz de todos os afagos. 
 
Vai, coração! na imensa cordilheira 
da Dor, florindo como um loiro fruto 
partindo toda a horrível gargalheira 
da chorosa falange cor do luto. 
 
As crianças negras, vermes da matéria, 
colhidas do suplício a estranha rede, 
arranca-as do presídio da miséria 
e com teu sangue mata-lhes a sede! 
 

(Cruz e Sousa, 1995, p. 412-414) 
 

“Crianças Negras” manteve-se desconhecido até o ano de 1945, quando foi publicado 

por Andrade Muricy, em O livro derradeiro. Também fez parte dos manuscritos entregues a 

Nestor Victor e não publicado, tanto por considerá-lo um documento, quanto por se tratar de 

um pedido do próprio Cruz e Sousa, que o julgava um “trabalho moderno”. Porém, eis um dos 

poemas mais fascinantes e humanitários da obra de Cruz e Sousa. Trata-se de um versejar em 

que a voz lírica acaba se superando e alcançando o espaço do não-eu, trazendo a tona 

sentimentos e sofrimentos universais. No conjunto dos versos, podemos perceber que o eu se 

dirige a uma segunda pessoa, que se desvela enquanto “coração”. Mas, o quadro representado 
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aos olhos do leitor é mesmo o de uma lírica de tom dissonante. A desarmonia ocorre na 

medida em que o termo “coração”, nesse contexto, remetendo-nos à alma, traz subjacente um 

componente contraditório, qual seja: se de um lado, pode assinalar para a idéia de doçura e 

afeto, nesse caso, compreendendo o universo infantil; de outro, pode ser visto como imagem 

associada à agruras, sofrimentos, angústias e dor. A esse respeito, consideremos os versos 

seguintes:  
ó coração! és o supremo centro 
das avalanches das paixões humanas. 

[...] 

e que lá, coração, lá resplandeces 
e todo te abres em maternos braços. 

[...] 

Vai, coração! na imensa cordilheira 
da Dor, florindo como um loiro fruto 
partindo toda a horrível gargalheira 
da chorosa falange cor do luto. 

 
(Cruz e Sousa, 1995, p. 414) 

 
Não se trata aqui de um único sentimento, mas de uma “avalanche” de sentimentos 

diversos levados a mais alta intensidade “paixões” e reunidos em um mesmo espaço: o 

“coração”.  

Quando passamos à análise fonética, mais uma vez precisamos tomar os levantamentos 

feitos por José Lemos Monteiro (1991), em “O simbolismo fonético”, pois boa parte dos sons 

que se repetem em “Crianças negras” têm o sentido próximo ou mesmo igual aos observados 

pelo estudioso supracitado. Monteiro (1991) atribui, por exemplo, aos fonemas /m/ e /l/ o 

sentido de afeto; ao /t/ e ao /d/, sentimentos violentos, de fúria e medo; às vogais fechadas, 

depressão e angústia; e as vogais nasais, tristeza e lamento. Por sua vez, a repetição desses 

sons são constantes no corpo do poema, o que significa dizer que a lírica em estudo é 

perpassada por sentimentos contraditórios, ao passo que dispõe no mesmo espaço: afeto, 

lamentos e angústia. A representação fonética do poema enaltece esta composição díspar, 

como se vê em (amam, maternos, amparam, colhidas, florindo) com o /m/ e /l/ em palavras 

mais próximas ao sentido de afetividade; em (sangrento, espadas, cadeia, doloroso, 

frementes, açoite, tortura, morte, luto, dor, pranto) vocábulos repletos dos sons 

consonantais /t/, /d, /n/ e /r/, e que, em seus significados, denotam o princípio da violência; 

em (sangrento, sombrios, choram, angústia, dantescos, desamparadas, profundo, pranto) 

todas sonorizadas pelas vogais nasais, notamos a expressão de verdadeiros lamentos; em 

(lágrima, mudo, tortura, luto) a sonoridade das vogais fechadas sinalizam, assim como o 
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próprio sentido das palavras, sentimentos angustiantes. Vale ressaltar que Alfredo Bosi 

(2000), também comenta a frequente aplicação do fonema /u/ no texto poético. Segundo ele, a 

vogal fechada /u/, utilizada com frequência em determinado contexto, só pode invocar 

“objetos igualmente fechados [...] por analogia, sentimentos de angústia e experiências 

negativas, como a doença, a sujidade, a tristeza e a morte” (BOSI, 2000, p. 56). Seguindo este 

pensamento notamos, em “Crianças negras”, o campo simbólico do sofrimento marcado por 

palavras que trazem em sua composição os sons fechados do fonema /u/: “sob o aguilhão de 

todas as torturas/ [...] da chorosa falange cor de luto”. O poema é repleto de expressões que 

sugerem um processo angustiante, um mundo de amarguras, avesso ao que costumeiramente 

os sistemas ideológicos nos permitem perceber. 

Tomando a leitura do poema como um todo, nos é perceptível a soma de sons vocálicos 

que se fecham, bem como os consonantais que fornecem sensações auditivas um tanto 

bruscas, todos reunidos em um processo em si representativo de um meio violento e cruel. O 

tom de tristeza embala as palavras e chega aos ouvidos do leitor em um compasso em si 

melancólico: “As pequeninas, tristes criaturas/ ei-las, caminham por desertos vagos,/ sob o 

aguilhão de todas as torturas,/ na sede atroz de todos os afagos”. Afeto, lamentos e angústia 

marcam a estrutura de sentimentos díspares desta lírica e sinalizam uma realidade paradoxal, 

ao passo que traz a tona imagens dos movimentos dissonantes da vida, gerando uma tensão 

reflexiva aos olhos do leitor. Observando o final do século XIX brasileiro, período de 

escritura do poema, resgatamos a ocorrência destes movimentos, decorrentes do processo de 

abolição e da passagem do Império à República. A conjunção destes fatores originaram 

consequências nos campos sociopolíticos, culturais e econômicos, visto que, o país não estava 

preparado para a substituição do trabalho escravo pelo assalariado. Não existindo um plano 

político que acolhesse os escravos libertos, nem regras trabalhistas, o quadro de pobreza 

aumentou significativamente por todo o país. Com a Proclamação da República, acreditava-se 

que melhorias pudessem surgir, porém poucas foram as mudanças em relação aos 

marginalizados. Começaram a ocorrer grandes revoltas populares. O povo se via em meio ao 

surgimento de indústrias, ao crescimento urbano e, contraditoriamente, à falta de emprego e o 

aumento de preços dos produtos. Em decorrência disto, surge uma sensação de desgosto e 

angústia, pontos ressaltados em “Crianças negras” por meio de um “sentimento doloroso e 

mudo” a sugerir o sentimento experimentado pela população brasileira da época. Por isso, 

podemos dizer que ali onde a voz lírica fala das crianças que “o vergel das esperanças/ viram 
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secar, na idade luminosa”, também diz um pouco sobre o processo histórico finissecular, ou 

melhor, sobre a esperança de melhorias depositada no novo tempo, porém não vistas. 

Dividido em três partes, o poema dá a conhecer: na primeira parte, que começa na 

primeira estrofe e se encerra na sétima, “um coração” a pulsar e cantar em cada verso “as 

épicas, frementes” da natureza; na segunda, que se estende da oitava à décima primeira 

estrofes, o canto dedicado a “angústia das crianças” de cor negra; e na última parte, que 

compreende as oito estrofes finais, um louvor às mercês do coração, assim como uma súplica 

a este, em prol da liberdade “das crianças vergônteas dos escravos”. Há, porém, um 

descompasso em relação ao número de estrofes que compreende cada parte do poema, já que, 

a primeira é constituída por sete estrofes, a segunda por apenas quatro e a final por oito 

estrofes. Verificamos então que, na primeira etapa desta divisão a voz lírica enaltece os 

elementos da natureza, como acontece nos versos: “das ondas glaucas na amplidão sopradas/ 

e a rumorosa música dos ninhos/ nos damascos reais das alvoradas”, enquanto na segunda 

parte, as expressões são condensadas em um número menor de estrofes que denotam 

sofrimento, como em : “filhas malditas da desgraça”. Já na última parte, que detém o maior 

número de estrofes, há uma predominância do desejo de libertação, ou mesmo a necessidade 

de poder ver uma nova ordem estabelecida. Podemos, então, pensar esta divisão 

desproporcional de “Crianças negras” enquanto mecanismo de resistência. Isso porque, o eu 

nega o momento presente quando se volta, de modo nostálgico, aos elementos da natureza. Ao 

negar o presente, configurado no espaço poético pelo sofrimento das crianças, o eu manifesta 

também o desejo de libertação, um futuro melhor, nas palavras de Alfredo Bosi (2000), seria 

resistir afirmando a memória do que passou e pensando uma nova norma que se afirma no 

campo utópico. Enquanto utópico pretende uma vida nova e repudia a realidade ideológica, ao 

passo que mantém vivo o anseio de transformação. 

A força da imagem representada por “um coração pulsando” em cada verso, como se 

associada à experiência humana, denota a expectativa de manter viva cada palavra e de fazer 

mais intenso cada instante. Nas imagens do poema, o “coração” representa o signo dos 

sentimentos vistos na primeira parte da lírica como em “sóis flamejando” que se propagam 

em raios e entrelaçam-se à rima, representando a vida. Porém, este é o mesmo símbolo que 

revela ao mundo um sentimento inóspito: a angústia. Notamos que os seguimentos estéticos 

contemplados no contexto poético em geral se revelam por princípios contrários, conflitantes 

entre si, que se afirmam justamente por intermédio do oposto, como é o caso do movimento 

paradoxal entre “sóis flamejando” e “angústia”. A imagem de “um coração pulsando” em 



 81 

cada verso é associada à metáfora dos “sóis flamejando em cada verso”, como a mostrar ser o 

poema repleto de luz e vivacidade. 

A necessidade de fazer ouvir o palpitar de cada verso se estende pela lírica do mesmo 

modo como se dispersa, em ondas, a canção de “trompas sonoras de tritões marinhos”. Como 

em um processo de encantamento, a melodia ganha ares semelhantes aos murmurinhos vindo 

dos altos “ninhos dos damascos reais da alvorada”, sussurros que livres se dissipam e tomam 

a forma da pureza presente na sonoridade cristalina “dos grandes rios” que perpassam os 

florestais profundos, provavelmente a representação da mais pura tranquilidade mundana. 

Todavia, quando a mesma melodia assume a forma melancólica dos “cânticos sombrios” da 

terra, que, segundo o eu, servem de base à formação de novos mundos, surge um movimento 

tenso, contraposto à “canção de cristal”. Ao que parece, o movimento da canção, que a um só 

tempo é “de cristal” e “sombria”, deixa sugestivo a imagem de um mundo a movimentar-se 

em ritmos díspares, um mundo completamente conturbado. É como se o poeta apreendesse 

um mundo de coisas desencontradas, assim  fica sugestiva a própria realidade histórica por si 

contraditória, provavelmente a realidade de um Brasil se queria evoluído, posto que guiado 

pela ciência e pelo desenvolvimento industrial, ao mesmo tempo em que mantinha-se em 

regime semi-escravocrata.  

O eu aponta que “quisera” amalgamar todos os elementos citados - o pulsar do coração; 

a música que se propaga docemente e os cânticos sombrios – em um mesmo processo: “Tudo, 

como panóplia sempre cheia/ das espadas dos aços rutilantes”. Na configuração da imagem 

que abrange o todo, podemos ver a ironia marcando esta passagem, sugerindo conter no 

próprio poema o espaço em que se podem encontrar as armas necessárias a uma batalha. 

Porém, não as armas que ferem a carne, mas aquelas que atingem a alma, curando-a ao invés 

de feri-la.  

É envolvido pelo sentimento de totalidade que o eu busca permanecer “preso à cadeia de 

serenas estrofes triunfantes” que amam e choram “por tudo”. Destas expressões podemos 

inferir tanto a forma como os sentimentos estão agrupados na lírica quanto à situação das 

crianças negras, evidenciada apenas quando lemos o poema como um todo. Do jogo com as 

palavras “preso à cadeia” emerge determinada ironia. Primeiro, porque a expressão “preso” 

traz o sentido de encerrar e de encarcerar, depois, porque “cadeia” pode ter tanto o sentido 

de conjunto quanto o de cativeiro. Quando pensamos “preso à cadeia” enquanto encarcerado 

em cativeiro, notamos que as tensão do poema estão tanto para a forma quanto para o 

conteúdo, pois temos aqui a imagem de um sujeito em cativeiro, aprisionado, sobreposta à 
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imagem da cadeia de versos a que se referia o eu, tomados, neste caso, mediante o primeiro 

sentido apresentado, ou seja, o de encerrar em conjunto, temos então um procedimento 

irônico que se faz retórico, que usa a própria palavra para mostrar o que nela esta velado. 

Portanto, podemos dizer que existe na lírica um movimento oscilante que vai do sublime 

afeto, advindo do eu, quando pretende trazer “Tudo/ [...] preso à cadeia das estrofes que 

amam,/ Que choram lágrimas de amor por tudo”, ao extremo isolamento, advindo de outrem 

quando “preso à cadeia”. Ao reunir opostos em uma mesma expressão, o eu lírico parece 

estabelecer uma conexão entre a expressão da condição humana e a forma poética.  

A segunda parte do poema diz respeito ao canto angustiante e é nela que as crianças nos 

são apresentadas. Porém, o eu deixa claro não se tratar das crianças “de cor de oiro e rosa”, e 

sim daquelas que “viram secar” o jardim “das esperanças” em uma “idade luminosa” o que 

nos parece ser a metáfora da condição social, um flagrante da coação que aponta para a 

desigualdade social, ou seja, para dois mundos divergentes: o da criança que cresceu em meio 

à riqueza e o daquela que cresceu abandonada à sorte. Metaforicamente, as crianças brancas 

estão relacionadas às cores dourada e rosa, provavelmente, fazendo menção ao cabelo loiro e 

ao rosado da pele, símbolos de imagem angelical e ideal à época. A voz da lírica as aponta 

como aquelas que, historicamente, tiveram melhores cuidados e oportunidades perante o 

mundo. A imagem representativa deste universo infantil lembra a forma angelical. No que diz 

respeito às crianças negras, o eu parece mostrar que, no processo histórico, foram assinaladas 

pela tortura e submetidas as mais diversas crueldades, por isso, no trato a estas, as formas são 

encaminhadas para as imagens infernais da “negra noite”.  

Roger Bastide, em “A poesia noturna de Cruz e Sousa”, faz um levantamento em 

relação ao papel da noite na lírica deste poeta e afirma que ela aparece montada sobre dois 

aspectos: “ora como boa, como se fosse uma carícia do céu [...] é a noite simbolista”, depois 

como “satânica, povoada de terrores” é a “noite africana” (BASTIDE, 1943, p. 99), que o 

sociólogo atribuiu ao fato do poeta aceitar “sua raça” manifestando, portanto, sua “angústia 

racial”. Este sentido de angústia pode ser identificado em “Crianças negras”, mas não 

podemos afirmar que ocorra pelo fato do poeta aceitar “sua raça”36 e, sim, enquanto meio 

                                                
36 Os levantamentos realizados por Bastide, em “A poesia noturna de Cruz e Sousa”, já não são mais vistos, 
pelos estudiosos da literatura atual, enquanto tentativa do poeta de chegar a arianização ou meio de relacionar a 
composição noturna ao desdém da “raça branca” sobre a “raça negra”. Porém, os apontamentos feitos pelo 
sociólogo são de fundamental importância no que se refere à variedade temática que podemos encontrar na obra 
de Cruz e Sousa como, por exemplo, a ironia, não citada por Bastide, mas presentes nos contrastes por ele 
identificados. 



 83 

encontrado pelo eu para atingir a transcendência, ou seja, seria uma forma de encontrar outras 

realidades, pois: 

 
a noite [...], impõem desde o início suas sombras e indeterminações de modo a que 
a forma exterior, exata e nítida, cede espaço a mundos vagos, obscuros e ilimitados, 
antes indevassáveis, onde imagens com força simbólica se enraízam na mais 
profunda interioridade humana e ressurgem confundidas numa paisagem de sonho. 
(ARRIGUCCI JÚNIOR, 1999, p. 171) 

 

Diante desta afirmação, podemos dizer que as imagens destacadas no poema nos levam 

a perceber os sentimentos de angústias, tormentos, sofrimentos e medos, corporificados na 

forma funesta dos elementos noturnos relacionados às crianças negras. Após o emprego do 

elemento irônico que marca a relação crianças negras/ noite, surgem, em um processo 

sucessivo, as causas de tamanha angústia: “os dantescos círculos do açoite”, o fato de serem 

considerados “filhos malditos da desgraça de Eva”, como também o abandono diante do 

“caos”.  

Em “O poeta Cruz e Sousa”, ainda no primeiro capítulo desta dissertação, comentamos 

o posicionamento de Alfredo Bosi (2002) ao que considera uma “consciência inconformada” 

assumida por Cruz e Sousa em sua obra poética37. Enquanto, no final do século XIX, a 

ideologia racista se mantinha a todo vapor, Cruz e Sousa utiliza-se do procedimento poético 

para manifestar as divergências e “desnaturalizar os dados brutos do conhecimento 

epidérmico do ser humano” (BOSI, 2002, p. 169). Por esse aspecto, notamos que “Crianças 

negras” celebra a posição negra/ humana no mundo, uma vez que o eu poético se recusa 

cantar a angústia das crianças “cor de oiro e rosa”. Nesse sentido, há no poema uma 

reivindicação de mudanças sociais, de transformação do homem e da vida, o que dá à sua 

linguagem encantatória uma dimensão de riso irônico e utópico, como veremos à frente, por 

isso mesmo uma expressão contraideológica nele se projeta.  

Assumindo um posicionamento contraideológico, o poema consiste em uma atitude 

lírica reflexiva, pois a sua abertura ao social não é uma afirmação da ordem estabelecida, mas 

um antagonismo da realidade posta, ao congregar em si elementos de uma sociedade racista e 

escravocrata, congregação que vem à expressão do poema ao revés dos acontecimentos 

históricos. Nos versos “Das crianças que vêm da negra noite/ filhas malditas da desgraça de 
                                                
37 Nas páginas 37-38 deste texto tivemos a oportunidade de comentar como Cruz e Sousa reagiu ao pensamento 
científico que colocava o homem negro em uma posição completamente inferior ao homem branco, no período 
finissecular. Vimos que, em um processo de resistência, o poeta tomou um posicionamento de escrita poética 
contrária à própria ciência que negava ao negro as funções de entendimento, tendo em vista ser está “uma raça” 
ainda em desenvolvimento. 
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Eva” torna-se difícil isolar a indicação racial da maldição bíblica atribuída aos descendentes 

de Cam38. Isso porque a “desgraça de Eva”, ou o pecado, está associada à nudez, assim como 

a maldição que recai sobre Cam. Para Bosi (2006) a única diferença é que a maldição do filho 

de Noé jamais seria resgatada. Logo, “narrada em um tempo mítico, permaneceu fora da 

História” (BOSI, 2006, p. 259). Então, podemos associar a submissão dos “dantescos círculos 

do açoite” vivenciados pelas crianças que integram a lírica, à maldição atribuída aos povos 

africanos enquanto descendentes de Cam. Dessa forma, a metáfora serve para traduzir a 

maldição a que estavam submetidas as “pequeninas, tristes criaturas”, como as denomina 

carinhosamente o eu, ao passo que percorrem, sozinhas, caminhos incertos e aflitivos.  

No poema, os caminhos incertos podem ser vistos ou observados pela presença do riso e 

da ironia, estando associado ao canto dos pássaros, conforme se vê na estrofe: “E que ouvem 

pelos séculos afora/ o carrilhão da morte que regela,/ a ironia das aves rindo à aurora/ e a boca 

aberta em uivos da procela”. O riso assume a função, como afirma Bakhtin (1993), de vencer 

o medo e manifestar a verdade relativa ao mundo e ao poder, opondo-se à lisonja e à 

hipocrisia. Observamos que a “ave” é o instrumento utilizado para estabelecer o processo 

irônico que deixa ver, a um só tempo, duas esferas: a terrestre, representada pelas crianças que 

choram “em uivos”, e a do mundo superior, representada pelas “aves rindo à aurora”. No 

dicionário de simbologia, a “ave” faz parte: 

 
do reino do ar e da luz e torna-se símbolo destas esferas e dos deuses, espíritos [...] 
são portadoras do alimento vital. Assim, uma águia teria levado néctar ao pequeno 
Zeus e três corvos uma maçã dourada da árvore da vida (no conto de Grimm A 
serpente branca). [...] Na arte cristã, as aves podem ser indicação dos abençoados 
no paraíso [...] ou, de modo geral, da remissão dos pecados do mundo em analogia 
a Lv 14, 49-52 (aves voando em imagens do nascimento de Cristo). (LURKER, 
2003, p. 65) 
 

Enquanto símbolo do mundo superior o pássaro representa, no poema, a liberdade, daí o riso 

irônico em relação às crianças “desamparadas, sobre o caos”. É exatamente a ironia do riso 

que desvela o mundo das crianças negras. Este procedimento pode ser visto enquanto reflexo 

da ironia socrática que se fez destruidora das falsas verdades, como mostrado no capítulo 

anterior. Tomada enquanto aniquiladora da legitimação do poder, ou seja, das verdades 
                                                
38 Cf. BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. São Paulo: Companhia das Letras, 2006, p. 251-256. Bosi 
explica que a condenação atribuída aos povos africanos depende “de um evento único” e remoto: a maldição de 
Cam e de todos os seus descendentes, relatada no Livro do Gênesis. A narração bíblica conta que Noé amaldiçoa 
o filho Cam devido ao fato de ver a nudez de seu pai: “Maldito seja Canaã!/ Que ele seja para seus irmãos,/ o 
último dos escravos” (Gênesis, 9, 25-26). A geração de Cam corresponde “Camitas” povos de pele escura 
pertencente à região da “Etiópia, Arábia do Sul, da Núbia, da Tripolitânia, da Somália e algumas tribos 
Palestinas antes da conquista territorial do povo hebreu”. 
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criadas cultural ou socialmente, e acrescida ao riso, que também se mostra aniquilador, 

constitui o que chamamos de riso irônico, procedimento que intensifica o desvelar. Por isso, 

“a ironia das aves rindo à aurora” sugere a verdade sobre o mundo, sobre as crianças negras. 

E, se os pássaros riem “à aurora”, simbolicamente remete para a ideia de recomeço39, como a 

revelar a necessidade que aquelas crianças tinham em manter viva a esperança de um 

recomeço, de uma vida mais plena e justa.  

A força motriz que impulsiona a construção lírica está centrada na “angústia das 

crianças”, desencadeada por uma sequência de fatores que tomam a proporção avassaladora 

de “tragédias colossais” e que se acumulam por “séculos afora”. Logo, podemos dizer que o 

riso se revela como algo estranho à ordem que compõe o universo representado pelas crianças 

“da negra noite”.  

As máscaras que recobrem o universo das “crianças negras” tombam quando o aparato 

lírico captura a imagem do canto das aves feito “riso” em pleno contraste com o som da “boca 

aberta em uivos da procela”. Eis que nos defrontamos com imagens que sinalizam, 

ironicamente, mundos opostos: primeiro, o mundo livre das “aves” e, em seguida, o mundo 

opressivo das crianças. Partindo da premissa bergsoniana de que o riso serve como 

instrumento de correção, socialmente utilizado como meio de vingar e “castigar certos 

defeitos” (BERGSON, 2007, p. 146), então, podemos dizer que, quando introduzido no 

espaço inquietante desta lírica, o riso conserva seu caráter corretivo, na medida em que sugere 

tensões entre dois mundos: o infantil e angustiante, representado pela “boca aberta em uivos 

da procela”; e o das aves livres “rindo à aurora”, como a aludir corrigi-los, ao passo que nos 

revela o mundo da liberdade “das aves” em pleno contraste ao encarceramento “das crianças”. 

A correção instituída pelo riso se dá quando o eu mostra o mundo das crianças filhas de 

escravos, assinalando a “ironia” e alegria das aves enquanto ponto que diverge às angustias ali 

cantadas, representativas do universo infantil da prole escrava. 

Ainda na primeira estrofe o eu sinaliza a existência de pássaros cantando “em cada 

rima”. Dada a circunstância do cantarolar da passarada se arrastar pela rima, podemos 

estabelecer uma relação direta entre o cântico dos pássaros presente na estrofe inicial “a rima,/ 

cheia de pássaros azuis cantando” com “a ironia das aves rindo à aurora”, o que significa dizer 

que o riso irônico das aves, enquanto “canto”, também se desdobra por toda a lírica, presa à 

                                                
39 Cf. LEXIKON, Herder. Dicionário de símbolos. Tradução:de Erlon José Paschoal. São Paulo: Cultrix, 2007, p. 
28. Lexikon explica que a aurora simboliza a esperança, a abundancia e o recomeço. Para os gregos é a 
representação da deusa Eros, irmã de Selene (Lua) e Hélio (Sol). 
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cadeia das estrofes desde o início do poema. A voz poética estabelece uma forma de mostrar o 

que social e culturalmente mantém-se camuflado. 

É na última parte do poema que, sensibilizado diante da angústia das crianças, o eu 

apela ao “coração”, pois, simbolicamente, é ele quem guarda e sente todas as emoções  

 
como órgão central e mais importante da vida humana [...] no judaísmo e no 
cristianismo, considera-se o coração como a sede das forças emotivas, sobretudo do 
amor, mas também da intuição e da sabedoria. [...] na religião egípcia, como centro 
da vida, da vontade e da inteligência. (LEXIKON, p. 64, 2007) 
 

 Apesar de sabermos o quanto a simbologia pode variar de uma cultura para outra, de 

uma sociedade para outra ou, até mesmo, dentro de uma dada sociedade, podemos dizer que, 

neste caso, as simbologias atribuídas ao coração não variam tanto, o que nos permite 

atribuirmos a ele o sentido de “centro” acolhedor dos sentimentos. No espaço poético, o 

“coração” adquire a força do “bronze”, no entanto não perde as características que o humaniza 

e o sensibiliza “feito carne e nervos”, virtudes necessárias para suportar o contraste de todos 

sentimentos que guarda enquanto “centro das avalanches das paixões humanas”. Quando o eu 

aclama “ó coração!”, assim o faz por perceber a facilidade que este tem em reunir os mais 

diversos sentimentos. Desse modo, a capacidade que tem em vibrar “Como um clarim”, tanto 

da “gargalhada” quanto do “pranto”, é a mesma em que se equilibra diante de outro par de 

extremos, o “riso” e o “pranto”. A “gargalhada” denota a expressão do riso oriundo do asco, 

da repugnância que as ações humanas provocam. Como vimos antes, no estudo sobre 

“Acrobata da dor”, a “gargalhada” é uma espécie de riso escarnecedor que nega ao mesmo 

tempo em que afirma. Sendo assim, podemos pensar o verso “Como um clarim a gargalhada 

vibras” enquanto uma espécie de riso irônico, ao passo que, aparentemente, mantém o 

equilíbrio e “a tudo dás encanto”, mas deixa ver o oposto, a contradição entre o rir mundano 

representado antes pelas “aves rindo” e o pranto das crianças “em uivos”. 

A reunião de sentimentos diversos também é representada na lírica por “cresces como 

um oceano [...] até encher a curva dos espaços”. Tamanha habilidade é o que o faz luzir, ao 

manifestar o carinho advindo daqueles “maternos braços” como instrumento de proteção e 

amparo às crianças, “tenebrosas flores”, ou “urzes que petrificaram” diante do sofrimento a 

que estavam submetidas “sob o aguilhão de todas as torturas”.  

O sofrimento incessante das “tristes criaturas” advém, também, da secura das mãos que 

as roçam com açoites, o que as fazem permanecerem na “sede atroz de todos os afagos”. O 

que nitidamente observamos aqui não é a celebração da liberdade, mas a ironia do eu no que 
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tange à agonia das crianças “livres”, porém sujeitas a uma imensidão de sofrimentos. Por isso, 

o sujeito lírico suplica ao coração que se dirija à “imensa cordilheira da Dor” sentida por 

aqueles pequeninos seres e os façam florir, “como loiro fruto”. Para tanto, torna-se 

indispensável a retirada de todas as coleiras que prendem as tropas de crianças “cor do luto”, 

pois somente assim a alegria poderia ressurgir.  

A voz lírica brada a formação de uma nova realidade que se faça livre da opressão, 

longe “do presídio da miséria”. Por intermédio da ironia, boa parte dos versos desmascara a 

ordem assinalada socialmente para com os marginalizados – escravos, ex-escravos, pobres e 

outros. O versejar não esconde a insatisfação com o regime de exclusão e miséria a que estão 

submetidos aqueles “vermes da matéria”, postos à margem da sociedade a espera do 

“carrilhão da morte” que celebra o fim da vida terrena, porém libertação. 

Quando a ânsia maior pelo desejo de liberdade aos pequeninos seres aparece em: “As 

crianças negras [...]/ arranca-as do presídio da miséria/ e com teu sangue mata-lhes a sede!”, 

são sugeridas a imagem de feridas abertas pela tortura e que precisam, ao menos, serem 

cicatrizadas “com teu sangue”, remédio contra o veneno expelido pelo modelo de ordem 

estabelecido. A ausência de carinho, cuidado, proteção e amor é metaforizada por intermédio 

da palavra “sede”. Sendo esta “um impulso de cego gozo” (CIRLOT, 2005, p. 514), torna-se 

sugestiva, no contexto poético, primeiro a busca incessante por qualquer espécie de carinho 

em “na sede atroz de todos os afagos”, depois, em “com teu sangue mata-lhes a sede”, a idéia 

utópica de nova vida, posto que quem tem “sede”, aqui de “afagos”, é impulsionado a saciá-

la. Esta é a força que os mantém fortes. 

Notamos então que, o “sangue” é o elemento libertador “vai coração! [...]/ e com teu 

sangue mata-lhes a sede”. Na antiga tradição mesopotâmica, o sangue é a substância divina 

existente no homem, “já que estes foram criados do sangue dos deuses mortos” (LURKER, 

2003, p. 628); para os gregos, o sangue era símbolo da vida e, por isso, pingavam gotículas 

em túmulos na perspectiva de proporcionar força vital a alma dos mortos; no cristianismo, o 

sangue de Cristo simboliza a salvação (Mt 26, 28), assim é ofertado na eucaristia sob a forma 

de vinho (LURKER, 2003, p. 628). Estas explicações nos permitem pensar o “sangue”, 

presente no verso supracitado, enquanto instrumento utópico: é mediante o “sangue” que a 

“sede” das crianças será saciada, ou seja, o “sangue” representa o caminho para a salvação, o 

caminho para a liberdade tão almejada. E, ao passo que se mostra utópico é também 

instrumento contraideológico, pois nega o presente em face de um por vir melhor, mais justo e 

mais digno, aproximando-se do riso enquanto recurso de negação. O último verso denota, por 
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exemplo, a saciedade da sede, mas não a sede física e sim a sede da alma, uma sede de 

carinho e de liberdade experimentada por aquelas “crianças negras” ao longo de tantas 

estrofes. 

A leitura do poema sugere um aspecto de reivindicação social completamente 

direcionada à marginalização dos negros, repelindo a forma de tratamento estabelecida 

durante regime de escravidão e mantendo-se firme perante a causa humanitária. Neste sentido, 

precisamos confirmar o pensamento de José Guilherme Merquior (1997), de que a principal 

finalidade atribuída à lírica são as representações fictícias das condições humanas. Isto 

porque, o poema “Crianças negras” traz, imbricado em cada verso, representações de 

“situações humanas” constituídas de interesses contínuos, ao passo que revela uma negação, 

designada pelo riso, perante um fato persistente em determinadas culturas mundiais no século 

XIX: o regime de escravidão. 

Convém sublinhar que a construção estrutural da lírica em questão se faz contraditória 

ao passo que, dividida em três partes (canto à natureza, canto à angústia, súplica por 

liberdade), denota as disparidades existentes tanto na forma quanto no conteúdo. Nas três 

partes, por exemplo, são constantes o emprego de elementos díspares como: “serenas estrofes 

triunfantes/ [...] estrofes que amam, que choram [...]/ Num sentimento doloroso e mudo”, 

forma poética sinalizada pela própria voz lírica quando se refere ao que “quisera trazer preso à 

cadeia” dos versos, ou ainda em “não das crianças cor de oiro e rosa/ [...] Das crianças que 

vêm da negra noite” ressaltando as dessemelhanças sociais. Também faz-se oposto o espaço 

que as “aves” riem enquanto as crianças choram “em uivos da procela”. Este procedimento 

poético mostra que as divergências da forma estão em plena sintonia com as tensões do 

conteúdo. Por isso, lendo o poema, podemos dizer que nele está configurada a síntese das 

contradições que, por sua vez, revelam-se como verossimilhantes à realidade mundana, 

também estruturada em um quadro em si contraditório. O poema abaixo é mais um a se 

enquadrar em um universo de disparidades. 

 

3.4 No âmbito do rebelado 
 

O “Rebelado” faz parte do livro de poesias Broquéis. O seu significado corresponde 

com precisão ao que é declarado no próprio título “rebelado”, ou seja, aquele que se mostra 

revoltoso. Leiamos: 
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Rebelado 
 
Ri tua face um riso acerbo e doente,  
Que fere, ao mesmo tempo que contrista... 
Riso de ateu e riso de budista 
Gelado no Nirvana impenitente. 
 
Flor de sangue, talvez, e flor dolente 
De uma paixão espiritual de artista, 
Flor de pecado sentimentalista 
Sangrando em riso desdenhosamente. 
 
Da alma sombria de tranqüilo asceta 
Bebeste, entretanto, a morbidez secreta  
Que a febre das insânias adormece. 
 
Mas no teu lábio convulsivo e mudo 
Mesmo até riem, com desdém de tudo,  
As sílabas simbólicas da Prece! 
 

(Cruz e Sousa, 1995, p. 87) 
 

O título do soneto “Rebelado” é um atributo a alguém que a princípio está no 

anonimato, já que o adjetivo – rebelado – traz apenas implícito o substantivo a que se refere. 

A imagem que temos inicialmente é a do indivíduo em pleno estado de revolta. 

O rebelado é aquele que, desde o primeiro verso, opõe-se a algo, provavelmente 

insurgir-se contra a própria realidade. O sujeito lírico procura mostrar como se manifesta o ser 

revoltado. Uma das formas por ele encontrada é por intermédio do riso que, por sinal, 

perpassa todo o poema. O eu sabe que o riso do rebelado não é habitual, mas “acerbo e 

doente”, o que é incomum, à vista disso se mostra contraditório. 

 

3.4.1 Caminhos tortuosos 
 

Apesar do poema “Rebelado” tomar a forma fixa do soneto decassilábico, o plano 

semântico aparece com imagens opositoras que confirmam a posição revoltosa do sujeito da 

lírica, o que nos permite corroborar com o pensamento de Antonio Candido (2004) de que 

nem sempre o soneto se mantém “auto-suficiente”, visto que a sonoridade e os problemas 

semânticos podem revelar o oposto à forma estabelecida. 

O sujeito da lírica ri, mas ao que parece não é um riso simples, unilateral, ele se 

desdobra e toma todo o seu semblante “tua face” fazendo-se “acerbo e doente”. Os adjetivos 

que classificam o riso não possuem funções similares, mas mesmo na contramão permanecem 

no mesmo verso e qualificam o mesmo ato. O riso do rebelado se mostra perturbado e 
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movimenta-se com aspereza, porém parece estar enfraquecido, visto que revela ser doente. Os 

qualificativos atribuídos ao riso não param por aqui, eles permanecem aparecendo e montando 

a imagem do rebelado. Observa-se que o ato de rir “fere” e a um só tempo “contrista”, ou seja 

ao passo que desfere o golpe e abre uma ferida provoca imensa tristeza, uma angústia 

prolongada, evidenciada pelo uso das reticências ainda no segundo verso. Nessa passagem 

percebemos também a presença do aspecto grotesco do riso que deforma a face, que fere e 

contrista, mas é preciso sublinhar que essa imagem não conserva o princípio regenerador tão 

enfatizado por Bakhtin (1993) e serve tão somente como unidade negativa ou mesmo simples 

insulto.  

No terceiro verso surge outra classificação para o riso: de “ateu”40 e de “budista”41. Os 

termos possuem significados diferentes, mas considerando que o budista também é ateu, ao 

passo que não atribui a Deus os acontecimentos mundanos, notamos um certo jogo com as 

palavras, como se o eu, ao invés separá-las, quisesse dizer algo que expresse a junção de 

ambas. Então, o riso que a princípio toma a aparência dolorosa daquele que se vê enfurecido 

“Ri tua face um riso acerbo”, em seguida torna-se uma tática, um instrumento capaz de 

libertar o sujeito, seja pela incredulidade “riso de ateu”, seja pela negação da morbidez sentida 

no primeiro momento, quando se revela “doente”. O fato de ser esse riso o de “ateu” parece 

mostrar uma total descrença, mas o mesmo também é de “budista”, portanto acredita na 

libertação da dor sentida, chegando assim ao Nirvana42 “Gelado no Nirvana impenitente”. A 

situação do indivíduo “rebelado” é enaltecida pelo adjetivo “Gelado” que inicia o quarto verso 
                                                
40 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi, revisão de Ivone Castilho. 4ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 87. De acordo com Nicola Abbagnano, o ateísmo se configura enquanto 
negação de existência divina, ou admitir a existência Divina, porém sem considerar a causalidade específica de Deus. 
O pesquisador explica que a primeira citação do termo foi feita por Platão, no livro X das Leis, considerando a 
existência de três formas de Ateísmo: a primeira é a negação da divindade; a segunda é a convicção de que a 
divindade existe, mas não se preocupa com os assuntos humanos; e a terceira é a convicção de que a divindade 
pode manifestar-se favorável com oferendas e orações. 
41 Nicola Abbagnano (2000) explica que o Budismo, criado por Guatama Buda (563-480 a.C. aprox.), é uma 
doutrina religiosa e filosófica que tem como principais ensinamentos quatro verdades nobres: primeiro, “a vida é 
dor”; segundo, “a causa da dor é o desejo”; terceiro, “obtém-se a cessação da dor com a cessação do desejo”; 
quarto, “existe um caminho óctuplo que conduz à cessação da dor”. Este consiste: primeiro, “na justa visão”; 
segundo, na justa resolução; terceiro, na justa linguagem; quarto, na justa conduta; quinto, no justo viver; sexto, 
no justo esforço; sétimo, na justa mentalidade; e oitavo, na justa concentração. Proceder de acordo com as regra 
citadas leva a libertação do desejo, mas só acontece quando ocorre à dissolução da ilusão criada pelo desejo, com 
a supressão do desejo em si e o desapego à vida, o que representa o Nirvana. Abbagnano considera esta doutrina 
religiosa o maior exemplo do ateísmo. 
42 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi, revisão de Ivone Castilho. 4ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 713. Segundo o referido autor o Nirvana se configura por ser a “Extinção 
das paixões e do desejo de viver, portanto da corrente dos nascimentos, na doutrina budista. [...] Na filosofia ocidental, 
Schopenhauer adotou essa noção, vendo nela a negação da vontade de viver, cuja exigência brota do conhecimento da natureza 
dolorosa e trágica da vida (Die Welt ,  I, § 71; II, cap. 41)”. Vale lembrar que Roger Bastide , em “Quatro estudos sobre Cruz 
e Sousa”, já enfatizava haver influência do pensamento de Schopenhauer , no que diz respeito ao Nirvana, na obra de Cruz e 
Sousa. 
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da primeira estrofe. Enquanto “Gelado”, o riso do rebelado se mostra insensível, indiferente à 

dor que sente, apatia importante no processo “impenitente” de quem deseja atingir o desapego 

à vida, ou o “Nirvana”. 

Fica sugestiva a ideia de que o sujeito está em um processo de obtenção do nirvana, isso 

porque ele permanece nos versos posteriores como o rebelado. Vejamos a primeira estofe do 

segundo quarteto: “Flor de sangue, talvez, e flor dolente”, aqui o sujeito lírico toma a possível 

aparência de “flor de sangue”. Para a simbologia a flor representa a “abnegação passiva e a 

humildade” (LEXIKON, 2007, p. 98) e, como murcha em curto período de tempo, pode ser 

também o símbolo da transitoriedade das coisas. Já o sangue possui o “simbolismo da vida e 

da morte [...] da salvação” (LURKER, 2003, p. 628-629), assim, a expressão “flor de sangue” 

atribuída ao rebelado deixa sugestiva a ideia de passagem, um processo de mudanças que 

pode libertar o ser rebelado: primeiro pelo riso, nas palavras de Bakhtin (1993) capaz de 

libertar o ser do medo; depois pelo sangue derramado, símbolo da libertação pelo sofrimento. 

Essa amargura adquire sustentação em “flor dolente”, expressão que denota toda a mágoa do 

sujeito, que até então não sabemos quem é. 

No segundo verso do segundo quarteto “De uma paixão espiritual de artista”, o eu nos 

apresenta a “paixão espiritual” como um provável motivo para a dor manifesta até então. 

Considerando ser a paixão um grande sentimento que se sobrepõe à lucidez e à razão e 

contemplando o fato de ser uma paixão especificamente “de artista”, notamos que o eu lírico 

parece querer justificar e evidenciar a relação entre o ser rebelado e o “artista”, provavelmente 

porque este se mantém afastado das regras sociais, ao menos enquanto manifesta sua arte, do 

mesmo modo como o “rebelado” apresenta-se distante dos padrões pré-estabelecidos 

socialmente, mostrando-se completamente inconformado com algo. O verso posterior 

confirma o não seguimento de ordens: “Flor de Pecado sentimentalista”. Ora, a confirmação 

do pecado é também o reconhecimento da existência de regras, do certo e do errado aos olhos 

de uma determinada sociedade. Como se vê, para tratar do “Pecado” o eu o associa à flor. 

Ironicamente a transgressão emerge de onde menos se espera, no caso, da sutileza 

representativa da flor. A imagem “Flor de Pecado”, e a alegoria arrogada a palavra “Pecado” 

pelo uso da inicial maiúscula, consente entrever a dúvida em relação à violação de normas: se 

a flor representa simbolicamente a humildade, como pode haver pecado? É por isso que o 

sentido mais restrito do “Pecado” pode ser concebido apenas aos olhos da sociedade, podendo 

ter para o rebelado e o artista o significado apenas de uma manifestação “sentimentalista” ou 

de inconformidade. Ao que parece é justamente essa expressão sentimentalista que leva o ser 
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rebelado a sangrar “em riso desdenhosamente”. O fato da “Flor de Pecado” encontrar-se 

“sangrando” demonstra quão magoado e atormentado está o sujeito. Em vista disso, o sangrar 

vem acompanhado pelo sentimento orgulhoso de desprezo e pela expressão risonha de puro 

sarcasmo, sinal irônico e “sentimentalista” de menosprezo diante do próprio sofrimento. 

No primeiro verso do primeiro terceto torna-se evidente a aspereza do sujeito de “alma 

sombria”. Também notamos um contraste no que se refere às expressões “sombria” e 

“tranqüilo”. Aqui há uma inversão nas imagens que compõem o rebelado, posto que estas 

estão em campos distintos a um só tempo, mantendo-o como o ser ríspido, porém equilibrado: 

“Da alma sombria de tranqüilo asceta43”. O sujeito tem a alma inquieta, mas moralmente 

mantém-se estável. Em sociedade, sente-se “emparedado”, pode pensar diferente do grupo em 

que vive, mas abstém-se, por questões morais, de manifestar seus pensamentos. 

Nos versos que fecham o terceto em questão, o eu lírico acrescenta: “Bebeste, 

entretanto, a morbidez secreta/ Que a febre das insânias adormece”. Os versos parecem dispor 

de uma justificativa para a condição do rebelado. É como se este tivesse tomado para si tudo o 

que o faz diferente, lânguido e, por isso, ignorado, provavelmente por causa de sua 

insanidade, já que “a febre das insânias adormece”. O que o permite aquietar-se é justamente 

a perturbação, representada pela “febre”, mas mantém a condição de aparente loucura que 

denota o rebelar-se. Como caracteriza Erasmo de Roterdã (2002), em Elogio da loucura, o ser 

em estado de loucura é aquele mais humanizado, que conhece a verdade do conhecimento, 

que toma a vida pela sua simplicidade, que está sempre em contradição com as regras, que é 

sempre guiado pelas paixões, que se ilude e tem esperanças. Observe que a loucura presente 

no soneto leva ao adormecer, o que nos parece completamente contraditório, e louco. Então, 

“quanto mais contrária ao bom senso é uma coisa, tanto maior é o número dos seus 

admiradores, e constantemente se vê que tudo o que mais se opõe à razão é justamente o que 

se adota com maior avidez. Perguntar-me-eis por que? Pois já não vos disse mil vezes? É 

porque quase todos os homens são malucos” (ROTTERDAM, 2002, p.46), e em suas 

insanidades conseguem mostrar o lado avesso do mundo. O louco, portanto, é a representação 
                                                
43 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi, revisão de Ivone Castilho. 4ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 83. Como descrito por Abbagnano, a ascese tem, em sua origem, o 
“treinamento dos atletas e suas regras de vida”. Mas, a palavra passou a ser empregada pelos pitagóricos, os 
estóicos e os cínicos relacionada “à vida moral na medida em que a realização da virtude implica limitação dos 
desejos e renúncia”. A partir da Idade Média a ascese passou a significar “mortificação da carne e purgação dos 
vínculos com o corpo”. No entanto, no período renascentista os aspectos corpóreos e sensíveis do ser humano 
foram revalorizados e, com isso, aconteceu uma revolta em objeção ao ideal ascético. O autor explica que, 
Schopenhauer deu significado metafísico à ascese e nela “viu ‘o horror do homem pelo ser, cuja expressão é seu 
próprio fenômeno, pela vontade de viver, pelo cerne e essência de um mundo que se reconhece cheio de dor’ 
(Die Welt, I, § 68), e por isso o único instrumento de liberação de que o homem dispõe”. 
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do indivíduo que vive em sociedade, mas inconformado com as regras, já que estas apenas 

mascaram a realidade do mundo, manifesta-se contrário à seriedade, por isso é visto como o 

“louco”. Enquanto louco, desfere seu sentimento de revolta por meio do riso desdenhoso, o 

riso que desvela o que realmente sentes. 

Na última estrofe, as ligações contraditórias permanecem e denotam um sujeito em 

permanente insanidade. O lábio do rebelado conserva-se “convulsivo” porém “mudo”, 

deixando sugestiva a imagem de um sujeito agitado, provavelmente em gargalhadas, 

impossibilitado de falar, o que não o impede de manifestar-se: “Mas no teu lábio convulsivo e 

mudo/ Mesmo até riem, com desdém de tudo,/ As sílabas simbólicas da Prece”. Ironicamente, 

o eu revela que a “Prece”, proferida pelo lábio convulsivo, sai em forma de riso desdenhoso, 

ou seja, o rebelado mostra o lado “insano” e parece desprezar toda a realidade ao seu entorno, 

por intermédio do riso zombeteiro. Podemos então considerar que o sujeito revoltado é o ser 

que se insurge contra a aspereza da realidade consensual, inconformado com o que vê.  

Na perspectiva simbolista/ decadentista, e até mesmo modernista, este novo fazer 

poético é lançado como forma de resistência à ordem dominante, ao desajustamento do 

mundo, ao sistema social. O riso presente no “Rebelado” denota a amargura do sujeito 

desacreditado nas instituições sociais e até mesmo na própria humanidade. Enquanto 

“tranqüilo asceta”, o eu ri “com desdém de tudo” – provavelmente da ordem instituída e da 

desordem por ela proporcionada, questões estas que surgem na forma poética por intermédio 

de tensões como em ateu/ Prece; tranqüilo/ insano; adormece/ convulsivo –, assim, propõe 

uma realidade moralmente diferente, menos autoritária e mais humanizada. Nesse processo 

tenso, o eu parece desejar uma realidade Além da material, transcendente àquela por ele 

vivenciada. O sujeito lírico atinge o leitor por intermédio do “sentimento de realidade” 

firmado na estrutura poética e proporciona a reflexão de uma realidade extrapoética, de um 

sistema social finissecular que também se mostrava opressor e materialista.  

 

3.4.2 Do segregado ao rebelado 
 

O soneto em análise não foge ao estigma de Cruz e Sousa. Decerto, o “Rebelado” figura 

o sujeito em estado de revolta, a representação do eu que fala de fora da ordem, analisando-a 

criticamente, com a criação de uma atmosfera de discordância que se estende do “acerbo” ao 

“doentio” e “Que fere ao mesmo tempo que contrista”, portanto, um ambiente segregador de 

situações usuais. É, pois, o poema o “lugar da liberdade”, como fala Alfredo Bosi (2010), 
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visto que assenta na linguagem díspar, mesmo que na forma fixa, o olhar do eu lírico sobre a 

realidade cruel.  

Nesse sentido, o riso que percorre todo o poema consiste no estabelecimento de uma 

fenda nas verdades instituídas como naturais e sagradas, é desmistificador, zombeteiro, 

sombrio, irônico, por isso mesmo se coaduna, nesse contexto, com o espírito de revolta, como 

podemos ver quando o sujeito se mostra “Sangrando em riso desdenhosamente”. Esta imagem 

metaforiza a personagem do poema, o rebelado, e anuncia uma espécie de riso em resposta à 

seriedade assinalada historicamente por uma sociedade estritamente moralista. Ao que nos 

parece, o “Rebelado” figura a si mesmo na imagem do artista de “paixão espiritual” e nela 

reconhece a dor da existência como em “flor dolente”. Ironicamente, o rebelado/ artista bebe a 

morbidez das “insânias” que o leva a manifestar o sentimento de revolta advindo do seu riso 

“com desdém de tudo”. Ingerir o líquido da loucura o faz dizer absurdos que ferem a ordem 

vigente, caracterizando o antídoto “da retórica do poder” (BOSI, 2010, p. 76), mas também o 

redime do pecado – posto que insano – e o possibilita a libertação, o “Nirvana impenitente”.  

O poema analisado é um instrumento de exclusão da legitimidade do poder, visto que 

monta um quadro de um sujeito que se vê posicionado na contraordem, ironizando e zombado 

da realidade que o cerca. O poema abre uma fenda no discurso ideológico, na “falsa 

consciência”. A imagem do “Rebelado” é também a do eu de expressão irônica que lança um 

brado “que fere” as cores sagradas do mundo destituído de sentido pleno, porque excludente e 

opressor, nesse aspecto mostra-se utópico, pois almeja outra realidade, outro mundo que não 

aquele que o fez “Rebelado”. 

Em sentido similar, pois que reprova qualquer meio de conformismo, revela-se o soneto 

“Rir!”. 

 

3.5 A linguagem demolidora do riso 
 

Muitos foram os ideais e promessas estabelecidos perante a modernidade, como por 

exemplo, o lucro desenfreado e a alta produtividade. Porém, em comunhão com o tão 

promissor progresso, ergueram-se também as crises, as destruições e a perda dos valores 

humanos. Pautada na efemeridade das coisas e no conflito, a humanidade dita “moderna” viu-

se em meio a um “turbilhão de permanente desintegração e mudança, de luta e de 

contradições, de ambigüidade e angústia” (BERMAN, 2007, p. 24). Diante desse novo 
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modelo de vida, restou à humanidade sofrer o impacto de todas as tensões, enquanto, tomando 

aqui mais uma vez as palavras de Marshall Berman, o mundo do progresso perdia a nitidez e a 

capacidade de organizar a vida das pessoas. Aos mecanismos ideológicos coube o papel de 

conduzir as pessoas segundo seus interesses. Saturado pelas disparidades mundanas, pesou ao 

homem dito moderno a dúvida, a angústia e um quase nada de esperança. 

Mas, podemos nos perguntar: o que aconteceu à poesia em meio a esse “turbilhão”? Se, 

tradicionalmente, assumiu a função de reunir sentimentos e elevar a realidade, diante desse 

novo sistema que rege o mundo e tange o ser ao processo de alienação, como explica Alfredo 

Bosi (2000), restou à poesia encontrar um meio de sobrevivência. Para tanto, firmou seus 

pilares, não nos discursos correntes da sociedade, mas sim no campo “do canto oposto à 

língua da tribo, antes brado ou sussurro que discurso pleno, a palavra-esgar, a 

autodesarticulação, o silêncio” (BOSI, 2000, 165). O poético conseguiu sustentar a sua 

existência, no âmago da sociedade capitalista, fazendo da palavra o instrumento “demolidor e 

quente”, a força oposta aos sistemas firmados. A palavra poética ganhou movimento enquanto 

instrumento de combate às forças opressoras que regem o universo e, sob o aspecto de 

resistência, lançou-se contra os caminhos trilhados pelo novo. 

Cruz e Sousa fez da lírica o eco da inclusão social. Na poesia, recursos como a ironia, o 

riso, o mito e a utopia são tidos como métodos de inclusão, uma vez que negam e criticam o 

momento presente e fazem sua morada no espaço que configura a contraideologia. Na sutileza 

do espaço lírico, observamos a sociedade e o mundo postos ao avesso. As máscaras que 

cobrem todo o sistema opressor caem e as palavras despojam-se sob a forma de denúncia.  

O poeta em questão, presenciando os contrastes da modernidade, também distanciou o 

seu estilo dos moldes formais característicos da época e catalisou, no interior do seu fazer 

poético, o riso e a ironia – tipos provocadores de um antagonismo social. Seguindo este 

pensamento, tomemos a seguir leitura do soneto “Rir!”.  

 

3.5.1 “Rir!”: máscara e resistência  
 

Rir! 
 
Rir! Não parece ao século presente 
Que o rir traduza, sempre, uma alegria... 
Rir! Mas não rir como essa pobre gente 
Que rir sem arte e filosofia. 
 
Rir! Mas com o rir atroz, o rir tremente 
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Com que André Gil eternamente ria. 
Rir! mas com o rir demolidor e quente 
Duma profunda e trágica ironia. 
 
Antes chorar! Mais fácil nos parece. 
Porque o chorar nos ilumina e nos aquecei 
Nesta noite gelada do existir. 
 
Antes chorar que rir de modo triste... 
Pois que o difícil do rir bem consiste 
Só em saber como Henri Heine rir!... 
 

(Cruz e Sousa, 1995, p. 283) 
 

O poema segue a forma mais adotada por Cruz e Sousa: a do soneto em decassílabo. 

Nele, o eu manifesta seu posicionamento diante do modelo de riso do século XIX “século 

presente”, momento em que passou a ser observado por grandes filósofos enquanto um dos 

comportamentos fundamentais ao homem e de suma importância nas relações humanas. 

A construção do poema deixa ver uma desordem instituída na articulação estabelecida 

entre a forma e o conteúdo, pois na tangente forma prevalecem os antigos moldes parnasianos 

do soneto, enquanto o conteúdo foge aos padrões estabelecidos pelos parnasianos. Podemos 

dizer que, como contornada em padrões já fixos, a lírica deixa sugestiva a imagem de uma 

sociedade completamente ajustada às legitimações ordenadas ideologicamente. Mas, no que 

se refere ao conteúdo, observamos que os elementos organizadores da imagem poética fogem 

à estabilidade determinada socialmente, já que funciona como uma crítica ao modelo de riso 

admitido pela sociedade: o riso simples, de “alegria”, ingênuo.  

A aparente harmonia, caracterizada pela forma, desintegra-se e vem à lume a imagem de 

uma sociedade em desgaste, uma sociedade consumida pelas promessas de desenvolvimento 

instituídas ideologicamente, porém, promessas que se desmancharam. A preocupação do eu 

ao afirmar não caber mais “ao século presente” um riso que se faça somente de alegria, torna-

se a negação de um riso “sem arte e filosofia” fixado pelos padrões da seriedade e admitido 

socialmente pela “pobre gente” que ri de modo ingênuo, ao passo que não atentam as 

condições mundanas a que estão submetidas. 

Aplicando aqui a expressão bakhtiniana de que o riso move-se em uma esfera capaz de 

liberar os sentimentos que mascaram o discernimento da vida e faz evidente uma verdade, 

pode-se dizer que, no soneto em análise, o “rir” denota a imagem de uma sociedade 

conformista e praticamente incapaz de conseguir rir das coisas sérias da vida pois, como 

mostra o eu, a “pobre gente” parece apenas manifestar “alegria”. 
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Quando pensamos o Brasil no final do século XIX, momento em que o soneto foi 

escrito, vemos um país, como mostra Emília V. Costa (1987), em plena fase de 

transformações: do Império à República, da escravidão à abolição e do subdesenvolvimento 

industrial aos ideais de desenvolvimento e melhoria na qualidade de vida. Ora, no Brasil, a 

bandeira da renovação social, política, industrial e econômica levantada pelas elites e pautada 

no avanço de outros países como a França, por exemplo, não considerou o baixo índice de 

desenvolvimento cultural brasileiro. Por sua vez, o Brasil caiu em uma reprodução deformada 

de outras culturas, consolidando sua condição de dependente. Observamos assim que o eu 

lírico parece requerer uma sociedade capaz de ver os problemas do “século” e que saiba do 

que realmente “ri”. 

A voz lírica reivindica um riso com “arte e filosofia”44, que possa contradizer as 

legitimações do poder. Tal atitude se confirma quando é chamado ao espaço lírico o “o rir 

atroz, o rir tremente/ Com que André Gil45 eternamente ria”. Gil, caricaturista francês, 

manteve-se sempre movido pelas críticas às ciências e ao poder, conseguiu traduzir, em suas 

caricaturas, a forma sarcástica como via o mundo e, em especial, a França do século XIX: 

“Gill sait admirablement comprendre et exprimer la physionomie générale de ses modèles, il 

ne se contente pas de détonner ou d'exagérer un ou deux traits, il voit le côté comique de 

l'ensemble : ses bonnes charges sont des portraits fort spirituels et fort ressemblants.”46 

(LODS, 1887, p. 18). O caricaturista em questão trabalhou de modo a revelar o recôndito. 

Seus traços exagerados e a ironia presente em suas caricaturas mostram uma realidade que 

foge aos padrões modelados. Segundo Bakhtin (1993), a caricatura é um simbolismo derivado 

da máscara que no grotesco popular traduzia “a alegre negação da identidade”, mas que com o 

tempo passou a dissimular, a encobrir os rostos.  

                                                
44 Cf. ABBAGNANO, Nicola. Dicionário de Filosofia. Tradução de Alfredo Bosi, revisão de Ivone Castilho. 4ª 
ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 81, 442-443. Recorremos ao Dicionário de Filosofia para definir tanto a 
arte quanto à filosofia. Porém, diante da vastidão conceitual atribuída aos termos ao longo dos séculos, 
tomaremos aqui apenas o pensamento platônico no que se refere a ambos os termos. Arte, para Platão “é a arte 
do raciocínio (Fed., 90 b), como a própria filosofia no seu grau mais alto, isto é, a dialética (Fed., 266 d); [...] é a 
poesia, embora lhe seja indispensável a inspiração delirante (ibid., 245 a)” (ABBAGNANO, 2000, p. 81). Por sua 
vez, a Filosofia “é o uso do saber em proveito do homem” esse saber pode ser tanto a “revelação ou posse […] quanto aquisição 
ou busca, podendo-se entender que seu uso deva orientar para a salvação ultraterrena ou terrena do homem, para a aquisição de 
bens espirituais ou materiais, ou para a realização de retificações ou mudanças no mundo” (ABBAGNANO, 2000, p. 442). 
Portanto, podemos dizer que o poeta Cruz e Sousa acaba por utilizar a o vocábulo arte enquanto raciocínio ou pensamento e 
filosofia como o que orienta e pode transformar algo, juntos: o pensamento que provoca mudanças. 
45 Cf. Anexo B. André Gil foi um grande caricaturista satírico, francês, do século XIX. Percebemos que eu cita-o 
no sentido irônico, em uma representação do que seria por ele considerado o verdadeiro sentido do riso, para 
aquele século.  
46 Tradução minha: “Gill sabe compreender e expressar admiravelmente a fisionomia geral dos seus modelos, ele 
não se contenta em contrastar ou exagerar um ou dois contornos, ele vê o lado cômico de tudo: suas boas charges 
são de perfis extremamente espirituosos e realistas”. 
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O riso caricaturesco retira “a máscara alegre e começa a refletir sobre o mundo e sobre 

os homens” (BAKHTIN, 1993, p. 34), mas no modo cruel da sátira. Nesse sentido, o riso 

“atroz” presente no soneto possui a forma satírica e irônica, que manifesta o lado 

extremamente crítico da vida humana, da vida em sociedade. É por isso que, ao propor um 

modo de rir, o eu especifica o modelo “atroz” de André Gil – na expressão caricaturesca o 

riso aparece sem piedade, sem comodismo, é satírico e se mostra enquanto negação.  

Em vista disso, o rir deste poema faz-se “demolidor e quente/ Duma profunda e trágica 

ironia”. Segundo Bosi, a forma satírica manifesta-se quando “a consciência do homem culto 

já se rala com as contradições entre o cotidiano real e os valores que o enleiam” (BOSI, 2000, 

p. 192), assim, o homem “culto” reconhece e estabelece valores morais a todo o enlace 

contraditório inserido no mundo, na cultura e na sociedade. Neste caso, o riso ganha forças e 

revela-se completamente contrário às formas de poder instituídas. No espaço lírico torna-se a 

ponte entre o eu consciente e a sociedade: ponte por onde passa como o demolidor, como a 

força aniquiladora do poder.  

É, pois, na estrutura lírica que as tensões vão sendo articuladas, do mesmo modo como, 

no mundo, a realidade as acolhe. Considerando que a imagem poética apenas sugere uma 

determinada realidade, vemos que em “Rir!” essa realidade se enquadra na própria edificação 

lírica em si conflitante. Nessa formação inconciliável reconhecemos as máscas de um mundo 

real “moderno” e adverso. O riso “demolidor e quente” é a forma encontrada pela pessoa 

lírica para se dirigir contra os “fenômenos puramente negativos da realidade” (BAKHTIN, 

1993, p.120). Ora, o riso nega o conteúdo ideológico social.  

Nos quartetos, o eu se refere ao riso, mas quando passa aos tercetos ele introduz o choro, 

o que nos permite dizer que este soneto está dividido em duas partes. Observando o primeiro 

verso do segundo quarteto e o primeiro do primeiro terceto percebemos que os opostos rir/ 

chorar se inscrevem em uma comparação das faculdades atribuídas a ambos, como podemos 

ver: “Rir! Mas com o rir atroz, o rir tremente/ [...] Antes chorar! Mais fácil nos parece”. A 

força atribuída ao riso tem validade quando ele se mostra “atroz”. Do contrário, o eu afirma 

que parece ao homem ser mais fácil chorar diante das fraquezas ou tristezas da vida “porque o 

chorar nos ilumina e nos aquece”. O fato de chorar parece embalar uma espécie de acalanto 

na “noite gelada do existir”. Tomando “gelada” enquanto representação da perda do ardor 

dos sentimentos, podemos dizer que o eu vê no choro uma possibilidade de retomada 

sentimental capaz de aquecer e consolar o sujeito, ao mesmo tempo em que o faz ver com 

clareza, pois “ilumina” o que lhe parece obscuro à “noite”. Assim como nos versos do poema 
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em questão, é comum observar o sujeito que coagido, diante de uma sociedade excludente, 

mais chora que ri. O choro denota certa submissão, enquanto que o riso enaltece o poder de 

contestação do sujeito em sociedade. O riso expõe o oculto, faz ver uma realidade submersa 

ideologicamente e liberta o sujeito das amarras sociais.  

Outro contraste também é estabelecido entre “alegria/ triste” e marcam, 

respectivamente, os primeiros versos do primeiro quarteto e do último terceto: “Que o rir 

traduza, sempre, uma alegria.../ [...] Antes chorar que rir de modo triste...”. Porém, 

analisando os versos notamos que nem a “alegria”, nem o “modo triste” são aplicados 

definitivamente, o que fica claro com o uso das reticências. Assim, o riso não assume o 

caráter alegre, mas também não se fecha em tristeza. No jogo dos contrários, o eu estabelece 

uma crítica ao ato de “rir por rir”. Como a dialogar com outrem, desde o início do soneto, a 

voz vai sugerindo um modelo de riso que não esteja pautado somente na alegria ou na tristeza. 

No momento em que o sujeito retoma a faculdade de rir, na última estrofe, explica: 

“Antes chorar que rir de modo triste...”. Ora, se chorar “ilumina” e “aquece”, para que “rir de 

modo triste”? Consciente, completa: “Pois que o difícil de rir bem consiste/ Só em saber como 

Henri Heine rir!...”. Quando o eu menciona Henri Heine47, poeta alemão, assim o faz por ser 

este conhecido mediante a profunda ironia e sarcasmo contidos em suas obras. Heine 

costumava comparar a ironia ao “champanhe gelado”, visto que, “sua aparência fria recobre a 

essência mais ardente” (MINOIS, 2003, p. 567), ou seja, a ironia recobre o lado acre das 

coisas. Em suas obras, o caráter irônico e sarcástico aparece e desvela uma crítica ao sistema 

opressor.  

Em O Rabi de Bacherach, como nos mostra Antonio H. Dias Júnior (2009), Heine 

desfere sua crítica ao sistema ideológico da época: opressor do povo judeu. Sem religião 

definida, o autor põe frente a frente o judaísmo e o cristianismo. A obra em questão é uma 

paródia de trechos bíblicos, a começar pelos nomes das personagens Abraão e Sara (o Rabi e 

sua esposa), casal judeu que foge durante a festa do Pessach – a páscoa judaica – por perceber 

que seriam acusados de infanticídio, inocentemente. No segundo capítulo, o casal em fuga 

chega à Frankfurt e se direciona ao gueto. No portão do gueto depara-se com dois guardiões 

Nasenstern, Jäkel e Hans, o tocador de tambor. Leiamos: 

                                                
47 Cf. DIAS JÚNIOR, Antonio Herembergue. Ironia e parodia em O Rabi de Bacherach de Heinrich Heine. 
2009, 162f. Dissertação de Mestrado. Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São 
Paulo, São Paulo, p. 75-86. De acordo com Dias Júnior, Heine traz em suas obras um riso e uma ironia “mordaz 
e niilista”, que infunde um vazio de significado e se priva de estabelecer um juízo de valor. N’O Rabi de 
Bacherach, por exemplo, o procedimento irônico atrelado à paródia de textos bíblicos funciona enquanto 
mecanismo crítico em relação à sociedade burguesa e ao contexto histórico que renegava o povo judeu. 
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“Perigo!” – gritou repentinamente o comprido Nasenstern, agitando-se como que 
tomado por um medo mortal – “Perigo! Perigo! Hans do tambor, toca o tambor, 
tamborila! Perigo! Perigo! Hans, o tambor...” 
Lá de fora, porém, exclamou o Hans do tambor com sua grossa voz de cerveja: “Por 
todos os sacramentos e trovões! O diabo carregue os judeus! Hoje já é a terceira vez 
que tu me acordas, Nasenstern! Não me faças ficar furioso! Se eu me enfurecer, 
torno-me o satanás em pessoa, e então – tão certo como sou um cristão –, pego o 
arcabuz, meto-o pela abertura do portão, começo a atirar e que cada um proteja o seu 
nariz!” 
“Não atire! Não atire! Eu sou uma pessoa sozinha”, choramingava amedrontado o 
Nasenstern, ao mesmo tempo que comprimia o rosto contra o muro próximo – e 
permaneceu nessa posição, tremendo e rezando baixinho. (Heine, 2009, p. 71) 

 

Nessa passagem, tanto os judeus quanto o cristão encontram-se no mesmo plano: o do 

riso cômico e irônico. Aqui, o sério também é posto em evidência a partir do momento em 

que o leitor enxerga uma crítica austera, tanto em relação aos procedimentos cristãos quanto a 

respeito do sofrimento dos judeus. Como ressalta Dias Júnior (2009), Heine e seu riso irônico 

ou “infernal”, revela comicamente as atitudes dos que se diziam cristãos, assim como expunha 

a condição dos judeus. Para tanto, utiliza-se das personagens: Hans – o homem que tocava 

músicas religiosas em frente ao portão do gueto, porém bebia e xingava –, e Nasenstern – o 

homem tido como medroso, simbolizando os judeus que ao longo de dois mil anos foram 

vistos como covardes. 

Ressaltamos ainda o quão caricaturescas são essas personagens. Nasenstern tem como 

principal distinção o nariz “tão belo quanto a torre que mira em direção à Damasco, e tão 

sublime quanto os cedros do Líbano” (HEINE, 2009, p. 70) e o medo que o persegue 

“Realmente eu tenho medo!” (HEINE, 2009, p. 66). Nase em alemão significa nariz, daí o 

emprego caricaturesco do nome da personagem. Hans também é tomado de modo jocoso 

“rosto [...] achatado e redondo, de uma cor amarelo-alaranjada, salpicado por pequenas 

úlceras vermelhas e contraído em expressão de sorriso e bocejo” (HEINE, 2009, p.62), é o 

cristão com “voz de cerveja”. Ambas as personagens possuem características físicas ou 

morais que as distinguem do grupo em que estão inseridos. Sendo assim, podemos adotar a 

observação bergsoniana de que todos os “defeitos” insociáveis nos fazem rir, para justificar a 

comicidade advinda destas personagens, assim como o automatismo das mesmas. Tanto 

Nasenstern quanto Hans agem, em sociedade, de modo automático, seja por medo ou pelo 

vício do álcool. 

Ao aproximarmos Heine de André Gil, notamos que ambos procuram criticar um 

ambiente, uma sociedade completamente em desalinho. Isto acontece quando as personagens 
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de ambos, desconfiguradas, reforçam uma crítica ao sistema que procura manter “tudo e 

todos” envolvidos por parâmetros previamente estabelecidos enquanto modelos que precisam 

ser seguidos. 

Quando o eu lírico resgata o “rir atroz” de André Gil e o jeito como “Henri Heine rir”, 

parece assim fazer para mostrar que o riso não edifica seus pilares apenas na alegria, muito 

menos na tristeza “antes chorar que rir de modo triste...”, mas por se apresentar perante o 

oculto, mediante procedimento irônico, e deixando subtendidas outras verdades e realidades 

que não a inicialmente apresentada. Assim, o eu lírico assume uma atitude reflexiva em 

relação ao modo de rir “sem arte e filosofia”. 

No soneto, o eu parece tentar manter uma comunicação direta com o leitor, 

provavelmente no intuito de denunciar o que realmente está escondido atrás daquele ato por 

vezes comedido “de alegria”, outras enfurecido “atroz”. Não obstante, ele ultrapassa a 

fronteira local e busca em realidades outras um meio de justificar não ser mais cabível ao 

“século presente” rir apenas por pura satisfação. A voz lírica recusa o riso mediante o júbilo 

ou desalento e abre espaço para aquele riso que revela múltiplas realidades, aquele capaz de 

ser resistência e assim criticar procedimentos sistemáticos. O “rir” deixa de ser cômodo e 

passa a provocador, demolidor e quente, ao passo que desvela diversidades mundanas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Talvez alguém estes meus versos lendo 

Não entenda que amor neles palpita, 
Nem que saudade trágica, infinita 

Por dentro deles sempre está vivendo. 
[...] 

 
(Cruz e Sousa, 1995, p. 268) 

 

A poesia de Cruz e Sousa se mostra como resposta ao processo histórico, social e 

cultural do Brasil. Preso aos desencontros de sua própria vida, à decepção de não ser aceito 

social e intelectualmente, à situação de miserabilidade que precisou suportar, o poeta ainda 

teve que conviver, diretamente, com a loucura da mulher amada e a perda do filho. Excluído 

porque negro, pouco compreendido no modelo de arte poética que fazia, passou a viver à 

margem de uma sociedade fechada e de uma literatura até então cultuada. Fez de sua arte 

poética o caminho para a acessão social e, fugindo aos padrões estabelecidos, mais uma vez 

foi segregado. Nas palavras de Rabello (2006), as escolhas poéticas de Cruz e Sousa não só 

substituiria as tensões históricas na formação simbólica como também firmaria a crítica à 

práxis enquanto soberania. Em outras palavras, o maior representante do Simbolismo 

brasileiro fez a sua arte poética convulsionar e expelir a dor, transformando-a em 

suntuosidade.  

O estudo do riso irônico na lírica de Cruz e Sousa desmascara as falsas e opressivas 

verdades e, quando atrelado à ironia, ganha força e exprime um mundo de realidades díspares. 

A lírica deste poeta coaduna – em suas imagens desconformes, em sua linguagem hermética e 

repleta de simbologias – com as estampas de um mundo ao revés, repleto de horrores, 

completamente oposto às representações burocráticas de um Brasil que, dito moderno, 

procurava ingressar na tão aclamada “civilização”. Observa-se então que, alguns poemas 

trazem em seu cerne o riso e a ironia que eclodem no versejar como combate ao sistema 

ideológico opressor e ao processo mecanizado – resquício da modernidade. Concomitante ao 

riso irônico persiste uma incessante inquietação do sujeito poético no que se refere à relação 

individuo – sociedade/ humanidade – mundo.  

Nossa análise verificou que o riso e a ironia, na poética “maldita” de Cruz e Sousa, se 

organizam na afluência das tensões internas que fundamentam o procedimento lírico e fazem 

ver, seja pela severidade ou pela ambiguidade das palavras, um universo de absurdos, 
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disparidades, angustias, sofrimentos, preconceitos, fragilidades, inutilidade dos esforços 

humanos, falsas verdades e a ilusória segurança de uma realidade indesejável. 

Nesse sentido, a seleção dos cinco poemas que compõem este trabalho “Acrobata da 

dor”, “Canção negra”, “Crianças negras”, “Rebelado” e “Rir!” foi decisiva, pois contribuiu 

significativamente com o estudo do riso irônico na lírica refinada em seus procedimentos e 

repleta de dilemas sociais, históricos e pessoais, como se vê na poesia do autor de Faróis e 

Broquéis.  

Em “Acrobata da dor”: sob o signo do riso, observa-se a luta travada entre o sujeito 

lírico atormentado em sua dor e o esforço para permanecer rindo, mesmo em “riso de 

tormenta”, como se estivesse em um ritual agônico. Nas imagens tortuosas de cada versos 

deste soneto ressurge a mera condição humana diante de um mundo que se faz materialista, 

assim como a não aceitação desse mundo intranquilo e coagente. O sujeito lírico, portanto, 

mostra-se resistente ao sistema ideológico opressor no descompasso do “palhaço” que rir 

“inflado de ironia”. 

Na lírica cruz-sousiana, o ser a margem do processo social encontra o lugar para, 

ironicamente, rir “de tantas pragas”, blasfemar injúrias e em gritos querer tudo transformar, 

como em “Canção negra”. O mesmo ser carrega as marcas da utopia, na medida em que 

almeja um novo mundo, uma existência menos desprezível. Trilhando o caminho do 

oprimido, o poeta reservou em sua arte um espaço significativo para os opressos e 

marginalizados ou, nas palavras de Adorno (2003), falou daquilo que o processo ideológico 

procura esconder, como em “Crianças negras”. 

Impedido de lutar e “sangrando em riso desdenhosamente”, o sujeito se transforma no 

“Rebelado”. Ferido, no corpo “flor dolente” e na “alma sombria”, o insano parece agonizar, 

ansiando libertar-se da dor e chegar ao Nirvana. Trata-se, pois, mesmo que simbolicamente, 

da experiência mundana, do indivíduo inconformado com a realidade que o cerca. Mas, 

rebelado, resta-lhe apenas a esperança de que surja uma nova vida, como representado na 

estranha metáfora “flor de sangue”.  

Nesse compasso, o poeta manifesta, através do eu lírico, o desejo de ver uma sociedade 

que reconheça os ditames ideológicos e exprima suas insatisfações e seus anseios com “arte e 

filosofia”. Um mundo em que as pessoas revelem pelo riso, “que expurga a consciência da 

seriedade mentirosa” (BAKHTIN, 1993, p. 120), um grito de revolta e resistência à vida que 

se revela cada vez mais estagnada.  
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ANEXO A – Carta de Cruz e Sousa 
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ANEXO B – Caricatura de André Gill 
 

A pintura abaixo, produzia em estilo satírico, foi feita pelo caricaturista francês Louis 

Alexandre Gosset de Guines, conhecido pelo pseudônimo André Gil.  

 

Graveur Legendas: Jacques Offenbach  
 
Jacques Offenbach (1819-1880) foi um grande compositor e violoncelista francês, mas de 

nacionalidade alemã. 


