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RESUMO 

 

 

O estudo da citação em Lira dos Vinte Anos, de Álvares de Azevedo, na ótica de 
Antoine Compagnon e Gérard Genette, mostra-se relevante aos estudos da 
Literatura Comparada, na perspectiva contemporânea, uma vez que o tema provoca 
a possibilidade de discutir a elaboração de si e do(s) outro(s), suscitando imagens 
estéticas e do pensamento que se aproximam de uma noção de tessitura textual 
muito presente na modernidade literária. Este processo instaura procedimentos de 
leitura, tradução, autoria e escritura, ainda, por serem atualizados, confirmando a 
potencialidade inegável em que se inscreve o trabalho poético do escritor. Na 
primeira parte da obra, sugerem-se experiências com o belo e o sublime, advindos 
do modelo europeu, mas voltadas para uma pesquisa de possibilidades discursivas. 
Na segunda parte, essa instância sublimada é colocada em crise, pelo sujeito 
poético crivado pelo desejo de tornar-se singular. Instauram-se no campo valorativo 
dos signos românticos elementos diafóricos de sentidos diferentes. Dá-se, assim, a 
problematização posta pelas citações que ora realizam trocas simbólicas, ora, agem 
nas margens do texto primeiro, desorganizando o material de autoria, 
dessublimando-o, na irrupção de novos corpos discursivos e corpúsculos citacionais. 
Na terceira parte, a poesia opera o espaço literário, ligado a Tânatos, como a 
dimensão por vir, marcando o pressentimento do poeta de que morrerá cedo, como 
também a despedida dele. Nesta tese, pretende-se, assim, circunscrever como se 
figura, elabora essa constituição estética azevediana e sua escritura, situando 
questões recortadas pelo autor em sua obra, as quais remetem a Hegel, Kant e a 
outras leituras filosóficas, ali postas. Tal procedimento toma a citação como 
estratégia poética de inscrição do sujeito e das alteridades que lhe atravessam, 
concebendo esse processo autoral na forma de reconstrução de uma cidadela de 
livros, - nesse aspecto, considerando-se o enfoque de Félix Guattari, a propósito dos 
novos paradigmas e as espacialidades emergentes destes -, ou de uma biblioteca 
subjetiva, que se abre em vias e passagens. Através delas o discurso captura não só 
os objetos poéticos, mas também traços autobiográficos rasurados, traduzindo a luta  
pela visibilidade do sujeito  na formação de seu pensamento poético e estético.  
 
Palavras-chave: Poética, Sublime, Belo, Citação, Paradigmas Estéticos, Leitura, 
Escritura Azevediana. Crítica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RESUMEN 
 

 

El estudio de la citación en Lira de los Veinte Años, de Álvares de Azevedo, desde la 
óptica de Antoine Compagnon e Gerárd Genette, se muestra relevante a los 
estudios de la Literatura Comparada, en la perspectiva conteporánea, pués el tema 
provoca la posibilidad de discutir la elaboración de si del(los) otro(s),  sucitando 
imágenes estéticas y de los pensamientos que se aproximan de una noción de 
tesitura textual muy presente en la modernidad literaria.  Este proceso instaura 
procedimientos de lectura, traducción, autoria y escritura, aún, por ser utilizados, 
confirman la potencialidad  inegable en que se escribi el trabajo poético del escritor.  
En la primer parte de la obra, se sugieren experiencias com lo bello y lo sublime, 
advindos del europeu, pero vuelto para una pesquisa de posibilidad discursivas. En 
la según parte, esa instancia sublimada es puesta en crise,  por el sujeto poético 
cribado por el deseo de tornarse singular.  Se instauran en el campo valorativo de 
los signos románticos elementos desfavorables de sentido diferentes. Dase, así, la 
problematización puesta por las citaciones que ora, realizan cambios simbólicos, ora, 
actuan en las márgenes de los textos primeros, desorganizando el material de 
autoria, desublimandolo, en la irrupción de nuevos cuerpos discursivos y 
cuerpúsculos cituacionales.  En la tecer parte, ligado a Tánatos, como la dimensión 
por venir, marcando el presentimiento del poeta de que morirá temprano, como 
también la despedida de él.  En esta tesi, se pretende, así, circunscribir como se 
figura, elabora esa constituición estética “azevediana” y su escritura, situando 
cuestiones recortadas por el actor en su obra, las quales remeten a Hegel, Kant y la 
otras lecturas filosóficas, ali puestas. Tal procedimiento toma la citación como 
estrategia poética de inscrición del sujeto  y de las alteridades que le atravesan, 
concebiendo eso proceso autoral en la forma de reconstrución de una ciudadela de 
libros – en este aspecto, considerandose el enfoque de Félix Guatarí, la propósito de 
los nuevos paradigmas y las espacialidades emergentes de estos -, o la biblioteca 
subjetiva, que se abre en vias y pasagenes.  A través de ellas el discurso captura no 
solamente los objetos poéticos, pero también trazos autobiográficos  rasurados, 
traduciendo la lucha por la visibilidad del sujeto en la formación de su pensamiento 
poético y estético. 
 
 
 
Poética, Sublime, Bello, Citación, Paradigmas Estéticos, Lectura, Escritura 
Azevediana. Crítica. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O estudo da criação poética da Lira dos Vinte Anos, de Álvares de 

Azevedo, poeta situado na segunda geração romântica – geração do ―Mal do 

Século‖ – será relevante aos estudos da Literatura Comparada, na perspectiva 

contemporânea, considerando que o trabalho da citação encontrado em sua obra 

provoca imagens estéticas. Abre caminhos para a pluritextualidade, na medida em 

que o autor tece vozes e textos de outros, aproximando-se de uma noção de 

tessitura muito presente na modernidade literária. Este processo instaura 

procedimentos de leitura, autoria e escritura, ainda, por serem atualizados, 

confirmando a potencialidade inegável em que se inscreve o trabalho poético do 

escritor. 

Nosso interesse, a partir desse reconhecimento é, por conseguinte, 

estudar quais imagens estéticas essas citações provocam, uma vez que, na Lira, a 

poesia se configura em dois rumos bifurcados e tensionais. Na primeira parte, sua 

função se pauta nas experiências com o belo e com o sublime, advindos do modelo 

europeu, numa busca de alteridade. Mas, na segunda parte, essa função é colocada 

em crise, pelo sujeito poético crivado pelo desejo de tornar-se singular.  

Aparecem na arena dos signos românticos novos valores. Teremos, 

assim, a problematização dessas imagens estéticas sugeridas pelas citações que 

ora trocam experiências com o belo e o sublime; ora, no contato de suas margens 

com o texto ―central‖, são colocadas em crise, dessublimando-se, produzindo a 

necessidade de leituras incessantemente deslocadas, a fim de ver que outros 

sentidos constroem. ―Leis‖ e transgressões de leitura fornecerão as filiações autorais 

constituídas no paraíso artificial da biblioteca subjetiva. 

Este trabalho se colocará sob a abordagem de Compagnon, O trabalho 

da citação (1996); de Kant, O belo e o sublime (1993); de Hegel, Estética: poesia, 

(1980); de Benjamin, Modernidade; de Gérard Genette, Palimpsestes (1982); de 

Bachelard, A poética do espaço (2005). 

Dentro dessas discussões, procuraremos circunscrever a questão da 

citação como estratégia mitopoética, a definir um sentido crítico e dialógico na obra 

do autor sobre o seu tempo e as leituras dos textos europeus. Instaura-se esse 
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processo concomitantemente como um ato no limiar da formação pessoal, histórico, 

e do discurso imaginativo do poeta, proliferador de imagens estéticas do belo e do 

sublime e igualmente do feio, na paródia da musa e do poeta decaídos, para fazê-

las objetos de uma (auto)reflexão. Do emaranhado das leituras, dos flashes e dos 

corpúsculos citacionais, ele recria o seu próprio traço. 

Torna-se necessário, antes de percorrer os meandros da obra de Álvares 

de Azevedo, tanto a poética, a crítica e a autobiográfica, sua correspondência 

pessoal, remetermo-nos ao estudo sobre o Romantismo de seu século XIX, para 

que compreendamos melhor a composição poética do autor e as cercanias 

paratextuais, em torno da paisagem que vai surgindo desse trabalho. Dá-se uma 

orientação transtextual no pensamento do autor, no que se refere àquilo que ele 

transfere, transforma, sublinha no seu vôo de escritura.  

Esse movimento literário foi marcado por uma vasta revolução cultural, 

que, já em fins do século XVIII, empreendeu- se no sentido de se deter o controle da 

razão e dar lugar ao papel da subjetividade no conhecimento humano. As artes 

ocuparão uma posição privilegiada nisso. O espírito romântico espalha-se pela 

Europa uma vez que os sentimentos são exaltados e passam a constituir um novo 

domínio frente ao questionamento da racionalidade iluminista. Desta forma, o mundo 

e a vida serão interpretados de acordo com o ângulo pessoal do poeta ou do sujeito. 

A partir de seu intenso desejo de liberdade, ele permite que o inconsciente, a 

emoção, a imaginação, a paixão, a intuição aflorem na construção do seu eu. 

Afrânio Coutinho (1986, p. 153) confirma essa tendência ocidental na literatura aqui 

produzida: 

 

o Romantismo, no Brasil, tem uma importância extraordinária, 
porquanto foi a ele que deveu o país a sua independência literária, 
conquistando uma liberdade de pensamento e de expressão sem 
precedentes, além de acelerar, de modo imprevisível, a evolução do 
processo literário. 

 

Essa revolução possibilitou que o papel do artista e o sentido da obra de 

arte tivessem novas formas. Isso porque as inquietações promovidas pelos 

descontentes com as novas estruturas - nobreza que caía e burguesia que ascendia 

- abriam caminhos para uma nova "instituição", a dos artistas. Eles procuravam 

atingir a autonomia tanto em relação ao pensamento quanto à escritura. Daí 
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compreendermos como pertinentes às afirmações de Afrânio Coutinho, sob o 

enfoque da Nova Crítica das décadas de 50/60 do século XX, acerca desse 

movimento, ao privilegiar nele a questão da autonomia da literatura e da 

autoconsciência da arte em nossa formação brasileira. 

É interessante ressaltar que as relações entre as artes, valores, mercado 

e política se consagram como instituições burguesas. E que, no Brasil, não se pode 

falar precisamente numa configuração burguesa, nem de classes, nem de idéias, 

nem de valores propriamente ditos. Entretanto, pode-se perceber que o ―burguês‖, 

no Brasil, representava um estado de espírito, uma norma de comportamento a ser 

imitada, e não uma posição econômica e social, visto que o país se ressente de 

estruturas arcaicas coloniais e vive dentro do regime monárquico em agonia. 

Contemporaneamente, Eloá Heise considera tal prática poética como 

―primeira autocrítica dos tempos modernos‖ (HEISE, 1994, P. 55). Articula uma visão 

que nos abre a possibilidade de detectar, na Lira dos vinte anos, sinais dessa 

modernidade, ao mesmo tempo crítica e autocrítica no poeta romântico. Ele se 

configura, entre nós, como um dos maiores representantes da época assinalada 

universalmente pelo Mal do Século, cujas inquietudes levavam os poetas ao 

encontro da solidão, do tédio, da melancolia, e, de maneira mais radical, faziam-lhes 

desejar a morte.  

A busca da solidão, segundo Massaud Moisés, correspondendo a certo 

distanciamento, permitia aos poetas ―uma atitude hostil contra a opinião corrente, os 

preconceitos sociais e morais, que acirrava o desejo de reivindicação de uma 

liberdade ilimitada‖ (MOISÉS, 1984, p. 138).  

Deparamo-nos na segunda parte da Lira, com esse sujeito melancólico 

que, diante das forças inconscientes da alma, do sonho, da imaginação - traz à tona 

um discurso atravessado por (auto)ironia, reflexão, liberdade poética, confidências. 

Devido à sua "intoxicação" de leituras, o jovem poeta romântico arquiteta dentro de 

si e na escrita o desvelamento e o velamento de uma verdade que não pode 

conhecer, pois desliza por entre as fantasmagorias da imaginação. 

No Brasil, mesmo não tendo a mesma formação social dos países 

industrializados da Europa (Burguesia / Proletariado), no início do movimento aqui, 

as famílias mais abastadas enviavam seus filhos à França e à Inglaterra, para que 

eles buscassem soluções para os problemas brasileiros nesses países. No entanto, 
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com a localização da Corte no Rio de Janeiro e as instalações de faculdades 

brasileiras, diminuiu o número de jovens a sair do país. 

Conforme Ubiratan Machado descreve em A vida literária no Brasil 

durante o romantismo (2001, p. 16),  

 

as cidades crescem e se modernizam, o comércio prospera, a nação 
ganha seu primeiro código comercial. São Paulo, burgo tristonho, frio 
e sempre coberto de nevoeiro, onde a grande diversão era comer 
jabuticabeira, começa a despertar, com o aumento acelerado das 
exportações de café deslocando o eixo da economia brasileira para o 
estado. 

 

Há um deslocamento do eixo da atividade cultural para a faixa entre São 

Paulo e Rio de Janeiro. E a instalação da Faculdade de Direito em São Paulo 

influenciava a concentração da massa intelectual e artística lá, (ROMERO, 1980, p. 

948):  

 

estamos em São Paulo a Academia de Direito está animada; cheios 
de entusiasmos os moços cultivam a bela literatura; é no período que 
vai de 1846 a 1856. É donde então partem os raios que iluminam e 
alertam as pátrias letras.  

 

Ubiratan Machado (2001, p. 164), no capítulo em que descreve a vida de 

estudante e a vida profissional, deixa-nos a par da importância da literatura entre os 

jovens estudantes. Afirma: 

 

a literatura estava presente em cada minuto da vida dos rapazes, nas 
aulas, nos momentos de evasão, nos divertimentos. Boa parte dos 
divertimentos decorria em casa, em saraus informais, cujo espírito 
variava bastante, caso fossem realizados numa casa de família ou 
numa república. 

 

Nesse meio onde estudavam e circulavam os filhos das famílias da alta 

sociedade, encontramos Álvares de Azevedo. 

São Paulo, no período em que o poeta residiu lá, segundo Brito Broca 

(1979, pp. 96 – 97), era uma ―cidadezinha tristonha, fria, cinzenta, sempre fustigada 

pela garoa, convidando ao recolhimento e, portanto, ao estudo e à leitura‖. Era uma 

pequena capital de província, a qual, nos meados do século XIX, não possuía mais 
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de uns quinze mil habitantes. Na descrição feita por Brito Broca (op. cit, p. 207 – 

208), apresenta-se o seguinte cenário:  

 

algumas ruas, becos e vielas se cruzam entre o Pátio do colégio, 
sede do governo e o velho Convento de São Francisco, onde se 
instalara, em 1827 a Academia, e que, por voltas de 1850 já se 
achava em ruínas, exigindo imediata restauração. Prédios velhos, 
muitos com sacadas mouriscas, ruas pessimamente calçadas. 

 

Se Azevedo tinha tendências à melancolia, esse fator favorecia mais tal 

estado. Conforme Ubiratan Machado (2001, p. 136),  

 

São Paulo era uma pequena cidade provinciana, embaçada em 
névoas, convidando ao spleen, animada apenas pelos estudantes. 
As festas eram pouco frequentes e ficavam muito longe do brilho das 
recepções da Corte, como constatava inconsolável Álvares de 
Azevedo  

 

Daí supor que ele passava a maior parte do tempo trancado no quarto da 

república, onde morava, lendo.  

Dos dezessete aos vinte anos, época em que viveu ali, o autor compôs 

toda a sua obra, embora saibamos da efetiva contribuição trazida do meio familiar 

para a sua formação, desde cedo, como a correspondência com sua mãe parece 

comprovar.  Educado, pela ascendência de sua mãe junto ao menino, segundo os 

moldes da instrução de base francesa, humanística e voltada para a leitura dos 

clássicos, estendendo-se esse interesse ao conhecimento de línguas como o latim e 

o inglês. Mais tarde, longe da família, tal aprendizado trará os frutos surpreendentes 

de um jovem estudioso que tem seus potenciais plenamente desenvolvidos. 

 Depois dos encontros estudantis, noites de ambiência intelectual e 

inquietação, na cidade cinzenta, irá, na solidão de seu quarto, dar asas à 

imaginação certamente sob o embalo do conhaque e impulsionado pelas leituras 

dos românticos Heine, Byron, Shelley, Sand, Musset e outros. Álvares de Azevedo 

buscará destilar sua singularidade em processos de subjetivação da imagem do 

poeta num mundo romântico cristão não mais inocente ou puro, mas infiltrado pela 

relação da arte com a morte e com figurações poéticas que de certo modo zombam 

da perda da aura e do esquecimento do poeta divino.  
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O jovem poeta passará a interrogar a imortalidade em formas não 

institucionais ligadas ao mal, ao anjo caído, ao lado dos rumores angélicos, de Deus, 

e dos conflitos de uma humanidade moderna que começa a aparecer em sua 

dimensão destrutiva dos valores. 

Constatamos suas preferências em quase todos os poemas da obra em 

estudo, confirmando ser um leitor dos clássicos, da Bíblia, da filosofia, dos poetas 

românticos europeus, do gótico, verificando-se nele as marcas deste último, 

operando com o sombrio e a questão do mal do século na literatura. Um ―fenômeno‖ 

como leitor, Álvares de Azevedo faz sua inscrição entre autores e obras, 

transformando suas leituras em material de autoria transfigurado, num exercício de 

osmose, hoje, diríamos caosmose, produtoras de novas organizações do real, no 

sentido atribuído por Guattari (1992), numa outra e nova escritura, que pode ser 

concebida como um palimpsesto. Esta elabora a tensão de um autor, talvez, 

podendo-se dizer, ―pronto‖, que não precisa aguardar por uma maturidade 

construída social e miticamente, carregado de potenciais criadores, o que nos faria 

nomeá-lo à luz das discussões guattarianas uma máquina criativa em sua plenitude, 

com noções de tempo, espaço, corporeidades já gestadas no pensamento. 

De suas leituras, o poeta brasileiro retira, corta e cola fragmentos, cita-os 

em epígrafes, disseminando nos poemas, nos textos críticos e na sua própria 

correspondência pessoal, as pistas que o identificam como leitor e colocam-no 

diante da compreensão do seu fazer criador.  

O estudo do que o poeta recolheu a partir da citação é o caminho para se 

ouvirem vozes do Outro, o qual desempenha no seu discurso um papel simbólico 

que será pouco a pouco minado por forças dessublimadoras, desconstruindo-o para 

sair do regime de subalternidade em que se via enquanto leitor de formação colonial. 

Nesse âmbito, ocorrem ligações entre o comportamento do poeta e a vida literária 

que lhe é contemporânea. 

O poeta coleciona suas citações, arruma sua galeria de autores. No ato 

da escritura, concentra-se no trabalho, age com atenção flutuante, na constituição 

de uma subjetividade, poderíamos assim dizer, freudiana. A sua atividade silenciosa 

produz o seu jogo de espelhos textuais, atravessados por sombras e pequenos 

lampejos solares. Refletem-se nessa superfície espelhada imagens e recordações 

de infância e de um universo de citações, de parcerias imaginárias que forjam uma 

memória não propriamente histórica, sim uma memória de leituras e escrituras. 
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À medida que Álvares de Azevedo cola as citações no seu texto, opera-se 

uma espécie de operação sinérgica, um trabalho de forças textuais solidárias, que 

se vai transformando num espaço de confrontações, nesse aspecto, agônico. Nesse 

momento, ele exerce uma artesania, um cuidado meticuloso, ―desenhando‖ sua 

própria ―caligrafia‖, ultrapassando o escrito do Outro, dando-lhe novos contornos.  

Tal procedimento faz com que as inúmeras citações encontradas durante 

a leitura construam imagens que (des)autorizam os retalhos incessantemente 

tomados de empréstimos. Diria Compagnon: ―a citação tenta reproduzir na escritura 

uma paixão de leitura, reencontrar a fulguração instantânea da solicitação, pois é a 

leitura, solicitadora e excitante, que produz a citação" (COMPAGNON, 1996, p. 23). 

No entanto, esta se faz também uma devoração, um lançar-se na escritura do Outro 

como num abismo do ―ser‖, acionando a percepção de vida e morte, recomposição e 

destruição desses corpúsculos que o poeta acabou de recortar.   

Esse mergulho abissal permite exprimir seus pensamentos mais secretos. 

Daí a poesia poder ser ―a encarnação do que o homem tem de mais íntimo no seu 

coração e de mais divino em seu pensamento‖ (LOBO, 1987, p. 125).  

Entretanto, não nos esqueçamos do que o homem tem de mais cruel e 

perverso ao amputar a fala, o discurso, a vida do Outro. Se ela tem a capacidade de 

elevar a mente do poeta ao sublime, igualmente tem a de surpreender a força 

destrutiva da fantasia, a face perversa da imaginação. De acordo com Lord Bacon, 

numa concepção filosófica, a poesia ―tem em si algo de divino, porque eleva a mente 

e a lança ao sublime, adaptando os acontecimentos aos desejos da mente‖ (IN 

LOBO, 1987, p. 210). Isso se considerar inquestionavelmente o papel da 

racionalização a que essa sublimação remeteria. Mas o próprio romantismo vai 

tentar esvaziar a função desse órgão mental. E se há algumas pequenas 

racionalizações no teatro do inconsciente azevediano para se livrar da culpa dos 

crimes de cortar e colar outras escrituras. Há, também, o gozo maléfico dessa arte 

de cortar e colar. 

Álvares de Azevedo, no silêncio do ambiente de estudo (no seu quarto) 

escuta os rumores inconscientes e o sentimento da ausência em meio a tantas 

citações, tantos cortes, retalhos, transportando essa afetação para o âmago da 

escritura. No plano do racional, ele quer construir seu projeto de escritura, urdir um 

espaço de erudição, legitimar seu pensamento e sua crítica estética.  
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O poeta, nesse sentido, quer ampliar o domínio dos seus conhecimentos 

e intelecção a respeito dos seus sentimentos e contemplações interiores, sempre 

num movimento em relação à exterioridade a vida que o agarra e deseja celebrar, a 

angústia que o aflige diante da doença, a ironia da vida que o atravessa, o estranho 

prazer que tem nessa experiência estética de corte e mutilação. 

Considerando o que define Hegel sobre o lirismo e sua relação com o 

sublime: ―a poesia lírica satisfaz uma necessidade de perceber o que sentimos, as 

nossas paixões, mediante a linguagem e as palavras com que o revelamos ou 

objetivamos‖ (HEGEL, 1980, p. 221), essa experiência se daria na poética 

azevediana como ocultamento, velamento daquilo que corresponde muito mais a um 

teor dramático, mascarando a ameaça da morte. 

Há um jovem Édipo executando seus ―pais‖ textuais, Colocando-os em 

―forcas‖ citacionais numa recorrente repetição do gesto do enfant terrible. Duplo 

gesto de tirar a vida e dar-se vida de linguagem, recortando-as e colando-as para 

preencher em vão o vazio, o espaço vazio. Dessa maneira o preenchimento desse 

desvão se assemelhará a um devaneio poético.  

Define Bacherlard (1988, p. 1) ao falar sobre a imagem poética: ―nas 

horas de grandes achados, uma imagem poética pode ser o germe de um mundo, o 

germe de um universo imaginado diante do devaneio de um poeta‖. Em Álvares de 

Azevedo, a leitura pode ser concebida qual um ato de devaneio, mas como um 

desvão, um espaço entre o telhado citacional e o forro textual nele, os achados 

incertos, os objetos perversos que fazem germinar a imaginação poética, numa 

tarefa urgente de criar ídolos e destruí-los. 

A leitura fornece, para ele, a linha de fuga de um real insuficiente, ao 

mesmo tempo colocando-o entre o sublime e o abjeto. É certo o que diz Bachelard: 

―incessantemente a imaginação imagina e se enriquece com novas imagens‖ 

(BACHELARD, 2005, p. 19). Porém, haveremos de considerar no poeta azevediano 

imagens dessublimadoras que arremessam contra o bom comportamento do infante, 

a identificação sentimental, o belo e o bom gosto. 

Em face ao dito na estética hegeliana, acerca da formação das 

representações, veremos um debate íntimo no poeta, entre a sublimidade 

assujeitante e a transgressão desejável. Vejamos as palavras hegelianas (1980, 

p.237): 
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formar um mundo rico de representações, paixões, estados e 
conflitos, a fim de sujeitar a uma elaboração interior e imprimir uma 
certa espiritualidade a tudo o que é capaz de apreender e 
compreender. 

 

O poeta projeta não um reino de paz e iluminação na sua agonística, sim 

as imagens que o atormentam, que o bifurcam, bifurcam sua linguagem em golpes 

múltiplos. Imagens que evocam fantasmas do seu crime de escritura e que deixam 

rastros de sua ligação indissociável com suas leituras. 

 Assim, a escrita se vai fazendo na sua poética também como um crime 

de arquivo, uma experiência-limite, atravessando o exercício do infante em 

desordenar os lugares de leitura com sua intromissão. O teatro do pensamento dá 

lugar a uma fileira de silhuetas autorais. 

A linguagem ata e desata filiações, nesse movimento atua no corpus 

escolhido de maneira a desestabilizar o poder do citado, fazendo o discurso tender 

para o delírio, a febre, a exaltação, a fantasia. Alimentando-se dos textos citados, 

traz para o texto citante a percepção de novas imagens.  De acordo com o discurso 

bachelardiano (2005: p. 18), poderemos sugerir que em certo âmbito o poeta assim 

exerce o seu fazer poético: ―com sua atividade viva, a imaginação desprende-nos ao 

mesmo tempo do passado e da realidade. Abre-se para o futuro‖. Por isso ainda 

segundo Bachelard (Ibidem, p. 2),  

 

a imagem poética não está sujeita a um impulso. Não é o eco de um 
passado. É antes o inverso: com a explosão de uma imagem, o 
passado longínquo ressoa de ecos e já não vemos em que 
profundezas esses ecos vão repercutir e morrer. Em sua novidade, 
em sua atividade, a imagem poética tem um ser próprio, um 
dinamismo próprio.   
 

Mas, nos perguntaríamos que passado longínquo seria aí refletido? Que 

ecos do passado ressoariam nesse discurso poético nascente e jacente? Daí o 

poeta só poder apreender nas imagens do Outro também o nascente e o jacente, 

retirado de uma concepção de memória e de tempo linear. Realizando, sobretudo, 

uma travessia na sua própria língua, uma dissipação em relação aos textos 

antecedentes para configuram sua singularidade mesma.  

Esse trabalho citacional vai cercar-se, portanto, de deslizamentos que 

afastem a ameaça da morte e a desocultação do crime ―de origem‖. Nele, a citação 
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serve ao lançar do poeta para fora de si, ao lidar com o mal do século, para não 

retroceder diante da dor, do horror e da angústia mesma, mediante o rasgar, o 

arrancar de suas próprias partes. 

À procura de se encontrar representado entre aquelas elabora a errância, 

a ironia, o humor afetado, com a finalidade de sustentar a própria ausência, no 

processo de incorporar-se na existência vertical entre o citado e o citante.  
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2 A PRESENÇA DOS OUTROS E A PESQUISA DE SI 

 

 

A afirmação da existência citacional é posta em movimento, num 

pensamento ondulante, que provoca os deslizamentos das imagens oníricas e 

repercute na instabilidade dos sentidos construídos nas leituras recortadas. Tal 

movimento pode ser associado às ondulações do mar do pensamento, às águas 

profundas do inconsciente nas margens do qual o poeta se posiciona como espelho 

sem fundo de si e do Outro, em projeções incessantes, mas sem se dar a nenhuma 

forma de unificação.   

Por entre a presença dos Outros, imagens, sinais e símbolos, o poeta 

interroga as modalidades do ser poético, esbarra em simbolismos em decadência, 

na fugacidade das imagens, volta-se para uma religiosidade em crise entre o bem e 

o mal e indaga o sublime, o transcender como ato poético. O medo de amar, o 

mundo obscuro da ―inspiração‖, o fascínio da morte deixam-no atraído, diante da 

irredutibilidade desses sentimentos, às linguagens que ele explora ou pesquisa.  

Nessa instância se infiltra em Álvares de Azevedo a problematização do sujeito em 

relação à liberdade. Há um leitor que procura escapar da subalternidade dos 

modelos e um escritor em formação, suscitando seu corpo nessa formação e os atos 

que darão lugar à sua inscrição e à configuração deste no corpus pesquisado. Uma 

liberdade que possa determinar suas práticas poéticas.   

Segundo HEGEL (1980, p. 219): ―graças à libertação, já a alma é capaz 

de se exprimir e de dar aos sentimentos, até então obscuros, a forma de intuições e 

de representações conscientes‖.  

Esse entendimento hegeliano tem sentido se considerarmos o poder 

racionalizador da sublimação, a que o poeta azevediano não se vincula 

―religiosamente‖. Tal libertação põe-se em conflito com o gesto dessublimador de o 

de corpus. Há vínculos imaginários com esses outros que se presentificam no seu 

discurso que não lhe permitem desconhecê-los.  

Os poemas da Lira são fontes de sua sensibilidade com a aguda e 

fantasmagórica relação com as leituras. Tal elaboração faz-se no silêncio do poeta. 

Daí o silêncio ser um estado fundamental ao homem, ligando-se à melancolia. Assim 
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o considera também a estudiosa norte-americana contemporânea, Susan Sontag, 

em sua reflexão sobre o tempo, a melancolia, a imagem (1980, p.99):  

 

a necessidade de estar só – assim como a amargura da própria 
solidão - é característica do melancólico. Para que o trabalho seja 
realizado, precisamos estar sós – ou, pelo menos, não nos 
prendermos a relacionamentos permanentes.  

 

Durante a solidão, o poeta atinge o ápice da vacuidade do ser, dando-se 

ao devaneio. Imerso na sua melancolia, sozinho em seu quarto, concentra-se nas 

leituras e nos mostra seu poder de resistência, em digressões filosóficas e críticas, 

empenhando-se por compreender a significação dessas discussões na constituição 

de sua subjetividade crispada pelas tensões na fronteira com o vivenciado e 

vivenciável. 

 No seu ensaio sobre a melancolia em Walter Benjamin, Sontag expressa: 

―pensar e escrever são fundamentalmente questões de resistência‖ (Ibidem, p. 101). 

Diríamos, em relação a nosso poeta, resistência à vacuidade lançando-se num 

trabalho que é o de ocupar o vazio do presente e o vazio do futuro. Álvares de 

Azevedo vê o infortúnio do poeta em face de uma prática retórica, oca e interessada 

da poesia, qual a feita pelos estudantes na academia, com motivos supérfluos e 

gosto ―social‖ de salão. Ao mesmo tempo, verifica ou intui a entrada do poeta na 

mercantilização do gozo estético. Ele faz de sua poesia também um espaço de 

abertura dissensual, na medida em que introduz o poeta na cena das ruas, no teatro, 

na estrada, caído, abandonado, ou em situações vexatórias com as musas 

inventadas por ele, produzindo fissuras na concepção do poeta, suas funções e 

papéis. É a morte do poeta romântico e ele escreve sua lápide. 

 Lira dos Vinte Anos, na primeira parte, de acordo com o próprio poeta 

(1998, p. 11), representa a fantasia da infância em ―cantos espontâneos do coração, 

vibrações doridas da lira interna que agitava um sonho, notas que o vento levou‖. 

Queremos ver nessas afirmações um autor buscando construir uma inscrição 

poética, apoiado na visão ainda romântica de uma infância paradisíaca, constante 

no seu tempo, a qual ele parece reavaliar sutilmente, à proporção que outro universo 

mais sombrio aparecerá em outras de suas obras, como O conde Lopo (2000) e 

Noite na taverna (2000), ambas sob o foco da negatividade do sublime em confronto 

com o belo (DUARTE, 1998), o que anunciaria o colapso da representação 
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romântica. Nestas obras a experiência do sublime comporta o medo, o horror, o 

repulsivo. 

Na Lira, em sua primeira parte, encontraríamos uma imagem da infância 

mais preocupada com o belo em uma experiência lírica que desenvolve uma 

sensibilidade para os acordes, os ―cantos‖, a musicalidade que os sentimentos 

desencadeiam, ligada à imaginação e aos sonhos perdidos do poeta. No sentido 

kantiano, poderíamos afirmar que aí estaria subentendida a categoria do ―belo-

sentimento‖ (FREITAS, 1998, p.155). 

Aqui podemos encontrar a função do belo, mas também a insinuação do 

sublime, pois há na infância um caminho da floresta onde um lobo uivaria sua dor 

para o escuro da noite. Ambos, o belo e o sublime se manifestam, para o poeta, por 

três vias: ideal, sentimental e material, falando sobre isto no prefácio de sua obra O 

Conde Lopo (2000, p. 375). Contudo, a análise dos poemas da Lira nos mostra o 

poeta numa atividade que se daria na virada do sentimental e do ideal para o desejo 

de dessublimar o discurso poético, tendendo para uma vertiginosa sensibilidade, em 

favor de uma via material, na procura de lhe imprimir uma corporeidade sígnica.  

Para ele o idealismo, relacionado ao primeiro tipo de belo, está ligado ao 

sonho, ao fantasmagórico, numa visão de névoas a se perderem no informe: as 

criaturas dos poetas se transformaram em névoas, deixaram a terra com suas 

belezas ardentes para irem sonhar à lua (AZEVEDO, 2000, p. 379). Os poemas No 

mar, Anjos do mar, Quando à noite no leito perfumado, Na minha terra, Crepúsculo 

do mar, Vida, Tarde de outono têm imagens que representam os dois primeiros tipos 

de belo. A poesia se relaciona com as via da idealização e com a via sentimental, 

entretanto, apontando para o crepuscular, à hora da ruína do reino infantil (Ibidem, 

p.380):  

 

hinos que se exalam do coração como perfumes da redoma 
quebrada de cristal onde se guarda o bálsamo, como o aroma das 
flores abertas ao Sol – é o coração enternecido e embalado ao som 
dos cantos desfeito em harmonias, aves cor de neve voando em céu 
de sonhos. 

 

A poesia diz da quebra, da essência perdida, o arriscar do jogo inocente 

do poeta no átimo da liberdade que lhe resta, na linguagem que não lhe assegura 
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recursos redentores e em que a poesia se depara com o seu debate inconsciente 

entre a presença dele e a presença dos Outros. 

Os poemas O poeta, Desalento, Pálida Inocência, C..., Cantiga nos leva 

mais ainda na direção do belo material. Nesse último modo de belo o poeta se 

coloca também na impossibilidade de um encontro simbólico com o amor. O que 

conta aí é um ―quem‖, a que é delegado essa tarefa: 

 

ante um desses olhares de úmido fulgor, de uma pupila lânguida de 
eflúvios de gozo, ante um desses volveres de enfeitiçado condão de 
uns olhos negros cheios de amor, prometendo amor, quem há aí que 
não sinta a alma no peito estremecida, anelante, desmaiando de 
anseios, sequiosa de orvalhos de beijos (Ibidem, p. 380). 

 

Ao poeta é dado o contato visual, o ver os olhares que queimam, a 

respiração arfante, em vista a uma intimidade pressuposta, na matéria encarnada, 

feita carne fulgurante, numa visibilidade intensificada pelo erotismo das imagens. 

Para ele, enquanto dado às elaborações estéticas, a finalidade da poesia romântica 

está na fusão desses três modos de belo.  Pensar o amor como ideal para a união 

com o cosmo; o sentimento, para arriscar-se, sonhar; o material, para tirar a 

máscara do desejo carnal, do ouro que oculta a (in)felicidade.  

O sublime acabará por fazer passagens incontornáveis pelo corpo, pela 

corporeidade da poesia, que tem uma participação desordenadora do papel e da 

eficácia simbólica ordenadora, unificadora. Além do mais, a atividade produtora da 

leitura, no seu jogo citacional desconcerta a essência dita da poesia. Para encontrá-

la é necessário pôr as mãos na matéria, mexer, revirar os corpúsculos, tirar-lhes a 

própria seiva.  Nessa prática poética a penetração do olhar, relaciona-se com a 

imobilidade ligada ao desejo, um estar também diante dos corpúsculos como diante 

de túmulos. O túmulo do poeta.  Não há inocência na leitura que a obra faz de sua 

matéria, nem a possibilidade de uma beleza e de uma sublimidade pacificadas. 

Há um trabalho e uma linguagem como subtração do Outro e morte que 

se expõem nas imagens pessimistas que atravessam, sobretudo, os poemas da 

segunda parte da Lira. Nessa altura, Álvares de Azevedo já intuiu a queda do poeta 

do mundo transcendental, o desaparecimento, no horizonte da história, dos deuses 

da Poesia, de Apolo, Orfeu, Erato, a jovem ninfa que presidia a Poesia lírica grega. 

O poeta deve lidar com a finitude e a morte. 
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Vive, assim, caído, abandonado pelos deuses no mundo terreno, onde o 

dinheiro passa a reger as relações, os comportamento, as produções, definindo o 

poder capitalista que começa a se instituir, a partir do qual se busca naturalizar a 

regência máxima e exclusiva do dinheiro, este assume a forma histórica, tomada 

como universal, de riqueza. Essa regência sendo mais e mais determinante das 

relações de saber, escrita e arte nas sociedades escolarizadas, concebidas num 

processo de totalização, conforme podemos observar nas discussões e análises de 

Michel Foucault (1979). O poeta, então, percebe que a vida passa a fazer parte de 

um grande jogo capitalista onde muitos buscam vencer e aumentar cada vez mais o 

poder financeiro e o poder de manipulação e força sobre o outro. Porém é por causa 

desse mesmo poder, no caso familiar, que ele pode adquirir os livros e fazer deles o 

seu ―mercado‖ secreto. Negociar suas extrações, supressões, subtrações, sob uma 

aparente forma de leitura sacralizadora. 

Ele prepara o espetáculo do culto da modernidade materialista montando 

cenas em rituais teatralizados nos poemas voltados para tais representações. 

Sinaliza, assim, para a lógica capitalista que faz estremecer a figura do poeta 

inspirado e ao mesmo tempo aponta para o que se esconde por trás desse jogo na 

fatura poética do seu século. As máscaras caem, os indivíduos desnudam-se. No 

burguês que surge de forma tardia, no Brasil, revela-se a constituição de uma 

identidade, com traços calculistas, materialistas, concentrados na valorização 

mundana. Ocorre a crise do sujeito romântico que vê refletir-se no espelho uma 

imagem outra também submetida ao corte crítico. 

Todos de seu meio acadêmico queriam ser poetas, dizia Álvares de 

Azevedo. Ele sabia que as letras e a profissão estavam interligadas não como um 

fator positivo, mas como interesse. Isto porque as manifestações literárias abriam 

caminhos para novas conquistas intelectuais, sociais, profissionais. Durante as 

reuniões familiares, recitavam poemas, conheciam homens importantes e, de certa 

forma, aproximavam das filhas destes com intuito de casarem-se, constituírem 

família, além de ascenderem mais facilmente. 

Ubiratan Machado (2001, p. 160) esclarece: 

 

alegres, espirituosos, irreverentes, os estudantes encontravam na 
convivência com colegas da mesma idade, e com idênticos ideais, o 
estímulo à literatura que dificilmente teriam se permanecessem em 
suas províncias. As salas das academias e as republicas tornaram-
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se centros intensos de vida literária. Desde a implantação das 
faculdades de direito, os estudantes constituíram o principal público 
consumidor de livros do país e um grande produtor de volumes e 
mais volumes de poesia, contos etc., ajudando a criar a indústria 
nacional de livros. 

 

Mesmo sendo uma descrição em que faltam elementos críticos, na 

apresentação dessa realidade, a citação acima nos permite perceber por que essa 

proliferação literária provocou certa revolta em Álvares de Azevedo. Ele se decidiu 

por não mostrar seus versos. Em carta ao seu amigo Luís, escreve – ―sou homem de 

reações, como sabeis; dei agora em não mostrar versos a ninguém; e aqui em São 

Paulo não há alma viva nem morta que lesse versos meus‖ (BROCA, 1979, p. 208). 

Tal recuo nos faz compreender que o poeta começava a enxergar a atitude 

parnasiana que começa a invadir a poesia, tornando-a retórica, um fazer 

preponderantemente artificial, tomando-se como o plasmar de realidades 

objetivadas.  Do mesmo modo, na sua poética Álvares de Azevedo não pôde evitar a 

emergência da crise da subjetividade romântica. 

Igualmente com a proliferação de profissionais das artes, estas eram 

profanadas para receber o status do gozo mercadológico. Significava passatempo 

para as jovens frívolas da São Paulo. ―Sem recitar, e sem amar, entedia-se nas 

reuniões mundanas, acha as moças de São Paulo insípidas, como a mesma velhice‖ 

(Ibidem, p. 208). Ou seja, ele reconhecia que entre as ruínas da velha cidade, esse 

novo ar de progresso estava tirando a essência da arte e, consequentemente, a das 

musas da época que são profanadas pela avalanche de obras que atendem às 

necessidades da nova ideologia corrente. Ubiratan Machado (2001, p. 17), ao relatar 

a vida literária no Brasil durante o romantismo, aborda: 

 

o progresso material e o orgulho de ser brasileiro – este tão 
ostensivo nos românticos – amoldam de certa forma a vida literária, 
ainda bastante incipiente nos anos 30 e 40. A literatura ganha 
prestígio rapidamente, mas de maneira ambígua. Torna-se poderoso 
fator de distinção social, mas ao mesmo tempo parece invalidar seu 
cultor para certas atividades.  

 

Essa observação do pesquisador nos faz entender a postura do poeta 

Álvares de Azevedo suas afirmações, contradições e mesmo a introdução do novo, 
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através de uma prática que aparentemente encontrava sua legitimação nas poéticas 

românticas européias. 

Ao retirar citações dos textos antecedentes, ele as incorpora como 

discursos de autoridade para, a partir delas, traçar, no entanto, uma postura de 

transição. Assim, ao colocar o poeta gênio (romântico) em suspensão, ele aponta a 

desordem e a quebra de valores na poética romântica, haja vista a desconfiança e a 

dúvida acerca das transformações sociais, que começam a surgir em São Paulo, 

pairarem nos pensamentos do poeta. Por isso, emerge de sua poesia uma nova 

ordem imagética que o inconsciente estético exige. 

É possível detectar que, na segunda parte, Álvares de Azevedo se afasta 

dessas experiências sublimes. Lira dos Vinte Anos é dividida assim entre o lamento 

nostálgico, ante o amor e a morte, e ―uma veia humorística, que submete as próprias 

obsessões do romantismo a desmistificações prosaicas (na segunda parte), num 

inesperado exemplo brasileiro de ironia romântica‖ (MERQUIOR, 2000, p. 96). 

Consiste em expor o código do amor romântico ao ridículo. Mostra-nos a 

dessublimação dos valores românticos. Expõe a nova função da poesia e do poeta 

que se volta para os valores ideológicos e estéticos da classe burguesa. Isto 

acontece devido às leituras. Diante dos flashes textuais, prevê mudanças. Nos 

poemas Solidão, Vagabundo, É Ela! É Ela! É Ela! É Ela!, Namoro a cavalo, O editor, 

Dinheiro e Minha desgraça, há uma preocupação do poeta em mostrar essa 

dessublimação.  

A musa, o poeta são agora pessoas comuns que fazem parte do cotidiano 

– a lavadeira, a prostituta, o vagabundo, indicando o lugar de empatia do poeta com 

o excluído, ele próprio se colocando contra o beletrismo das elites remanescentes e 

indagando a perda da aura valorativa do poeta da tradição, cujos temas se 

conjugavam a uma seleção de nobreza e purismo. 

No novo panorama, ilumina-nos a reflexão do filósofo alemão Walter 

Benjamin: ―o autor como produtor, ao mesmo tempo, que se sente solidário com o 

proletariado, sente-se solidário, igualmente, com certos outros produtores, com os 

quais não parecia ter grande coisa em comum‖ (BENJAMIN, 1994, p. 129).  

Através das pistas citacionais que ele nos deixa, podemos reconstruir e 

fertilizar a análise de sua obra, apreender mais detalhadamente como se deu seu 

processo de criação diante desse mundo novo. Álvares de Azevedo, deste modo, 

traz para sua poesia esse mundo que se constitui e reconstitui como espaço 
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especular, produzindo deformações, anamorfoses, fantasias. Essas imagens se 

diversificam, somem, aparecem, diluem-se e disseminam-se na tela da criação 

poética, articulando lugares e sujeitos da citação, disso decorrendo a importância do 

leitor frente ao ato de leitura, desde o momento da recepção da obra e os efeitos 

que esta pode lhe causar, afetando o horizonte que se descortina para o imaginário 

do leitor. 

Segundo Iser (1999, p. 10): 

 

o autor e o leitor participam, portanto, de um jogo de fantasia; jogo 
que sequer se iniciaria se o texto pretendesse ser algo mais do que 
uma regra de jogo. É que a leitura só se torna um prazer no 
momento em que nossa produtividade entra em jogo, ou seja, 
quando os textos nos oferecem a possibilidade de exercer as nossas 
capacidades.  

 

 

Para tal papel, teremos aqui não qualquer leitor, mas um que esteja 

consciente da sua função. Que função é essa? A de receber o texto e se posicionar 

diante dele, aceitando ou refutando. Cabe, aqui, ao leitor atento, ativo, confrontar o 

conhecimento dado pelo texto lido ao seu conhecimento de mundo. Esse leitor lerá 

as entrelinhas e tentará preencher os espaços vazios com o conhecimento que traz 

das experiências vividas e das leituras que faz. Porém esse preenchimento pode ser 

comparado à busca de traduzir um texto para o outro: permanece à margem do 

intraduzível e do lacunável, afetando o chamado horizonte de expectativas em vista. 

O trabalho do leitor em Borges, de acordo com a poética da leitura 

proposta e desenvolvida por Rodríguez Menegal, citados por Júlio Pimentel Pinto 

(2004, p. 11), coloca em funcionamento a máquina da escritura. Tal funcionamento 

igualmente se observa em Álvares de Azevedo. O pesquisador de A leitura e seus 

lugares assim fala do autor argentino e seu crítico: 

 

Lembravam ambos, que não há autor que não seja previamente leitor 
e que a leitura, dentro dos limites e das possibilidades do tempo e do 
repertório de quem a faz, constitui as bases da criação literária, põe 
em operação a máquina literária.  
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Isso não significa dizer que não exista alguém com a capacidade criadora 

ou potência imaginativa, já que um dia houve quem escrevesse a partir do que ouviu 

ou, na visão de Mauro Ceruti citado por Maria Papaléo Fichtner (2006, p. 221), o 

pensamento criador, ―é a dança que cria. E cria muitas vezes, a partir do nada como 

resposta ao impensável‖. 

 Já para Pinto (2004, p. 13),  

 

O verbo, que estava no princípio, dependia de leituras para ser 
compreendido e interpretado: ressignificado. E das leituras, infinitas, 
poderiam nascer outras, com outros verbos, numa espécie de 
espiral de autorias e de articulações textuais que sugerem o infinito 
literário, mas também asseguram o tempo de cada proposição, a 
historicidade de cada giro da espiral ou, para ficarmos com uma 
metáfora mais bela, do cristal da memória de cada leitor. 

 
 

O que para nós ressalta-se, entre uma posição e outra dos autores 

mencionados, é que o processo poético pode dar-se não como palavra plena, mas 

intervalar, lacunar. Tal como podemos conceber em Álvares de Azevedo, 

configurando-se a citação do Outro, em matéria para a margem (auto)crítica do leitor 

e da leitura. Também, num outro âmbito, acadêmico, em que o poeta se situa se 

articularia um exercício erudição, não sem certa ironia, já que o poeta mal alcançara 

os vinte anos, nesse sentido trazendo para esse âmbito a desconstrução do erudito, 

provocando uma imagem deformante quanto a essa figuração. Em vista ao colocado 

por Pinto sobre tal prática, ―que supõe o estabelecimento de relações entre autores 

e obras, entre perspectivas teóricas e estéticas, entre temporalidades distintas‖ 

(Ibidem, p. 22). 

Confere-nos o autor uma construção de leitor que não é mero 

contemplador, mas leitor indagativo, posicionando-se criticamente em comentário do 

Outro, sua visão e interpretação. A erudição corresponderia à formação de um leitor 

culto. Para Otavio Paz, citado por Pinto (Ibidem, p. 23), ser culto ―é pertencer a todos 

os tempos e lugares, sem deixar de pertencer a seu tempo e lugar‖. É estabelecer 

diálogos entre temporalidades e prever um futuro. É debruçar sobre o trabalho 

transtextual do qual se ocupou Compagnon para estudar a relação de um texto com 

outros. E daí, traçar novos rumos estéticos e culturais. Mas se pensarmos em todas 

as condições artificiais para se constituir um leitor culto, isso passaria também por 
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um imaginário ocidental que as condições reais do poeta azevediano solapariam, até 

de maneira inconsciente. 

Álvares de Azevedo não lê por ler. Sua imaginação criadora trabalha as 

imagens que vê nos livros primeiros em outras imagens. Os poemas resgatam e 

criam imagens alegóricas que dialogam com o agora de seu tempo, porém 

projetando-se para um campo de virtualidades que as fazem incessantes. Estas 

imagens representam na sua poética uma espiral de metáforas, numa compreensão 

da linguagem ao infinito. Ou ainda como uma lista aberta e móvel, se considerarmos 

as palavras de Pinto (Ibidem, p. 50), ao escrever sobre a idéia de obra aberta 

formulada por Eco,  

 

O autor e o intérprete não têm papéis fixos, nem são capazes de 
exercer controle sobre a maneira como a obra é recebida e 
traduzida. A iniciativa do intérprete reordena a obra, na hora da 
fruição, e redefine seus significados. Pelo simples fato de que os 
repertórios coletivos sofrem alterações significativas quando são 
individualmente apropriados.  

 

Assim, afirmamos que o texto lido o qual denominamos de texto primeiro, 

transforma-se no segundo, no caso, o texto criado por Álvares de Azevedo. Daí ele 

processar uma espécie de estímulo à sensibilidade do leitor, a fim de este tomar, 

também, a posição de investigador e tradutor. Desta forma, consideramos a leitura 

como um jogo a que o autor convida o leitor, pois o considera como igual.  

Entendemos como Pinto (2004) que a leitura representa uma tarefa 

construtiva, pois abre um leque de possibilidades para o leitor. Cada dobra desse 

leque faz com que a obra sofra ajustes por meio da percepção do leitor. Ampliamos 

esta idéia com a concepção de leitor de Roland Barthes (1987, p. 53): 

 
 

...um texto não é feito de escritas múltiplas, saídas de várias culturas 
e que entram umas com as outras em diálogo, em paródia, em 
contestação, mas há um lugar em que essa multiplicidade se reúne, 
e esse lugar não é o autor, como se tem dito até aqui, é o leitor: o 
leitor é o espaço exacto em que se inscrevem, sem que nenhuma se 
perca, todas as citações de que uma escrita é feita; a unidade de um 
texto não está na sua origem, mas no seu destino, mas este destino 
já não pode ser pessoal: o leitor é um homem sem história, sem 
biografia, sem psicologia: é apenas alguém que tem reunidos num 
mesmo campo todos os traços que constituem o escrito. 
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Através das experiências subjetivas de leituras, a memória e o repertório 

de cada leitor atuam e dialogam com o texto lido.  Ainda, na visão de Pinto (2004, p. 

56),  

 

Ao lermos, incorporamos o texto a nosso acervo memorial e 
(re)estabelecemos as ligações internas desse repertório. O 
movimento é de reeleição de afinidades literárias: inventamos 
vínculos, fundamos tradições, enxergamos continuidades ou cortes. 

 

 

Entender as leituras de leituras nos permite estabelecer diálogos entre 

textos e ampliar o campo de leitura de possibilidade de compreensão. Tais diálogos 

entre textos elucidam questões que ficaram obscuras na primeira leitura ou 

evidenciam associações que fizemos no momento da segunda leitura. Aqui também 

o esquecimento é decisivo porque ele determina o novo espaço de subjetividade da 

leitura, como ainda contribui para o conjunto de afinidades a serem consideradas 

para uma obra. 

As novas imagens apresentadas na Lira dos Vinte Anos são 

reelaborações de seu fazer leitor/tradutor e elaborações inconscientes do poeta.  

Bachelard (2005, p. 16), em sua concepção do imaginário simbólico trata a imagem 

como produto de uma razão sublimadora, afirmando que esta consiste na 

―superação de todos os dados da sensibilidade‖. Entretanto, o que se verifica no 

poeta azevediano é, antes, a passagem dessa razão sublimadora, intelectiva, dada 

pelas possíveis racionalizações de suas leituras e vivências, para a imersão no 

campo do sensível.   

Falar a acerca da sua poética equivale a falar dos afetos que e 

percepções que produz. Acontecimentos poéticos suscitadores da sensibilidade dos 

leitores no fazer da própria linguagem, com suas formas de subjetivação. 

Encontramo-nos num estado poético feito de significantes polifônicos, polissêmicos, 

que nos impele a circunscrevê-los, traduzi-los para nossos universos referenciais. A 

atividade do leitor torna-se, portanto, uma atividade de tradução, sem que se 

encontre nisso univocidade, unicidade, ou completude.  

Enquanto trabalho de citação a obra poética inclui-se nesse 

procedimento, em que a matéria autoral, sensível, é permanentemente exposta à 

instauração do ato (re)criador. Nesse aspecto, citar é ler, traduzir, ressignificar. Criar 
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outros momentos e espaços discursivos.  As obras citadas constituem o paradoxo 

no trabalho de citação que traz para a autoria para o domínio da estranheza, no 

engendramento das subjetividades nelas constituídas. De acordo com o próprio 

Álvares de Azevedo (2000, pp. 687 - 688),  

 

o poeta deve remoçar as velhas expressões de outrora, enriquecer a 
literatura contemporânea com os tesoiros do passado – avivá-la com 
aquilo que Saint-Beuve chama – um perfume de antigüidade. Entre 
nós, por exemplo, que tão opulento havemos o idioma pátrio, são 
irrecusáveis méritos aqueles que retemperam as idéias de hoje, no 
fogo das expressões dos mestres da língua: por isso os escritos dos 
Srs. Alexandre Herculano e Garret, A. F. de Castilho e Mendes Leal, 
quando esses dois últimos anos resvalam nos trocadilhos do 
seiscentismo – além de seu quilate literário, têm esse valor. Mas 
desde que o excesso vem, teremos de repugná-lo, e nos lamentar do 
sacrifício das idéias e da poesia, a um lavor pelo exprimir – belo sim, 
mas morto, da língua antiga; desse abandono da láurea de bardo 
pela gloria de antiquário, pela imitação dos poemas de Chatterton, e 
da seita erudita de W. Scott. É isso desconhecer a missão de 
aperfeiçoamento da língua. A combinação dos elementos da dicção 
moderna com os da envelhecida pode ser um progresso: a imitação 
servil do estilo dos primeiros séculos é um regresso.  

 
 

Traduzir, para o poeta romântico, representa transformar para o agora as 

velhas expressões de outrora. Remoçá-las através da linguagem, da imaginação. 

Tecer no espetáculo da linguagem a forma indizível, poética. O poeta precisa de 

sensibilidade para re-criar o material traduzido, sublinhá-lo, fragmentá-lo, conduzi-lo 

a novo estado. 

Álvares de Azevedo (2000, p. 685) tem o seu próprio conceito sobre o 

papel do tradutor: 

 

O verso trina-lhe argentino e melodioso: fora-nos delírio crer espelhá-
lo no opaco de uma tradução nossa. O mais que pode fazer o 
tradutor é dar inteiro o metal: o artístico do florilégio, o suavíssimo 
dos arabescos, o iriante das transflores de Cellini fundem-se, 
disformam-se no cadinho ingrato. Na poesia, como na prosa de 
Lamartine e V. Hugo, de Mendes Leal e Alexandre Herculano, o ritmo 
embala, o som é uma sensação que inebria, como os sonhos das 
noites vaporentas, nos devaneios do poeta. 

 

 



34 

 

O poeta, como um homem da ―tesoura‖, autoriza-nos igualmente a refletir 

sobre outros recortes, sobretudo os oníricos, atuando entre a vigília diurna de um 

cotidiano cinzento e a vertigem, a inebriedade noturna que o deixará aberto às 

associações livres, à deriva do desejo e do inconsciente. Consistindo isso numa 

poética que para ser lida evoca a equivalência da linguagem a operações de 

tradução e do sonho. Desse ponto de vista, poderemos do mesmo modo dar a essa 

inscrição o caráter de palimpsesto, gravações sobre gravações numa superfície 

continuamente raspada e reescrita.  

Se o sonho é visto como a ―expressão do pensamento‖, (PIMENTA, 1986, 

p. 55) em Álvares de Azevedo, essa dimensão recebe um investimento escritural de 

construção poética em análise, referidas às determinações inconscientes, mas com 

disponibilidade para transitar entre o devaneio, num estado provocado pelo vinho, ou 

pelo conhaque, ou entre o estar adormecendo e o despertar. É um sonhar acordado 

que nos apresenta. É também um ser sonhado, num transporte de tradução de seus 

sentimentos e idéias. 

Durante a noite, o poeta entrega-se aos devaneios solitários e molha a 

pena para compor o material, fruto dos sonhos, dos encontros escabrosos das 

leituras, das ruínas do passado, com o inconsciente.  Álvares de Azevedo erra 

entregando-se a forças noturnas que, por meio de citações intermitentes, conduzem 

a caminhos poéticos antes desconhecidos. 

Como melhor representar seus desejos secretos a não ser por meio dos 

sonhos e da noite? O sonho e a noite fazem parte do homem solitário e seus últimos 

vestígios românticos. O processo do escritor devaneante frente à própria criação 

ocorre do mesmo modo também por meio do vai e vem das ondas do mar, no 

regime dessa noturnidade criativa. Estas suscitam a imagem da infância 

representada nesse movimento de ida e retorno incessante. 

O sonho, a noite, as ondas do mar ocultam no mar citado/traduzido a 

musa do poeta. Aparentemente bela, sonolenta, morta. Ao escrever, o poeta tenta 

criar disfarces para ela, mas não consegue. Ela poderia representar o próprio 

espírito da poesia nas altitudes sublimes. Intocada, porém, desejada e que o 

desperta para desejos eróticos não realizados.   

A musa de Álvares de Azevedo, enquanto parte do belo ideal – divina – é 

vista como o êxtase da poesia do poeta. Quanto mais obscura ela for, quanto mais 

opaca, mais o poeta delira febrilmente por ela. Mulher/poesia misturam-se nessa 
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primeira parte. São divinas. Deusas do escritor criativo. Ele atualiza na escrita um 

ritual orgiástico, não resolvido, no momento em que as persegue e tenta prendê-las 

no papel, no circuito de suas imagens febris. Não consegue. Constatamos assim a 

fuga constante da musa. Na visão de Sílvio Romero, citado na fortuna crítica das 

obras completas de Álvares de Azevedo (2000, p. 30), o poeta ―não tem um canto de 

alegria pelo amor satisfeito e retribuído, nem de tristeza pelo amor traído. São 

sempre queixas de não ter podido achar mulheres puras e somente ‗Messalinas‘‖. 

Se essa queixa há, não pertence, a nosso ver, ao domínio do imaginário poético, 

pois se este é elaboração do inconsciente, está fora da atribuição de valores morais. 

Lendo seus estudos literários, podemos perceber o quanto trabalha o 

poético no texto em prosa. Sentimo-nos embalados pelo ritmo de uma canção 

interna. Prosa e poesia fundem-se. Aponta para a questão da escrita sobre a escrita 

(Ibidem, p. 685): 

 

há quem não conceba a harmonia do som; quem adormecera às 
melodias lânguidas de Bellini; quem descrera do sussurro das 
virações do crepúsculo naquele mar de ondas doiradas, que se 
chama o alaúde do poeta; para quem a música expirando das faces 
da Noiva de Abidos e as frases peregrinas e aéreas do Raphael de 
Lamartine, a molidão do Soneto em seu embalar nas névoas macias 
da rima, é objeto de um riso estúpido. Pobre gente! Não tem música 
na alma, como Byron o disse – não compreendem essa intimidade 
da música e da pintura, de que fala Madame de Staël – e acham 
absurdo para traduzir o incerto do sentimento, ou o vago das formas 
buscar o flutuar vaporoso das expressões! É lástima – que até 
Gustavo Planche satirize as Orientais do poeta das Folhas do 
outono, pelo seu título mais belo – o culto dos sons.  

 

Nas suas reflexões sobre a escrita de Musset, Álvares de Azevedo diz: 

 

Quanto àquele transbordar de um verso em outro, o truncar do 
sentido pela queda do metro – àquilo enfim que os franceses 
chamam enjambement - é ele de muito uso no poetar de Musset. 
Todos aí o sabem, Sainte-Beuve julga essa prática um dos mais 
belos ademanes da poesia romântica, desde André Chénier: parece 
que ela revela muita riqueza de idéias, e que esse tresvasar denota a 
ânfora cheia de licor – a pletora do sangue nas artérias.  
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O poeta desenvolve seu pensamento crítico também em consonância 

com seu infatigável e intenso trabalho de leitura e citação. Universos singulares 

irrompem, assim, na sua silenciosa operosidade de escrita e inscrição. 

Estamos em meados do século XIX, na pequena cidade provinciana e 

acadêmica de São Paulo. Fria, embaçada pelas névoas, convida ao spleen, à 

melancolia, não só ao total recolhimento do eu, mas também à vaguidão, à errância 

pelas tavernas de então, repletas de jovens estudantes e boêmios, em busca de 

mulheres, jogos e bebidas, conduzindo ao descentramento do eu romântico. O 

poeta, no seu movimento das tavernas ao quarto, opera e clama pelo transporte de 

outras vozes e corpos, abalando as fronteiras do território fechado do eu para 

proceder a sua reterritorialização usando as citações como vias, entradas e saídas 

para isso. 

Álvares de Azevedo, num impulso para dentro e para fora, para o alto e 

para o baixo, entrega-se a essa vertiginosidade de maneira tal que faz esboroar a 

relação entre o real e o imaginado, irrompendo disso a marca da inscrição 

autobiográfica. Corporalidade confessa que remete à confissão, à fissura do eu 

poético.  Experiência que pode traçar, mutatis mutandis, um paralelo com a reflexão 

hegeliana (HEGEL, 1980, pp. 218-219):  

 

ao separar-se da objetividade, o espírito reclui-se em si mesmo, 
perscruta a sua consciência e procura dar satisfação à necessidade 
que sente de exprimir, não a realidade das coisas, mas o modo por 
que elas afetam a alma subjetiva e enriquecem a experiência 
pessoal, o conteúdo e a atividade da vida interior.  

 
 

Mesmo com uma vida curta ele nos deixou pistas da sua vida literária e 

da sua trajetória poética, embora não possamos considerar que esse caráter 

confessionário dos poemas como um trabalho de elaboração de memórias, um 

discurso largamente autobiográfico, visto que nele o inscrito é a ficção do eu. E a 

margem da chamada objetividade da consciência mostra-se obnubilada pelo sonho, 

pelo devaneio, pela vertigem. 

Vemos nessa trajetória experiências de subjetividades ondulantes, 

viajantes de ondas do pensamento e das imagens que se formavam por meio de 

suas leituras. Como viajantes tais subjetividades comportam-se como 
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colecionadores de lembranças e imagens alheias. Quanto ao nosso poeta, ele 

recolhe passagens que leu nas grandes obras, circulou-as e as trouxe para sua Lira. 

O sujeito colecionador atua nele. O colecionador de citações, qual Walter Benjamin, 

descrito por Hannah Arendt (1987, p. 139): ―... escritor cujo maior orgulho era o de 

que ‗escrever consiste largamente em citações – a mais louca técnica mosaica 

imaginável.‖ Assim, diríamos que o colecionador age em Álvares recompondo num 

mapeamento fragmentário e descontínuo liames entre o real (auto)biografado e o 

imaginário poético, ação que, de um modo ou de outro,  produz para o leitor 

interpretações acerca de sua formação literária e intelectual que não dispensam a 

inconsistência que se apresentem nas notações dessa escrituralidade.   

 As citações representam materiais de autoria secundária, o que traz à luz 

o que Roland Barthes (Apud Compagnon, 1996, p. 39) designou por ―bathmologie‖. 

Uma espécie de inundação de restos do outro interferindo na constituição do autor; 

pondo neste, continuamente, traços desses outros.  

Álvares de Azevedo, dotado de uma surpreendente biblioteca pessoal, 

atuando nele como um espaço imaginário, ato de espacialidade bem moderno, 

escreve seus poemas, seus comentários críticos, sua poética da leitura e a inscrição 

de seu próprio corpo de escrita. Ele reconhece a extinção de certo tipo de 

experiência – a lírica romântica. A sua geração indicava a ultrapassagem do mundo 

de artífices e o possível desaparecimento das vozes líricas. Algo parecido com a 

reflexão benjaminiana sobre o narrador da tradição, conforme o interpreta Muricy:  

 

A perda da experiência comunicável acarreta o divórcio entre os 
interesses do homem e os de sua vida coletiva. A realidade histórica 
desse fenômeno encarna-se na figura do burguês citadino, dotado de 
uma privacidade, de uma cultivada e solitária interioridade (MURICY: 
1998, p. 188). 

 
 

As experiências de Álvares de Azevedo trazem o aspecto artesanal na 

medida em que maneja e remaneja sua coleção de citações, grifa-as, reorganiza-as 

como numa permanente caligrafia, uma experimentação de grafias do outro e de si. 

Toma-as em suas mãos, experimenta-as, esculpe-as, abrigando-as num espaço de 

citações que se assemelha a uma poética do espaço (BACHELARD, 2005) tratando-

as como delicadas peças, projetando nelas associações imaginativas. 



38 

 

Com o deslocamento no tempo da citação, escreve sua poesia, entre a 

exterioridade e a interioridade do pensamento, exercita uma constituição alegórica 

da subjetividade, como nos termos discutidos pela critica mitopoética: ―o sujeito 

constrói a verdade através da linguagem particular, iluminando de modo peculiar um 

objeto‖ (SELIGMANN-SILVA, 1999, p. 27). Seu objeto é a poesia. É nela que 

Álvares de Azevedo desnuda-se, é a ela que se entrega. Frente ao mundo 

esvaziado de sentido, melancolicamente, erra, reflete, ironiza e tenta decifrar os 

enigmas da própria criação. 

Álvares de Azevedo move-se nos seus espaços citacionais, buscando 

novas configurações, mapeamentos, paralelas, transversais, hipertextos (diríamos 

hoje) que lhe permitam construir sua cidade subjetiva, com esses textos, restos, 

resíduos que darão um mapa inesperado de suas travessias discursivas. A começar 

pelas epígrafes, provoca essa construção ―arquitetônica‖ de sua cidade de letras e 

leituras. Elas aparecem no início de seus poemas, colocam-nos diante de imagens 

estéticas que se potencializam para receberem outros fenômenos, constituírem 

outras auras. E mesmo propiciarem a sua perda.  

Gérard Genette (1982) dá aos corpúsculos citacionais uma representação 

alegórica produtora de significações a exercer um trabalho em referência ao 

discurso citante, ao texto, como centro solar. Tais operações iluminam ou não as 

interpretações que essa relação pode criar de maneira paródica, num panorama 

irônico e carregado de transmutabilidade. Vejamos o que o teórico francês 

(GENETTE, 1987, p. 134)  diz a respeito da epígrafe: 

 

je définiarai grossièrement l‘épigraphe comme une citation placée en 
exergue, généralement en tête d‘oeuvre ou de partie d‘oeuvre; en 
―exergue‖ signifie littéralement hors d‘oeuvre, ce qui est un peu trop 
dire: l‘exergue est ici plutôt en bord d‘oeuvre, généralement au plus 
pres du texte, donc aprés la dédicace, si dédicace il y a. 

 

Nesse estudo, Genette afirma que a epígrafe é elemento paratextual de 

maior relevância, pois acompanha uma obra e informa sobre seu conteúdo. Alguns 

críticos que se ocupam do estudo do paratexto aponta a epígrafe como uma 

manifestação extradiegética que comanda toda a leitura da obra e forma parte dos 

elementos que o texto contém. Fabrice Parisot, (22/07/2007, p. 8) afirma o seguinte:  
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Pré-posée ou proposée aux abords du texte, elle est un élément 
paratextuel fondamental chargé d'intentions dont la seule présence 
vise à une stratégie destinée à orienter sur le sens, sur le message 
narratif instillé, distillé tout au long du récit.  

 

Isto significa que a epígrafe vem a ser parte de uma estratégia intencional 

de inscrição do texto dentro de um âmbito de pensamento ou uma linha de produção 

ideológica e estética. Através dela o autor escreve sua produção dentro de uma 

corrente determinada ou cruzamento com um autor particular ou ainda com vários 

autores com os quais sua obra mantém afinidades ou conexões. Há outros casos 

em que a conexão se estabelece entre um elemento em particular da obra do citante 

e outro, da obra citada. 

Gérard Genette considera a epígrafe uma citação. Diz que a essa 

atribuição, conferem-se duas questões distintas: a primeira diz respeito a quem é o 

autor real ou imaginário do texto citado, já a segunda se refere ao que a citação 

propõe dizer. Para ele (1987, p. 140), ―j‘appellerai lê premier l‘épigraphe, lê second 

l‘épigrapheur, ou destinateur de l‘épigraphe (son destinataire – sans doute lê lecteur 

du texte – étant si l‘on y tient l‘épigraphaire‖.   

É ele também quem fala sobre a transtextualidade. Conceitua esta como 

―tudo o que coloca (um texto) em relação, manifesta ou secreta, com outros textos‖ 

(Génette, 1982). Coloca-nos diante de uma situação atual: as relações transtextuais. 

As descrições abaixo das cinco relações transtextuais foram retiradas da página da 

internet de Fabrice Parisot  (2007, p.8.): 

1. Intertextualidade, considerada como a presença efetiva de um 

texto em outro texto. É a co-presença entre dois ou vários textos: citação, 

plágio, alusão. 

2. Paratextualidade, representada pelo título, subtítulo, prefácio, 

posfácio, notas marginais, epígrafes, ilustrações... Este campo de relações é 

muito vasto e inclui as notas marginais, as notas de marginais, as notas finais, 

advertências, e tantos outros sinais que cercam o texto, como a própria 

formação da palavra está a indicar. 

3. Metatextualidade, vista como a relação crítica, por excelência. É 

a relação de comentário que une um texto a outro texto. 

4. Arquitextualidade, que estabelece uma relação do texto com o 

estatuto a que pertence – incluídos aqui os tipos de discurso, os modos de 
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enunciação, os gêneros literários, etc., em que o texto se inclui e que tornam 

cada texto único. 

5. Hipertextualidade – toda relação que une um texto (texto B – 

hipertexto) a outro texto (texto A – hipotexto). 

 

Podemos afirmar que das cinco relações transtextuais estudadas por 

Genette quatro podem ser vistas nos poemas de Álvares de Azevedo. Desta forma, 

dizemos que o poeta brasileiro se articula face à história de sua época e à sua 

própria história pessoal, articulando discursividades em processo, numa 

confrontação, ou numa parceria com os textos citados. Elabora seu discurso a partir 

dos vários discursos emprestados.  Abre para o leitor as portas de sua biblioteca 

particular. Sua construção poética se deixa desvelar à medida que o leitor segue 

passo a passo o percurso da construção que ora é a sua própria, como poeta, 

voltada para a mais íntima vertigem do eu, ora é da história da tradição e de sua 

época, no contínuo fazer-se e desfazer-se.  

Compagnon, em seus estudos semióticos, enfoca a gênese mosaical da 

escrita:  

 

O trabalho da escrita é uma reescritura já que se trata de converter 
elementos separados e descontínuos em um todo contínuo e 
coerente, de juntá-los: não é sempre assim? Reescrever, reproduzir 
um texto a partir de suas iscas, é organizá-las ou associá-las, fazer 
as ligações ou as transições que se impõem entre os elementos 
postos em presença um do outro: toda escrita é colagem e glosa, 
citação e comentário (COMPAGNON, 1996, p. 29) 

 

Afirmaríamos dessa maneira que no corpo da escritura do poeta as 

citações do Outro se colam, glosam-se nas suas margens, fazendo do trabalho de 

citar ao mesmo tempo citação e comentário. E mais que isso matéria que pode 

conduzir o sujeito ao encontro do seu desejo de escrever, não situando apenas 

significantes alienantes da experiência do poeta em relação ao Outro que o constitui, 

mas tendo neste o elemento o disparo da pulsão da escrita. 

Em Lira dos Vinte Anos a citação se dá como um entorno, um contorno, 

uma ―volta‖ ao mundo das imagens e idéias de autores renomados, favorecendo o 

recurso de legitimação discursiva para a sua própria criação. O prefácio para 

antecipar os poemas serve de ativador de previsões. O conteúdo das epígrafes está 
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diretamente ligado ao que vai ser encontrado a seguir, servindo como chamada ao 

leitor.  

Em “Idéias Íntimas”, teremos o poema que melhor representa os achados 

literários de Álvares de Azevedo. Estamos diante de sua confissão:   

 

Ossian o bardo é triste como a sombra 
Que seus cantos povoa. 
O Lamartine é monótono e belo como a noite, 
Como a lua no mar e o som das ondas... 
Mas pranteia uma eterna monodia, 
Tem na lira do gênio uma só corda, 
Fibra de amor e Deus que um sopro agita: 
Se desmaia de amor a Deus se volta, 
Se pranteia por Deus de amor suspira. 
Basta de Shakespeare. Vem tu agora, 
Fantástico alemão, poeta ardente que ilumina o clarão das gotas 
pálidas 
Do nobre Johannisberg! 
Nos seus romances 
Meu coração deleita-se... (pp. 137-138) 

 

Enquanto nos apresenta seus escritores e poetas prediletos, ele também 

qualifica cada um. Estes poetas crescem dentro do poema trazendo para nós, 

leitores, várias imagens, percepções, sensações e impressões. Encontramo-nos 

assistindo a uma peça teatral. A um teatro autoral onde as vozes e as 

personalidades passadas desfilam nesses versos. Cada qual com sua maneira 

singular. 

Não só o espaço literário é objeto da atenção poética do autor. Ele se 

preocupa também com a descrição da espacialidade em que se move e transita. É 

importante ressaltar aqui o que podia ser encontrado nos quartos das repúblicas 

daquela época. Segundo Ubiratan Machado (2001, p. 163),  

 

nunca faltava a mesa de estudo, com a clássica lâmpada a óleo, e a 
cama, onde os rapazes descansavam e sonhavam de olhos abertos, 
liam e fumavam. Na mesinha de cabeceira, empilham-se os livros 
favoritos. A um canto, o espelho, no qual os estudantes verificavam 
se estavam na moda. Os modelos eram os grandes poetas 
franceses, cujas figuras vinham estampadas nas revistas 
parisienses... Pelas paredes, costumavam fazer desenhos, rabiscar 
poemas de autoria própria ou de autores prediletos.  
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Álvares de Azevedo interessa-se igualmente pela percepção do tempo em 

estreita relação com seu processo de escritura. A visão das horas é-lhe tida por 

entre estados de vigília quando se entrega aos devaneios. As longas horas que 

esqueceu fumando, na leitura das páginas dos romances, remetem a linhas de fuga 

temporais. Refúgios e abrigos essas leituras tornam-no personagem de seu próprio 

romance de educação literária. Nas noites, estende-se seu leito juvenil: 

 

Meu leito juvenil, da minha vida 
És a página d‘ouro. Em teu asilo 
Eu sonho-me poeta, e sou ditoso, 
E a mente errante devaneia em mundos  
Que esmalta a fantasia! Oh! Quantas vezes 
Do levante ao sol entre odaliscas 
Momentos não passei que valem vidas! 
Quanta música ouvi que encantava! 
Quantas virgens amei que Margaridas, 
que Elviras saudosas e Clarissas 
Mais trêmulo que Faust eu não beijava, 
Mais feliz que Don Juan e Lovelace 
Não apertei ao peito desmaiando! 
Ó meus sonhos de amor e mocidade, 
Por que ser tão formosos, se devíeis 
Me abandonar tão cedo... e eu acordava 
Arqueando a beijar meu travesseiro? (pp. 143-144). 
 

 

É nesse ponto máximo do poema que Álvares de Azevedo entrega-se. O 

poeta nos confessa a sua trajetória nos universos e territórios de leitura. Dentro do 

mundo que constrói para si, preenche sua solidão com a presença oculta, ou 

manifesta, das personalidades célebres. Traça os espaços de sua errância na letra, 

na escrita e na citação do outro. 

Bachelard (2005), na sua poética do espaço, deixa clara a contribuição do 

espaço para fundamentar a formação da imaginação e da imagem. Nas 

considerações do filósofo (Ibidem, p. 25):  

 

a casa como fogo, como a água, nos permitirá evocar, na sequência 
de nossa obra, luzes fugidias de devaneio que iluminam a síntese 
do imemorial com a lembrança. Nessa região longínqua, memória e 
imaginação não se deixam dissociar. Ambas trabalham para seu 
aprofundamento mútuo.  
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No caso de Álvares de Azevedo, o quarto – componente da casa – é o 

espaço espetacular em que as imagens se constituem, são ampliadas na 

subjetividade do poeta. Para que ele alcance um bom resultado, é preciso associar a 

palavra à imagem poética, à fugacidade desta e a pretensa perenidade daquela, 

contudo ambas afeitas à devoração das chamas, do fogo intenso da imaginação 

poética: 

 

Faz-se noite; traz fogo e dois charutos 
E na mesa do estudo acende a lâmpada.... (p. 146) 

 

Para Bachelard, a exuberância e a profundidade de um poema são 

sempre acontecimentos da ressonância e repercussão. As primeiras espalham-se 

nos diferentes planos da vida no mundo, as segundas nos levam a uma reflexão da 

própria existência. 

O espaço, ainda, na ótica de Bachelard, é fonte de imagens. Através da 

imaginação, as imagens rememoradas no quarto do poeta agem e são fontes de 

lirismo constantemente. Aqui se evocam luzes fugidias, o devaneio que surge do 

nebuloso do conhaque, ou da fumaça do charuto, a impossível síntese da lembrança 

não arquivável. Os objetos expostos no quarto oferecem cenas para um devaneio 

interminável que só a poesia, através das imagens pode flagrar. Por meio do poeta, 

o quarto se interpreta e guarda os tesouros dos dias ali passados. 

Conforme Bachelard (2005, p. 26), ―a casa é uma das maiores (forças) de 

integração para os pensamentos, as lembranças e os sonhos do homem‖. O 

devaneio é o princípio que faz a integração deles. Ainda para o filósofo em questão 

(Ibidem, p. 34), ―a casa, o quarto, o sótão onde ficamos sozinhos dão os quadros de 

um devaneio interminável, de um devaneio que só a poesia, em uma obra, poderia 

concluir, realizar‖.  

O quarto pode representar o espaço físico bem como o ser interior. O 

lugar de refúgio pode ser o próprio interior quando as situações externas estão 

adversas. Ainda, pode representar o ventre imaginado da mãe, local onde se 

refugiava e recarregava as suas potencialidades poéticas. Matriz de um processo de 

incubação de linguagens, lembranças e imagens 

Álvares de Azevedo divide seu espaço com seus fantasmas distribuídos 

em retratos e nas páginas dos livros, que folheia no auge de seu desespero. Álvares 
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de Azevedo reflexivamente se desloca de seu tempo, do seu submundo solitário e 

passa a viver em mundos imaginários que cruzam culturas e épocas diversas. Basta 

olhar a sua mesinha de cabeceira e encontrar lá seus poetas prediletos: 

 

Junto do meu leito meus poetas dormem –  
- O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron – 
Na mesa confundidos. (p. 144) 

 

Ao confessar os poetas prediletos, permite-nos delinear o esquema 

inferno, Deus, amor, ódio, paixão. Temos aqui quatro situações adversas; porém, 

que se cruzam e completam-se na reescritura que Álvares de Azevedo propõe. 

Dois Álvares de Azevedo se dividem; um impulsionado pela melancolia, 

pensativo e reflexivo, o outro, movido pela ação de revolucionar a forma consagrada, 

citada, extrair dela as ―voltas‖ de sua escrita em torno do quarto, pô-la em estado de 

irrisão, para quebrar o fetiche, o culto.  
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3 ONDULAÇÕES DO PENSAMENTO E A EXPERIÊNCIA ESTÉTICA 

DO LEITOR/ESCRITOR: JOGOS DE IMAGINAÇÃO, DO BELO, DO 

SUBLIME E DA DESSUBLIMAÇÃO 

 

 

Fundamentaremos nossas considerações acerca dos conceitos de belo e 

sublime a partir das discussões de Kant, de Hegel e do próprio Álvares de Azevedo. 

Na Crítica da razão pura, Kant (1790) chega a quatro definições do belo. 

A primeira definição é deduzida da qualidade do julgamento do gosto; o belo é visto 

como objeto de uma satisfação desinteressada, uma vez que se relaciona com o 

que existe em nós de mais individual e mais irredutível ao conhecimento: o 

sentimento de prazer e desprazer. O gosto é a faculdade de julgar um objeto ou uma 

representação mediante um prazer ou desprazer isento de interesse. 

 A segunda definição é uma consequência importante da primeira. Na 

medida em que a satisfação que lhe deu a representação do objeto é livre de 

qualquer interesse. O que importa no sentimento do belo é apenas a forma de 

representação, na qual se realiza a plena harmonia entre as funções cognitiva, 

sensível e intelectual. Segundo Kant, o sentimento do belo é comunicável, embora 

não possa ser passível de demonstração. 

A terceira definição decorre da consideração, no julgamento estético, da 

relação com um fim. A finalidade é uma noção formada a partir da experiência 

humana da arte em geral. Supõe a existência de certa relação entre o efeito e sua 

causa.  

A quarta definição permite definir o gosto como ―uma faculdade  de julgar 

de um objeto em relação com a livre legalidade da imaginação‖ (1790, p. 80). A 

faculdade de julgar se inicia na experiência, mas não pode cessar somente no 

campo sensível. Através da razão, o sujeito torna-se objeto de conhecimento.  

Kant entende o sublime como sendo um estado subjetivo determinado por 

um objeto cuja finalidade se alcança com o pensamento, contudo não se pode 

captar apenas pela intuição sensível. Resulta ainda do livre jogo da fantasia e da 

razão. Daí fundar-se num contraste. O juízo do sublime surge do sentimento, que, 

em correspondência com uma intuição, leva o espírito a retirar-se da esfera da 

sensibilidade, na qual ameaça perder-se, para refugiar-se em uma ordem pura. O 
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sublime exige a condição de ilimitado: é sublime o que se nos escapa do juízo 

imediato do belo. É aquilo que a imaginação não consegue deter. 

Hegel começa sua Estética distinguindo o belo artístico do belo natural. 

Este segundo tipo de belo fica de fora da estética que se deve ocupar apenas do 

belo criado pela arte. Ele defende o belo artístico como o único com interesse 

estético. O belo artístico é um produto do espírito, por isso só o podemos encontrar 

nos seres humanos e nas obras que eles produzem. A estética ocupa-se em 

primeiro lugar da Idéia do belo artístico como ideal. Desta forma, a estética torna-se, 

em Hegel, a filosofia do belo, e este já não é um julgamento de origem subjetiva, 

mas uma Idéia que existe na realidade, em obras de artes reais e históricas. 

Quanto aos conceitos de belo e sublime defendidos por Álvares de 

Azevedo no prefácio de O Conde Lopo, referimo-nos a eles na Introdução. 

Passaremos, então, a tratar destes conceitos nos poemas do autor brasileiro. 

No poema No mar, a epígrafe de Georg Sand fala de estrelas: ―Les étoiles 

s‘allument au ciel, et la brise du soir erre doucement parmi lês fleurs: revez, chantez 

et supirez‖ (p. 15).  A epígrafe, neste sentido, aciona a máquina do poema. Deixa de 

fazer parte do mundo literário de Georg Sand e participa da criação literária de 

Álvares de Azevedo. 

O poeta desdobra-a no poema como um percurso a fazer: sonhar, 

(en)cantar, celebrar, louvar e suspirar, desejar. Tal percurso recebe um movimento 

noturno e marinho, trazendo para o corpo poético um langor suscitado por uma 

espacialidade líquida e escoante, qual um corpo feminino desejado e impenetrável. 

Desde o título, os versos nos fazem pensar nas ondas do mar que vão e 

vêm com seus mistérios. Nesse balanço a inspiração penetra na zona da poesia, o 

poeta se entrega a ela em um leito/litoral a se estender diante do infinito. O 

acompanhamento melódico dos suspiros reforça a ressonância interior da alma que, 

nas oscilações das ondas, permite o alcance do belo e do sublime. 

Para Kant (1993), ―a noite é o sublime, o dia é belo‖. Segundo ele, o belo 

convém às nossas faculdades, e agrada por isso; enquanto no sublime ocorre um 

contraste, um desacordo entre as nossas faculdades. Isto não significa dizer que o 

belo e o sublime sejam antagônicos ou excludentes. O sublime é o contrapeso, mas 

não contradição do belo. Do mesmo modo não há discordância entre razão e 

imaginação. Rosenfield (2006, pp. 27-28) observa:  
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Em vez de opor a sensibilidade e a razão numa hierarquia, Kant se 
interessa, desde a Crítica da razão pura; pela função que a 
imaginação (que seleciona as percepções sensíveis) preenche na 
atividade do conhecimento. 
 

A citação epigráfica incorpora-se aos fenômenos celestes e lança seus 

raios de estrela no tecido textual, abrindo-o para um emaranhado de enigmas 

veladores da imagem da amada imaginada e os intrigantes caminhos de sua 

perseguição. O leitor se vê frente ao belo e ao sublime do fazer poético, resumindo 

epígrafe e poema em percepções sensíveis que despertam a imaginação poética e 

põem em funcionamento o discurso do simbólico crispado pelas sensibilidades 

poéticas em parceria.  

Somos convidados a sondar o sublime que comove e o belo que estimula. 

Sente-se a poesia, escuta-se o toque crepuscular da Lira. A alma de vinte anos 

expõe sua vida, seus sussurros ao vento, ao mar, às terras mais longínquas, aos 

sentimentos mais imperscrutáveis, erotizando mar, noite, a ―bela amante‖ do sonho.  

Despem-se dos véus do mistério e da solidão os segredos mais íntimos 

de uma alma esperançosa que acredita na poesia e no amor – ―esses dois raios 

luminosos do coração de Deus‖ (AZEVEDO: 1998, p. 11). E une uma teleologia, 

uma finalidade, a uma teologia, ambas pertencentes ao sublime. 

Podemos dizer ainda que o poema No mar traz o mapeamento da 

imagem da composição lírica alvaresazevediana. Como balanço das ondas, a 

imaginação vai-se desenvolvendo e criando imagens que tecem ao mesmo tempo o 

berço e o túmulo do poeta, sua ―coita de amor‖, os cuidados que envolvem o tecido 

sonhador, regido por um ritmo que é melodia, canto do cisne: 

 

Era de noite – dormias, 
E do sonho nas melodias, 
Ao fresco da viração; 
Embalada na falua, 
Ao frio clarão da lua, 
Aos ais do meu coração! (p. 15) 

 

Há nessa experiência estética, uma dimensão reservada a operações 

sensoriais e uma orientação para o vertiginoso. A febre da excitação o faz percorrer 

o outro lado do ser. O texto poético dialoga com a epígrafe. 
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A contemplação da natureza poética contrapõe-se àquela exposta pela 

romancista francesa conhecida como George Sand, travestida no pseudônimo 

masculino. Ao contrário, ao embalo nem sempre suave da noite e da brisa, estas, 

que seriam propiciadoras de um espírito poético apaziguado, não cumprem tal 

função sendo experimentadas como intensidades embriagadoras. Sucedem-se no 

poema de Álvares de Azevedo imagens de uma espécie de dança noturna, que 

pretendesse corporificar a cena onírica:  

 

E que noite! Que luar! 
E que ardentias no mar! 
E que perfumes no vento! 
Que vida que se bebia 
Na noite que parecia 
Suspirar de sentimento! (p. 15) 

 

A epígrafe, então, desarticula-se do ―céu‖ do texto. Ela é e não é motivo 

poético para a encenação do poeta. Ilumina e joga igualmente um ―frio luar‖ sobre o 

texto do poeta. Há um sujeito lírico controlado na citação da romancista, um olhar e 

um corpo que percebem sua localização. Na lira alvaresazevediana, interferem 

outras evocações. A imagem evoca o conto infantil da Bela Adormecida.  

O poeta vê a sua musa dormindo. Não pretende acordá-la, mas ficar a 

observá-la, a desejá-la. Isso provoca um comportamento similar a de um olhar 

clandestino, perturbador, voyeurista, quebrando o encanto da narrativa do conto de 

fadas, mergulhada nas leituras da infância, para dar lugar à insinuação de quem 

espia cenas eróticas, numa orgia impronunciável: 

 

Suspiravas? Que suspiro! 
Ai que ainda me deliro 
Sonhando a imagem tua  
Ao fresco da viração, 
Aos ais do meu coração, 
Embalada na falua! (p. 16) 

 

O suspiro nos faz retornar ao momento em que o mar puxa a onda e 

depois a devolve a terra. É o ápice de sua fantasia. Instante de um gozo furtivo. Na 

sua ondulação, as águas da criação poética liquidam os efeitos dos espelhos da 
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infância e derramam-se como jorros de um discurso que também se quebra e flutua 

aos pedaços. 

As imagens transgridem os versos, fogem da Lira e mostram os cenários 

da leitura e da escritura. A epígrafe se desfuncionalizou como caminho poético, 

roteiro. Valeu de um aparente mote a ser seguido. Com a aparência de brinquedo da 

criança imaginária a burlar sua melancolia, remete a um fundo fantasmático mais 

secreto. Assim, o trabalho da citação faz-se parte desse processo que se constitui 

num duplo lugar de vida e morte. As citações enquanto berço e túmulo tornam-se 

armas a prometer e ao mesmo tempo a ceifar a vida literária.  

A cada página, o poeta inscreve o seu reino dos mortos, 

ressusCITANDO-os, para acompanharem-no na sua descida ao ignoto. Celebra ele 

esses traços de vida dos autores prediletos e põe a estes os seus próprios traços. 

Procura recompor um corpo imaginário. 

Apropriar-se do discurso do outro para fazer o seu próprio texto é um 

alimentar-se de luzes artificiais, num jogo de forças, antes que solares, lunares, para 

compor um tecido de singularidades matizadas e plurais. Já dizia Barthes (1998, pp. 

68-69) que 

 

 um texto não é feito de palavras a produzir um sentido único,... mas 
um espaço de dimensões múltiplas onde se casam e se contestam 
escritas variadas, das quais nenhuma é original: o texto é um tecido 
de citações saídas dos mil focos da cultura. 
 

Vemos essas diversas vozes se comunicarem. 

A colagem que o poeta realiza aponta para as margens do texto do outro, 

mas não o cita ao pé da letra, ou melhor, diríamos ao pé do túmulo. As epígrafes se 

erguem para que ele possa levantar o olhar na sua direção, de maneira a percorrer a 

sua órbita, na qual podem, repentinamente, migrar, ceder em sua edificação, alterar 

a sintaxe textual. 

 Celebra-se um sentido novo, ou uma ressignificação, a cada citação, 

ritualiza-se um espaço comunal em que se trama e é tramado o vínculo ou 

desvinculo autoral, o duplo, a sombra, vida e morte, enfim. Enxertam-se, nesse 

estranho corpo poético, minúsculas asas do Anjo da Morte, guardião dessa escritura 

poética alvaresazevediana. Ali, onde acaba uma citação e começa outra, ficam as 
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marcas dessas passagens como cicatrizes desse enxertamento.  Segundo 

Compagnon, 

 

A citação é uma cirurgia estética em que sou ao mesmo tempo o 
esteta, o cirurgião e o paciente; pinço trechos escolhidos que serão 
ornamentos, no sentido forte que a antiga retórica e arquitetura dão 
a essa palavra, enxerto-os no corpo do meu texto (como as 
papeletas de Proust). A armação deve desaparecer sob o produto 
final, e a própria cicatriz (as aspas) será um adorno a mais 
(COMPAGNON, 1996, p. 28) 

 

Essa prática pode ser compreendida como uma paixão pela leitura, da 

mesma natureza da morte da escritura. A citação permite que a leitura ressoe no 

tecido da escrita, como se propusesse o transporte de vozes poéticas. 

No poema At..., o amor é a fonte da poesia. Amor e poesia estão numa 

relação íntima com o transcendental, o que contraria a proposição: ―No amor basta 

uma noite para fazer de um homem um Deus‖ (p. 52), presente na – epígrafe que se 

encontra no limiar desse poema. Trecho de Propércio, poeta latino  (47-15 a.C), cuja 

poesia amorosa o celebrizou (47-15 a.C). E a sua concepção de Deus não é afetada 

por um entendimento de um Deus transcendente como o será no cristianismo. 

Estamos em face ao gozo dos prazeres. 

 Os rumos que o poema de Álvares de Azevedo toma dialogam com o 

texto epigráfico, refutando-o, já dentro de uma visão cristianizada, ligam-se à 

interpretação dos valores cristãos, em que a união dos corpos é um meio para o 

enlace das almas. Segundo Kant (1993, p. 21),  

 

na calma quietude de uma noite de verão, quando a luz trêmula das 
estrelas rompe a escuridão da noite que abriga uma lua solitária, 
almas que possuem um sentimento do sublime serão pouco a pouco 
despertadas para o mais alto sentimento de amizade, de desprezo 
ao mundo, de eternidade. 

 

O ser que aspira ao amor, à poesia, na lírica romântica está exposto ao 

mundo das sombras do coração. Atravessá-las e atingir não a luminosidade do sol, 

mas os raios de outro Sol, o Eros cristão. Nessa travessia arrisca-se, endoidece, 

suspira, entra no mais misterioso refúgio do ―ser‖ em busca de sensações 
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indecifráveis. Ao emergir do fundo d‘alma a poesia procura o belo. ―O fim da poesia 

é o belo‖. Dizia Álvares de Azevedo no prefácio de O Conde Lopo  (2000, 375). 

Desvendar os segredos os quais encobrem a matéria-prima da poesia 

alvaresazevediana é, para o leitor, descobrir a chave que abre a poesia do poeta 

para o mundo da imaginação – ―potência maior da natureza humana‖ (Bachelard, 

2005, p. 18). 

Efetivamente a epígrafe de Propércio efeitos exteriores do amor, que por 

um momento assegura o poder fálico na figura do masculino. No poema de Álvares 

de Azevedo, esse poder se revela ilusório, pois refletido na experiência interior 

evoca fracasso desse poder diante de uma felicidade prometida e da aspiração 

dessas delícias mais divinas que humanas. E a morte de plenitude conduz à morte:  

      

Ah! vem, pálida virgem, se tens pena 
De quem morre por ti, e morre amando, 
Dá vida em teu alento à minha vida, 
Une nos lábios meus minh‘alma à tua! 
Eu quero ao pé de ti sentir o mundo 
Na tua alma infantil; na tua fronte 
Beijar a luz de Deus; nos teus suspiros 
Sentir as virações do paraíso; 
E a teus pés, de joelhos, crer ainda 
Que não mente o amor que um anjo inspira, 
Que eu possa na tua alma ser ditoso, 
Beijar-te nos cabelos soluçando 
E no teu seio ser feliz morrendo! (p. 53)  
 

Assim, a escritura citacional do poeta estabelece mais descontinuidades 

que continuidades entre o texto e seu paratexto epigráfico.  

Pode-se relacionar o estado poético no poema acima à reflexão de 

Bataille do ―êxtase em face ao objeto‖ (1992, p.126): ―...o objeto, na experiência, é 

inicialmente a projeção de uma perda dramática de si‖. Diríamos que isso provoca 

também, no trabalho de citação, a reunião e a dispersão, o constante deslizamento 

do eu para o si mesmo e a sua perda no outro que se instala nessa corporeidade 

discursiva que se move do exterior para o interior e vice-versa.  

O trabalho de Álvares de Azevedo de ressignificar a epígrafe dentro do 

texto poético, ou esvaziá-la de significação, leva-o a penetrar a zona bachelardiana 

do devaneio, que é igualmente uma zona de perda. E há o caminho do transe, das 

imagens delirantes, dionisíacas, que e entreabre nessa experiência o sensorial, o 
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excesso da embriaguez, o entontecimento das fragrâncias, desarmonias e o veneno 

do amor, imprimindo um sentido platônico, no percurso poético. Uma plasticidade e 

mesmo uma volutuosidade que vai transitando para uma consumição de um 

erotismo místico.  

O transe, fonte de suas visões, provoca no poeta uma intensa variação de 

estado, que vai da contemplação do belo à vertiginosidade do sublime. De acordo 

com José Thomaz (BRUM, 1999, p. 62), o sublime kantiano “faz com que o homem 

realize, transcendentalmente, a experiência da infinitude; e isso no seu novo lar: a 

interioridade subjetiva‖.  

A poesia é o belo e a missão do poeta é plasmar essa em beleza. Porém, 

as contradições do ser poético mesmo fazem-no deparar-se com o outro, o 

aniquilado, o que traz a sombra, o luto e crispa a linguagem, com imagens de dor e 

perda. Diz Álvares de Azevedo (2000, p. 375) sobre o papel do poeta:  

 

A missão do poeta é, pois o apostolado da beleza, o dever de 
esfolhar as coroas sobre todas as quadras da vida, enfeitá-las, 
enfeitiçá-las; e ai desses jardins da natureza colher as flores 
perfumosas da capela de sua lira, de sua harpa de trovador 
(AZEVEDO, 2000, p. 375) 

 

O papel e a missão poderiam ser para ele estes definidos numa imagem 

de paraíso, numa ambiência idílica. Mas essa atividade é infiltrada por algo que, de 

certa maneira, o perverte – a palavra sedutora, ação do feitiço da linguagem, ao qual 

o próprio poeta não está neutralizado. Assim, do belo ao sublime, nas passagens e 

trânsitos, no domínio poético, há a penetração do fetichista, do feiticeiro, fazendo 

recuar o propagador da doutrina estética cristã.  

O efeito feiticeiro na escritura alvaresazevediana pode encontrar um 

correspondente no que Platão, segundo Derrida, vai estabelecer como o efeito 

maléfico. Se a poesia e o belo pareceriam remédio para o poeta da Lira, terá o seu 

contrário nos sentimentos que o envenenam, suas fixações, fascinações eróticas, 

para as quais talvez visse na estética cristã o seu antídoto. Observa Derrida (1991, 

p.79):  

 

Trata-se da palavra ―pharmakós (feitceiro, mágico, envenenado). (...) 
Comparou-se o personagem do ―pharmakós‖ a um bode expiatório. 
O mal e o fora, a expulsão do mal, sua exclusão fora do corpo (e 
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fora) da cidade, tais são as duas significações maiores do 
personagem e da prática ritual. 
  

Visto assim, pensaríamos haver essa figura do poeta como bode 

expiatório de uma modernidade urbana e mercadológica, pragmática e insensível 

aos dons do poeta que escreve para essa modernidade como se preparando para o 

seu próprio ritual de morte. Escreve usando todos os recursos de linguagem que 

disfarcem sua dor e velem seus fantasmas.  

O inconsciente elabora suas máscaras. O sonhador pode ser uma delas. 

Promove o adiamento do sacrifício expiatório. Ele pode se esmerar nas lânguidas e 

belas metáforas para descrever e amar uma musa virgem, também preparada para o 

altar sacrificial da modernidade. O discurso é encantador e se articula à epígrafe de 

um outro poeta: Dreams! Dreams! Dreams! (W. Cowper). Álvares de Azevedo 

recorre a seus parceiros simbólicos para fundamentar a experiência. Assim vemos 

desde os primeiros versos (p.33):  

 

Quando à noite no leito perfumado 
Lânguida fronte no sonhar reclinas, 
No vapor da ilusão por que te orvalha 
Pranto de amor as pálpebras divinas?  (p. 33) 

 

Entretanto, o olhar que lhe devolve a musa denuncia a ilusão do poeta: 
 

E um volver de teus olhos transparentes, 
Um olhar dessa pálpebra sombria, 
Talvez pudessem reviver-me n‘alma 
As santas ilusões de que eu vivia! 

 

As exclamações no texto epigrafado parecem corresponder a uma atitude 

de cisma diante dos sonhos e ao mesmo tempo uma perplexidade. Esta, como as 

demais epígrafes promovem o engendramento de uma subjetividade que se 

organiza excêntrica ao próprio sujeito. 

 O sonho aparece no pensamento bachelardiano (BACHELARD, 2001, p. 

201), relacionado a um eterno recomeço, como num trabalho de tessitura de 

Penélope, que a cada noite recomeça, quando a superfície se rompe, a superfície de 

um tecido de simulação do dia, para a espera longa do amado:  
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a cosmogonia de uma noite. Todas as noites o sonhador recomeça 
o mundo. Todo ser que sabe desprender-se das preocupações do 
dia, que sabe dar ao seu devaneio todos os poderes da solidão, 
devolve ao devaneio sua função cosmogônica.  

 

Nesse sentido Álvares de Azevedo reveste-se do personagem do 

sonhador, o leitor da noite que devaneia rumo ao cosmo. A poesia do devaneio em 

Álvares de Azevedo suspende o peso de mau presságio da morte, como em 

Penélope se dá como suspensão do pensamento do não retorno de Ulisses, o que é 

um pensamento de morte. 

Em Crepúsculo do Mar, o poeta trabalha a epígrafe de Lamartine, 

permanecendo na errância de sua constituição subjetiva. O sonho dá-se como um 

objeto errático. Ele próprio tecido como ilusão, alucinação, além de tomar a forma de 

devaneio, na vigília do poeta: 

 

Que rêves-tu plus beau sus ces lintaines plages  
Que cette baste mer que bagne nos rivages? 
Que ces mornes couverts de bois silencieux, 
Autels d‘où nos parfums s‘élèvent dans lês cieux? 

 

Da exterioridade da epígrafe à interioridade do poema, o poeta transporta-

se de um espaço a outro sem se aprisionar em si mesmo ou na leitura. Nem se dá a 

busca de equivalências. Se uma – a epígrafe – é vertida no outro – o poema este já 

não se encontra no lugar do mesmo. Observemos: 

 

Como da noite o bafo sobre as águas 
Que o reflexo da tarde incendiava, 
Só a idéia de Deus e do infinito 
No oceano boiava! ( p. 54) 

 

O espaço epigráfico é, assim, um espaço partilhado, mas que é ocupado 

e desocupado, comportando-se como signo mudo da constituição fantasmática 

autoral. ―O poeta‖ traz uma epígrafe assinada por Alfred de Musset: ―Um souvenir 

heureux est peut-être sur terre. Plus vrai que le bonheur!‖ 
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Ela dá prosseguimento à travessia do poeta na fantasia; no sonho, no 

sublime, ou no belo ideal, deixando na sua assinatura o seu escrever-se e inscrever-

se, repertoriando-se. 

O poeta revê, revê-se, revisa-se, nos sonhos, nas ilusões, tentando 

assegurar-se de uma realidade que pode ser vã: 

 

Era uma noite – eu dormia 
E nos meus sonhos revia 
As ilusões que sonhei! 
E no meu lado senti... 
Meu Deus! Por que não morri? 
Por que do sono acordei? 
(p. 34) 

 

Se o sonho é visto como a ―expressão do pensamento‖, (PIMENTA, 1986, 

p. 55) em Álvares de Azevedo, ele aparece como fantasias do poeta. O sonho o 

mantém acordado na zona noturna e incerta do pensamento. Diríamos, utilizando 

livremente, uma citação de Calderón de La Barca, que ―o desejo nunca dorme‖.  

No projeto poético, digamos consciente, a poesia e o poeta unem-se no 

belo. Entretanto, o onírico o surpreende, dele recolhe as imagens de um abismo 

radiante que se reverterão na constituição dialética de seu pensamento e de seus 

sentimentos contraditórios, deslocando-se do corpóreo mais desejante à busca de 

transcendência divina, fazendo de sua escritura emergirem espaços de teofanias 

poéticas delas retornando para a realidade corpórea.  

É o apóstolo num debate de imagens com o feiticeiro da linguagem, o 

sedutor das musas que se lhes escapam das mãos líricas, constituindo também o 

trabalho da linguagem, de suas figuras de pensamento, um trabalho de perda 

inelutável. Se admitirmos que haja um projeto consciente e um trabalho do 

inconsciente, eles se darão em face de objetos erráticos. 

Dentro da configuração simbólica da imaginação do poeta, a musa 

representa ao mesmo tempo vida, morte e negação da morte e do tempo, 

estabelecendo-se como uma linha de fuga no mapeamento das imagens líricas. E 

esta passa pelos símbolos do poeta que remetem à eterna Infância, a eterna aurora, 

de fala Gilbert Durand (1968, p. 12). É o simbólico e a sua própria crise, conduzindo-

o a errar por entre citações e epígrafes, por entre formas que ele mesmo nomeia 
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como belo material, belo ideal e belo sentimental. Errar na linguagem para nela 

instaurar a liberdade poética ansiada. 

Liberdade que é, de acordo com Durand (Ibidem, p. 126) ―la liberte 

remythifiante‖,  que o leva a afirmar na segunda parte da Lira (p. 120): ―nos meus 

lábios onde suspirava a monodia amorosa, vem a sátira que morde‖. 

Ao exercer a imaginação simbólica como linguagem e metalinguagem 

crítica, atinge com essa mordacidade uma visão iconoclasta de si mesmo e do outro. 

Tal visão confronta tendência cristã iconográfica do belo. Surge tal confrontação na 

medida em que seu fazer imagem interpela o uso do arquivo de símbolos 

considerados universais. Nesse sentido é que a sua poesia pode ser definida, entre 

outras coisas, como instaurativa. E propensa a uma fenomenologia poética qual a de 

Bachelard, que opera com a confiança do saber freudiano sobre os escritores 

criativos e os seus atos de devaneio operações substitutivas dos brinquedos da 

infância. Ora, do ponto de vista biográfico, aos vinte e um anos, estaria Álvares de 

Azevedo nesses percursos imaginários em toda a sua potência. 

 A referência à poesia como luz da mocidade está diretamente ligada à 

época em que cursou Direito em São Paulo (os poetas faziam poesia como solução 

para seus problemas, como divertimento, como profissão). Era o caminho da 

mocidade. Os momentos de inspiração, de sonhos, de delírio de uma alma errante, 

em que o Amor se situa no mais alto degrau da paixão humana, na sua sublimidade. 

É ele o desenrolar e a completude do círculo da vida. É ele o êxtase das 

necessidades terrenas e o alcance simbólico da morte. 

Na segunda parte da Lira, ele mostra o alcance dessa visão ao penetrar 

―avant La letre‖, na lógica das subjetividades capitalísticas fundadas em torno do 

dinheiro como novo Deus. Possivelmente isso se deve às suas leituras, pois traz 

para seus poemas epígrafes de poetas românticos universais que confrontam o 

modelo capitalista. Nesse aspecto, ainda, as epígrafes e suas assinaturas 

transferem para a sua poesia um caráter de autoridade.  

O poeta encontra-se no limiar da experiência que repercutiria como 

trauma no poeta dos fins do século XIX para os inícios do XX, a se ver obrigado a 

entrar no regime do capitalismo da escrita, com a perda da aura, a distanciar o poeta 

das multidões, perda que o obrigará a se capitalizar, misturar-se com as multidões 

antes distantes, profissionalizar-se, fazer do escrever é um ofício.  Discussão ampla 

e profundamente feita por Benjamin, analisando a obra de Baudelaire (1999). 
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 Álvares de Azevedo dá-se conta da fragilidade da sociedade e até  nova 

posição burguesa do poeta frente ao cenário do capitalismo. Em meio à idealização 

romântica, ele provoca, por outro lado, através de velada ironia, de ligeiros traços 

epigramáticos, a abertura da imagem do poeta, para a crise.  

O debate íntimo em que ele se encontra pode ganhar uma compreensão 

próxima a de Kant que sugere ser o ato estético aquele que se redimensionará, 

podendo mesmo ser pelo feio, pelo horror.  

As experiências das guerras européias produziram com seu poder de 

abjeção a impossibilidade de se manter intacta a idéia de um poeta da beleza e da 

contemplação pura (FINLAY, 1989, p.5). O lugar da beleza transforma-se em um 

lugar crepuscular, sombrio, como a pestana da musa de Álvares de Azevedo.  

A partir das leituras kantianas. Benjamim falará da pulsão visual da 

sociedade e cultura de massa e essa visualidade comporá aquilo que não entrava 

na concepção das ―belas letras‖ a errância democrática da palavra do poeta, ou 

melhor, dizendo, das imagens do poeta. 

Ocorre, a nosso ver, o redimensionamento estético, imagético e até 

mesmo filosófico na reflexão do pensamento poético de Álvares de Azevedo. Esse 

ato colocará a representação em estado de crise, alcançando a compreensão da 

morte da arte mesma, questão colocada pela ironia iconoclasta dos poetas e 

filósofos alemães do século do romantismo, conforme situa Finlay, em Ironia, a 

iconoclasta: a crise da representação (Ibidem, p, 8). 

Forças dialéticas são acionadas nas imagens, dando lugar, no próprio 

poeta da Lira, ao criticismo discursivo (a meta-linguagem) e à mitopoética, mas com 

a sua função simbólica remitificante, em crise. 

 Essas forças aproximam o ―vaso‖ sacralizado da poesia ao copo de 

vinho, à vertigem, à entrega do corpo antes divinizado às urgências capitalísticas da 

produção, incluindo o poeta nas classes burguesas vendidas ao capital. Questões 

que receberam no século XX a dedicação de Walter Benjamin, ao desenvolver a sua 

percepção desses problemas na modernidade. 

Em nosso poeta, as forças dialéticas são propiciadoras de um imaginário 

poético que vai do sublime à dessublimação irônica. As imagens dialéticas de sua 

poética movem-se no caos do espírito, criando combinações imprevistas. 

 Em meio ao frenesi das vastas leituras, recorrendo ao devaneio poético 

ante o mundo, Álvares de Azevedo vela e desvela, no seu jogo de máscaras 
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poéticas, o tecido diverso e heterogêneo da cultura e do espetáculo e da sociedade 

de sua época, colocando-se diante disso não como espectador passivo, antes como 

aquele cujo olhar desmonta a maquinaria que põe tal sociedade em cena.   

A subjetividade lírica e a idealização romântica, a princípio, inspiradora 

esgotam-se e abrem caminho para os novos signos da poética da modernidade. As 

máscaras dos "Mestres" das leituras por ele realizadas desenham difusamente a 

imagem de rêverie do poeta adolescente que erra no mundo poético à procura dos 

vocábulos simbólicos que comporiam o seu vocabulário poético pessoal. Desejo, 

evasão, absoluto, perfeição fazem oscilar a paisagem entre a aurora e o crepúsculo, 

a vida e a morte na palavra do jovem poeta, que desenvolve, nessa operação de 

leitura, o ato e a ambição de um colecionador, num investimento simbólico de 

recolher signos, sinais, vozes, citações, que se tornam seu ―capital‖ igualmente 

simbólico. Fraturado, cortado em pedaços nas epígrafes. Mas, mesmo assim, um 

capital.  

No poema Dinheiro, ele transcreve uma epígrafe de Chateaubriand, em 

que se mostra capaz de aprender o que o dinheiro pode acarretar:  

 

Oh! Argent! Avec toi on est beau, jeune, adore; on a consideration, 
honneurs, qualities, vertus. Quand on n‘a point d‘argent, on est dans 
la dependence de toutes cettes choses et de tout le monde‖.  

 

Essa epígrafe dentro do texto seria uma previsão do cenário que se descortina? Ou, 

incorporado pelas leituras, nosso autor via já em sua época tais mudanças? 

 

Sem ele não há cova – quem enterra 
Assim grátis, a Deo? O batizado 
Também custa dinheiro. 
Quem namora 
Sem pagar as pretinhas a Mercúrio? 
... 
...            
Quem imprime seus versos, quem passeia,  
Quem sobe a Deputado, até Ministro,  
Quem é mesmo Eleitor, embora sábio, 
Embora gênio, talentosa fronte,  
Alma Romana, se não tem dinheiro? (p.194)  
... 

Mas, sobretudo, o que se depreende nesses versos é a ―sátira que 

morde‖, remetendo ao que na modernidade Oswald de Andrade desenvolveria como 
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um ato criador, literário, político e cultural antropofágico. No poeta romântico essa 

mordacidade também trará para o espaço da epígrafe um sentido de espaço 

ritualístico onde ele dá mordidas no seu ―naco‖ de pão autoral. 

Em O Editor o tom de mordacidade atinge a igreja católica de maneira 

devastadora. É o pensamento do poeta aguçado, realizando a desmontagem de 

uma maquinaria social perversa, de uma forma que põe em discussão a natureza 

transcendental da obra de arte: 

 

- Provo com isso que no mundo todo 
O sol é este Deus indefinível, 
Ouro, prata, papel, ou mesmo cobre, 
Mais santo do que os Papas – o dinheiro! (p. 192) 

 

O espaço do belo e do sublime, enquanto estes significam idéias 

abstratas e arbitrárias esmaecem frente à crise do poeta. Este insinua a sua função 

histórico-cultural e a função da própria poesia de interpelar-se a si própria, indo além 

dos valores das doutrinas estéticas e ideológicas de sua época.  

Diante das mudanças que pressente, ao invés de deixar que a fuga para 

o mundo interior lhe seja um meio de mecanismo de auto-defesa, Álvares de 

Azevedo imprime na sua poesia uma instância discursiva - que lhe parece alheia -  

em que a sua linguagem ganha a forma de uma  ―infinita negatividade‖, como 

afirmaria Hegel diante da ironia iconoclasta (Apud FINLAY, 1989., p. 14). O discurso 

carrega-se de um traço político, de uma política literária, poder-se-ia dizer hoje. 

Esse investimento vincula-se à perda da aura e afeta a concepção da 

musa etérea romântica, substituindo o ―êxtase pelo corpóreo. Palavras críticas à 

ironia iconoclasta de Hegel‖ (Apud FINLAY, ibidem, p. 14), mas que se tornam 

pertinentes ao poeta no seu processo de dessublimação. Vejamos esse 

despojamento da musa em É Ela! É Ela!  É Ela!  É Ela!:  

 

É ela! É ela!  - murmurei tremendo, 
E o eco no longe murmurou – é ela! 
Eu a vi – minha fada aérea e pura 
A minha lavadeira na janela! (p. 181) 

 

Ele desconstrói a musa etérea e transcendental na figura singular da 

lavadeira.  
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Oh! Decerto (pensei) é doce página 
Onde a alma derramou gentis amores; 
São versos dela que amanhã decerto 
Ela me enviará cheios de flores... (p. 181) 

 

O sentimentalismo exacerbado é suspenso à medida que lê o bilhete e vê 

nele algo que toca o cômico e rasga a noite como o sorriso satírico da coruja. As 

vestes da musa transformam-se em sua mortalha. É o sinal da morte da arte. À 

musa sucede a lavadeira, que, como diria Hegel na sua crítica elitista à prática 

iconoclasta dos poetas alemães, ―introduz-se personagens planas, às vezes sem 

conteúdo e sem postura‖ (1989, p. 16). 

 

É Ela! É ela! – repeti tremendo; 
Mas cantou nesse instante uma coruja... 
Abri cioso a página secreta... 
Oh! Meu Deus! Era um rol de roupa suja! (p. 182) 

 

Segundo Antonio Candido (2000, p. 83), Álvares de Azevedo  

 

foi o primeiro, quase o único antes do Modernismo, a dar categoria 
poética ao prosaísmo quotidiano, à roupa suja, ao cachimbo 
sarnento; não só por exigência da personalidade contraditória, mas 
como execução de um programa conscientemente traçado. 

 
 

A musa nesse sentido inclui-se na nova classe do poeta. É nas ruas e nas 

musas do cotidiano que ele encontra sua inspiração. Então, podemos dizer que esse 

desconcerto perpassa sua criação poética e aciona um humor provocativo. Por esse 

gesto, o momento romântico sofre sua ruína.  

Certamente Hegel incluiria as ―novas musas‖ do capitalismo classista – a 

lavadeira e a prostituta, tal como aparecem na poética alvaresazevediana, na sua 

lista de personagens desqualificadas.  

Mas, através de Benjamin em sua leitura de Baudelaire (1989), 

poderemos recuar até o jovem poeta brasileiro e afirmar que a sua poesia, vivendo 

as contradições de sua subjetividade, movimenta-se do espaço etéreo em direção 

as imagens da cidade que colhe em seus passeios diurnos e noturnos.  
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Se a lavadeira traz o índice de classe, na prostituta traz o do 

comportamento pecaminoso e voltado ao prazer, por dinheiro, pelo dinheiro, fazendo 

da sensualidade sua profissão. Ambas, lavadeiras e prostitutas, cada uma a sua 

maneira, poderá ser chamadas de ―mulheres‖ públicas, o que as faria propícias à 

multiplicação ao infinito. Algo similar à natureza das imagens na cultura de massas. 

E equivalente à obra de arte em série.  

Antonio Candido (2000, p. 87), na ―Fortuna Crítica‖, deixa clara a 

importância do tema da prostituta na obra de Álvares de Azevedo. Argumenta 

 

Pálida, bela, anjo poluído, herdeira direta da Marion, de Musset, 
portadora de um significado individual e social. De um lado, com 
efeito, é a possibilidade do prazer sem remorsos para o jovem mais 
ou menos inibido ante o amor da carne: de outro, é um ser marginal, 
pária, fora da lei, como os queria o espírito romântico. Por isso, se 
nas poesias que usam a primeira pessoa ela não aparece, abunda 
nas que são escritas na terceira, entre veludos, cálices de vinho, 
tochas e punhais, completando o quadro das dissipações 
imaginarias, que o ardente mocinho acendia à luz da vela, nas 
‗repúblicas‖  desconfortáveis da cidadezinha provinciana, 
transfigurando as pobres meretrizes de soldados e acadêmicos, 
descritas por Macário na impiedade. 

 

  O poema da segunda parte da Lira que melhor representa a banalização 

do sujeito romântico é Namoro a Cavalo. O poema/comédia ridiculariza o rapaz 

galante que, com seu amor, ainda sublime, é trocado pelas coisas materiais: 

  

Alugo (três mil réis) por uma tarde 
Um cavalo de trote (que esparrela!) 
Só para erguer meus olhos suspirando 
À minha namorada na janela... (p. 190) 

 

É a destruição da ilusão. A Estética do sublime retorce a bela ―realidade‖, 

liberando um conteúdo prosaico meta-crítico, questionando o conteúdo absoluto e 

transcendental da Idéia romântica, voltando-se também a crítica em relação ao 

poeta que aparece como um provável ladrão do escrito do outro, um ser furtivo que 

abala princípios da ―moral‖: 

 
 

trêmulo, amoroso, 
Algum verso bonito... mas furtado (p. 190) 
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Exposto ao ridículo, à queda na lama, o poeta surge como um 

personagem de ―teatro de bufão‖ um falsário, aniquilando sua sublimidade, ou 

sentimento do belo ideal. É agora partícipe de uma ―violência educadora‖, numa 

direção que as reflexões benjaminianas conduzem e que, para Rochlitz (2003, p 96), 

destrói ―a soberania do artista‖ que vemos nos versos seguintes: 

 

Mas eis que no passar pelo sobrado  
Onde habita nas lojas minha bela 
Por ver-me tão lodoso ela irritada 
Bateu-me sobre as ventas a janela (p. 191) 

 

Sucedem-se imagens desfiguradas do poeta, da musa, expostos a essa 

―violência educadora‖ que as torna seres menores diante de uma sociedade sem 

redenção: 

 

Circunstância agravante. A calça inglesa 
Rasgou-se no cair de meio a meio, 
O sangue pelas ventas me corria 
Em paga do amoroso devaneio!... (p. 191) 

 

A liquidação da aura, nesse sentido, mistura comédia e tragédia. É o 

período materialista do poeta, o que acrescenta ao mito romântico a transgressão e 

regiões malditas como seriam aqueles dos temas de toda a segunda parte da Lira: 

vagabundo, caídos, boêmios, cadáveres, bebidas, fumo, editor, dinheiro, jogo.    

As imagens da cidade impulsionam o poeta para a dessacralização da 

escrita literária, das ―belas letras‖. A ―escrita da cidade é escrita a carvão, surgindo 

outra fauna, outras flores que não as dos condoreiros‖ românticos, carregando de 

ironia a caracterização das ―flores do céu e das aves puras‖: 

 

Escrevo na parede as minhas rimas, 
De painéis a carvão adorno a rua; 
Como as aves do céu e as flores puras  
Abro meu peito ao sol e durmo à lua. (p. 177)  

 
 

O poeta passa a ser um personagem das ruas, estabelecendo uma saída 

de - como diria Benjamin (1994, p. 246) ―uma determinada estrutura de dinheiro, que 

somente no destino se faça reconhecer, e uma determinada estrutura do destino que 
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se faça reconhecer apenas no dinheiro‖ (é uma interrogação do filósofo de que nos 

apropriamos, reconhecendo nela uma afirmatividade para as condições românticas). 

Tal escrita nas paredes nos suscita uma prática que se tornou comum na 

modernidade e na pós-modernidade: a da escrita do grafite, apontando para 

questões de ―exclusão e resistência na narrativa urbana‖, referidas por Ivete Walty, 

no seu Corpus rasurado (2005). 

Articulando-o a essas questões, afirmaríamos que Álvares de Azevedo 

pôs em relação literatura canonizada e escrita de rua, num processo de 

transgressão e resistência, experimentando na paisagem urbana outras práticas de 

espaço na errância do poeta sem dinheiro, dessublimado, destituído da cultura 

literária, abandonado ao ermo, à errância, sem contar com nenhum ―capital‖  de 

leituras e citações legitimadoras. Nesse lugar exterior ao cânone, o poeta afirma (p. 

186): (...) ―que a lira d‘alma, ali não tem um som – nem de falsete!‖ São as tessituras 

da  

 

violência da educação capitalista. Ai, as dimensões de ruína vão se 
erguendo nas paredes da cidade. E a letra do poeta, na 
materialidade de uma escrita possível de rasua e apagamento revela 
seus próprios destroços. O poeta mostra-se um leitor das ruas, não 
só um leitor canônico, literário. Das fissuras abertas expõe-se a 
verdade fragmentada do poeta e desencantamento dos ideais 
românticos (BENJAMIN, 1994, p. 199) 

 

Ele nos leva a pensar nas imagens outras que circulam numa lira sem 

cordas que associada às ―tripas‖ do poeta romântico ―morto‖ cria um valor estético 

que se aproxima da visão da arte e da literatura da modernidade. Valor que 

estabelece um ritual de sacrifício e mutilação para o fazer poético. Ler um texto 

poético é abrir caminho para subversão literária. A intuição comanda quase a infinita 

interpretabilidade da linguagem da qual os textos constituem. O leitor exercita, 

através da imaginação, a reescritura do texto explorado. OSÓRIO (1999, p. 235), 

nos estudos de uma leitura contemporânea sobre a estética de Kant afirma que ―é a 

imaginação que desempenha o papel criativo fazendo surgir, pela ampliação das 

representações, uma realidade suplementar àquela em que vivemos‖. 

 Essa realidade suplementar na poética alvaresazevediana coloca-se na 

fronteira entre o espírito romântico e o espírito da modernidade, entre uma arte 

hierarquizadora e a prática discursiva mitopoética segmentada, transição para a 
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poesia como espaço da morte, onde se reúnem os despojos mortais que são as 

imagens. E, para Blanchot (1987, p. 250), ―elas têm uma semelhança cadavérica‖. 

Espaço que poderia estar epigrafado com essas frases de Kafka (Apud, 

BLANCHOT, Ibidem, p.90): ―escrever para poder morrer – morrer para poder 

escrever‖. 

Seriam frases outras que serviriam como palavras póstumas para a 

terceira parte da Lira. 
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4 A RECONSTITUIÇÃO DA BIBLIOTECA SUBJETIVA 

 

 

Félix Guattari, no estudo sobre a Restauração da Cidade Subjetiva 

(1992), discute a respeito da desterritorialização do ser humano contemporâneo, a 

constatar que o homem dessa época não tem mais elementos de fixação na terra. 

Segundo ele (GUATTARI, 1992, p. 169), ―seus territórios etológicos originários [...] 

não estão mais dispostos em um ponto preciso da terra, mas se incrustam, no 

essencial, em universos incorporais‖. Vê a abrangência e a velocidade da circulação 

de informações como fenômenos, os quais dão a impressão de que tudo permanece 

parado. Constata, assim, a ameaça de paralisia da subjetividade. 

O homem deve reinventar sua relação com as coisas, para impedir essa 

paralisia. A restauração de uma cidade subjetiva, então, está ligada à nova 

compreensão que ele faz das coisas, envolvendo o individual e o coletivo.  

A subjetividade vista por ele como nomadismo, problematiza os vários 

encontros culturais, frutos da necessidade do ser humano em viver experiências 

bem-sucedidas de novo habitat individual e coletivo. Isto é, o indivíduo, a partir do 

contato com os costumes do outro, cruza sua subjetiva com a do outro. Amplia, 

assim, sua subjetividade criadora. 

Relacionamos essa visão de Guattari com a postura de Álvares de 

Azevedo. Perguntamo-nos como este faz isso? Refletimos e entendemos que ele as 

remodela, modificando e elaborando cortes, o que altera a natureza dos poemas que 

lia e escrevia. Traz nessas operações as marcas temporais e subjetivas de sua arte 

poética. Num estudo mais detalhado sobre leitura, a pesquisadora Vera Lúcia 

Andrade (1995, p. 54) discute a etimologia desta palavra, confirmando, então, o que 

defendemos até aqui: 

 

...no sentido poético, a etimologia da palavra leitura nos remete a 
seguir as pegadas de alguém. E quem segue pegadas, também 
deixa as suas. O estudo dos manuscritos e rascunhos redimensiona 
os paradigmas de leitura do texto, oferecendo uma amplitude maior 
para a atividade crítica. É, ao mesmo tempo, um trabalho de 
reconstrução detetivesca dos avessos do texto através de seus 
―antecedentes‖ e até de seus ―silêncios‖ e a construção de um olhar 

rastreador sobre as pegadas deixadas pelo crítico. 
 



68 

 

Isso significa que na obra apresenta-se o contínuo fazer-se e refazer-se. 

O jogo do cortar e colar, conforme dialogamos com Compagnon. 

Lendo A Biblioteca de Babel, de Borges, e indagando sobre o que ele 

defende, percebemos que há uma relação entre a biblioteca discutida por ele e a de 

Álvares de Azevedo . Ele (BORGES: 1970, p. 69-70) escreve:  

 

A Biblioteca é ilimitada periódica. Se um eterno viajor a atravessasse 
em qualquer direção, comprovaria aos fins dos séculos que os 
mesmos volumes se repetem na mesma desordem (que reiterada, 
seria uma ordem: a Ordem). Minha solidão alegra-se com essa 

elegante esperança.   
 
 

Entendemos que Borges sugere que mesmo existindo milhares de 

exemplares, não pode haver, dentro daquela, dois livros iguais. Isso significa que 

dentro da Biblioteca não podemos encontrar obras iguais, mas se formos abrir obra 

por obra, veremos que uma suscita a outra. Teremos aqui a constatação de um 

tecido alegórico de montagem e colagem. Obras citando obras. Ou melhor, obras 

que estão estreitamente ligadas a outras. Seguindo a visão de Génette, em 

Palimpsestes (1982), uma obra sobre a outra.  

Arrumadas assim, Lira dos Vinte Anos tenta extrapolar o discurso 

melancólico, tedioso dos românticos, instaurando a escritura como viés  semiológico 

da leitura literária, mais precisamente, da biblioteca pessoal pela vida, pela 

imaginação, pela linguagem que assume vários caminhos. Álvares de Azevedo 

transforma-se no leitor/autor errante. ―Viajante noturno, ‗transforma‖ sua biblioteca 

pessoal na busca pela ordem dos múltiplos exemplares lidos sobre a estética 

romântica. Tal idéia de desordem e ordem configura-se com a experiência de  

Borges, no estudo direcionado à Torre de Babel. O que justifica nossa constatação 

de que a ordem alcançada no poeta brasileiro dá-se pela instauração de uma outra 

vertente da estética romântica brasileira escrita à noite em seu quarto. 

Isto é evidente no poema Idéias Íntimas. Desde a epígrafe que ele ―grava‖ 

no início do poema, há referências sobre o espaço onde dormia, sentava-se à mesa, 

retratando o quarto de Lamartine e o próprio, ou seja, descreve-os oferecendo pistas 

ao leitor.  

 
 

Fragmento 
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La chaise ou je m‘assieds, la natte ou je me couche, 
La table ou je t‘ ecris,.............................................. 
.................................................................................. 
 
Mês Gros souliers ferres, mon bâton, mon chapeau, 
Mes livres pêle-mêle entassés sur leur planche 
................................................................................. 
De cet espace étroit sont tou l‘ameublement. 1 
                                                  LAMARTINE, Jocelyn 

 
 
A epígrafe retirada de um poema de Lamartine aponta para o que 

podemos encontrar no poema de Álvares de Azevedo. Nos versos utilizados, vemos 

as marcas da trajetória escriturais do poeta francês. O relato sobre o quarto onde 

dormia e escrevia. Um lugar onde a imagem poética simboliza o encontro de outras 

imagens, ou melhor,  

 

não está sujeita a um impulso. Não é o eco de um passado. É antes 
o inverso: com a explosão de uma imagem, o passado longínquo 
ressoa de ecos e já não vemos em que profundezas esses ecos vão 
repercutir e morrer. Em sua novidade, em sua atividade, a imagem 
poética tem um ser próprio, um dinamismo próprio. (BACHELARD, 
2005, p. 2)  
 

 

O poeta flâneur, assim, disfarçado no quarto de dormir, lê os exemplares, 

mas a imagem do quarto de Lamartine alcança seu coração para emergir na 

consciência do escrevente ―como um produto direto do coração, da alma, do ser do 

homem tomado em sua atualidade‖ (Ibidem). O poeta a transformou na imagem do 

seu quarto, do Álvares de Azevedo enquanto estudante vivendo em repúblicas e do 

seu ser poético. 

O ―flâneur” sai na calada da noite para viver na agitação de uma São 

Paulo imaginada por ele. Esse ser libertino, desregrado cria uma modalidade de 

Liberalismo para conjuntura sociopolítica brasileira. Daí os resquícios de 

modernidade na obra. O que contribui para um caráter universal e destituído de 

fronteiras. 

Lembremos, então que Álvares de Azevedo se forma um liberal, como fez 

anterior a ele Byron, o qual morreu combatendo pela independência da Grécia. 

                                                
1 A cadeira onde me sento, a esteira onde me deito, / A mesa onde te escrevo ............... / ............. / Meus grossos 

sapatos ferrados, meu bastão, meu chapéu, / Meus livros misturados e amontoados na prateleira / Neste espaço 

reduzindo, este é o mobiliário. 
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Marcos Rogério Ponciano e Maria Teresa Gonçalves Pereira (2006, p. 97), afirmam 

que 

 

Álvares de Azevedo, no meio estudantil, é considerado um ótimo 
orador. Várias são as ocasiões em que discursa. Em 1849, na 
sessão acadêmica para a comemoração do aniversário da criação 
dos cursos jurídicos no Brasil, faz um discurso ressaltando ―o 
brilhantismo do passado e da glória do porvir‖ e lembra ― a grandeza 
de vossa missão civilizadora‖, a missão de os advogados tornarem o 
Brasil um país moderno para a época. 

 

Esclarecem para nós que o autor tinha clareza da dimensão política da 

instituição - Faculdade de Direito de São Paulo. Consegue ampliar essa visão na 

sua obra. Por isso o quarto é visto significativamente para sua aventura poética. O 

pequeno espaço representa a dimensão íntima da experiência do poeta ao 

transformá-lo em um cosmo, um mundo. Dialogamos com Bachelard (2005, p. 15) 

quando afirma que: ―o poeta é aquele que conhece, isto é, que transcende, e que dá 

nome ao que conhece‖. A paratextualidade, nesse sentido, é significativa para 

entendermos a aventura do poeta em sua escrita. Para que o poeta invista na 

criatividade e na problematização de conceitos, ingenuamente ou não, apresentados 

nas poesias da primeira parte da  Lira, ―transcende‖ a linguagem. De que forma? Na 

segunda parte da obra em questão, o Mundo reproduz   a   ideologia   do 

Capitalismo, que tiraniza o Eu. 

Ainda, para Bachelard (Ibidem, p. 25),  

 

o ser abrigado sensibiliza os limites do seu abrigo. Vive a casa em 
sua realidade e em sua virtualidade, através do pensamento e dos 
sonhos.[...] todos os abrigos, todos os refúgios, todos os aposentos 
têm valores oníricos consoantes. [...] o verdadeiro bem-estares têm 
um passado. Todo um passado vem viver, pelo sonho, numa casa 
nova.  [...] E o devaneio se aprofunda de tal modo que, para o 
sonhador do lar, um âmbito imemorial se abre para além da mais 
antiga memória. 

 

Analisemos, então, o mosaico apresentado pelo poeta brasileiro para 

podermos entender o processo de modificação do material lido: 

 

Ossian o bardo é triste como a sombra  
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Que seus cantos povoa. O Lamartine 
É monótono e belo como a noite, 
Como a lua no mar e o som das ondas... 
Mas pranteia uma eterna monodia, 
Tem na lira do gênio uma só corda, 
Fibra de amor e Deus de amor suspira. 
Basta de Shakespeare. Vem tu agora, 
Fantástico alemão, poeta ardente  
Que ilumina o clarão das gotas pálidas  
Do nobre Johannisberg! Nos teus romances 
Meu coração deleita-se... Contudo 
Parece-me que vou perdendo o gosto, 
Vou ficando blasé, passeio os dias 
Pelo meu  corredor, sem companheiro. 
Sem ler, nem poetar. Vivo fumando. 
(A.A, p. 137-138) 

 

Começa no canto I, abrindo para o leitor seus gostos: A imagem do mar 

como zona onírica e misteriosa vem como uma onda no primeiro verso. Ossian 

liberta-se da tradição para dar impulso melancólico a Lira do poeta romântico. 

Companheiro da mesma monotonia aparece logo Lamartine. O dia se faz noite, a 

música se faz poesia. Poeta inspirado de lua e de mar. A presença do Outro, o 

simbólico que lhe sustenta a linguagem formam a arquitextualidade (Génnete 1982), 

estabelecendo uma relação do texto com o estatuto a que pertence. Um diálogo  que 

designa aos olhos dessa escritura simultânea, como subjetividade e como 

comunicabilidade. Como já vimos, os poemas da primeira parte da obra são 

carregados por essas imagens. O poeta transcende para viver o amor sublime o 

qual em são Paulo não encontra. Esse trabalho com os gêneros literários trazem à 

torna a lírica clássica a qual intenciona abrandar o coração do poeta, sublimá-lo a 

uma estética romântica universal para em seguida, na segunda parte, materializá-lo 

e dessublimá-lo.   

O inglês Shakespeare entre o amor e Deus encena sua peça trágica. 

Através dele, a Lira canta à Julieta os suspiros de amor de Romeu e a 

impossibilidade de ambos permanecerem juntos na Terra. Amor sublime, amor 

platônico. Amor este o qual impulsiona Otelo a assassinar Desdêmona. Basta de 

tragédia. Abramos as cortinas do teatro para o poeta alemão, Goethe. Tragédia ou 

comédia. Melhor, tragecomedia labiríntica entre o amor e o dinheiro; entre o desejo e 

o material. É hora de Werther, é hora de Fausto, e de Johannisberg. Por que não 

amor se paga com dinheiro? Real e ficção; verdades reinventadas ou remanejadas 

figuram na peça autoral do jovem poeta romântico. Nessa metatextualidade a 
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relação crítica do poeta une um texto a outro. A ironia sarcástica aflora aqui do 

labirinto da imaginação, do devaneio. Irônico. Errante, moderniza São Paulo cidade 

pacata, quase morta. Liberta-a da dependência da corte, de Portugal. 

A figura de Goethe ilumina o clarão das gotas pálidas. Clarão este 

refletido pela luz amarela do dinheiro. Sol, mais tarde da modernidade. No entanto, 

parece que perde o gosto, cansa, e passa os dias sem suas tarefas prediletas: ler e 

poetar. Vivo fumando. Fumar não o impede de refletir sobre o mundo de suas 

leituras, sobre a Paulicéia do século XIX. Antes, a fumaça favorece-lhe a reflexão. 

Dessa forma, não seria coerente manter o discurso da ideologia européia, 

pois é preciso que o Eu supere as limitações que o Mundo lhe impõe.  Por isso, ao 

voltar os olhos para a arena do mundo que o cerca, rompe com a subordinação à 

estética romântica em volga,   entregando-se   ao   discurso   irônico   e 

dessacralizante. O Eu não é mais aquilo para o que se olha. O mundo interior, no 

qual havia se refugiado e no qual vivia de modo fantasiado o Eu dos poemas da 

primeira parte da Lira, é   substituído   pelo  Mundo   objetivo,   social,   que   julga   e   

avalia   tudo   a   partir   de parâmetros   bastante   diversos   dos   valores   

egocêntricos.    

Continua sua peça apresentando a casa. Diz: ―Minha casa não tem 

menores névoas / Que as deste céu d‘inverno...‖.  Apesar de está distante das 

leituras e da escritura, nesse momento, fica claro que o inverno aí pode ser lido 

como as inquietações literárias com as quais preencheu seu tempo ainda há pouco, 

no ―verão‖ efervescente da leitura.  

À medida que cita os poetas antigos, dá-nos a idéia de o que 

representaram para ele. Ver-se que escreve em forma de poesia ensaios sobre 

esses autores. O que se confirma quando lemos seus Estudos Literários. Além de 

contribuir para que analisemos melhor a metatextualidade no escrito.  Álvares de 

Azevedo lia, traduzia e fazia pequenos ensaios sobre os mesmos. É importante 

ressaltar que tais ensaios traziam mais outros labirintos, ou seja, ―ensaiava‖ a 

paratextualidade. Compagnon diz (1996, p. 12):  

 

quando cito, extraio, mutilo, desenraizo. Há um objeto primeiro, 
colocado diante de mim, um texto que li, que leio; e o curso de minha 
leitura se interrompe numa frase. Volto atrás: re-leio.  A frase relida 
torna-se fórmula autônoma dentro do texto. A releitura  a desliga do 
que lhe é anterior e do que lhe é posterior. O fragmento escolhido 
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converte-se ele mesmo em texto, não mais fragmento de texto, 
membro de frase ou de discurso, mas trecho escolhido, membro 
amputado; ainda não o enxerto, mas já órgão recortado e posto em 
reserva. Porque minha leitura não é monótona nem unificadora; ela 
faz explodir o texto, desmonta-o, dispersa-o. 

 

Segundo Borges (1970, p. 65) há as ―intercalações de cada livro em todos 

os livros‖. Comprovamos nos estudos daquele nos quais compara autores e 

personagens. Através deles, uma ―fecha de luz‖ abre-se nesse labirinto escritural 

infinito/finito. Compagnon (1996 p. 33) escrevendo sobre labirinto refere-se ao 

mesmo como ―uma rede de citações em ação‖.  

 
 

Enchi o meu salão de mil figuras. 
Aqui voa um cavalo no galope, 
Um roxo dominó as costas volta 
A um cavaleiro de alemães bigodes, 
Um preto beberrão sobre uma pipa, 
Aos grossos beiços a garrafa aperta... 
Ao longo das paredes se derramam 
Extintas inscrições de versos mortos, 
E mortos ao nascer... Ali na alcova 
Em águas negras se levanta a ilha 
Romântica, sombria à flor das ondas 
De um rio que se perde na floresta...  
Um sonho de mancebo e de poeta, 
El-Dorado de amor que a mente cria 
Como um Éden de noites  deleitosas... 
(p. 139) 

 
 

Esses versos descrevem como eram os quartos dos estudantes que 

vinham de fora e moravam em residências. O quarto – teatro das ―idéias íntimas‖ – 

apresenta ao público a reconstituição da biblioteca pessoal do sujeito fora do lugar, 

desterritorizado. É o local da representação das idéias, dos pensamentos e 

sentimentos. Por que não reflexo da personalidade subordinado a uma ―ordem‖. Ele 

arruma da maneira que gosta. Dá o seu toque pessoal. É uma zona privada, onde, 

apenas seu dono tem direito a mexer, a expor o que lhe agrada. 

Não podemos deixar de observar que nesse segundo canto, o poeta 

agora descansado continua a falar-nos sobre sua travessia literária. Há pouco, na 

penúltima estrofe do poema em estudo a presença de Goethe foi referenciada. 

Nesse momento, o poeta romântico ao se referir ao vôo de um cavalo no galope traz 
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a imagem de Don Juan, de Byron, cavalgando em busca de sua amada. No 

romântico, esta imagem aparece como musa/poesia.  

A bebida vem como o néctar do poeta apaixonado pela ―vadiação‖. 

Continua a cena:  

 

Um preto beberrão sobre uma pipa  
Aos grossos beiços a garrafa aperta...  
Ao longo das paredes se derramam  
Extintas inscrições de versos mortos,  
E mortos ao nascer... (p. 138) 

 

Versos que suas paredes privilegiam em ressuscitar. Inscrições secretas 

escritas pelo poeta e que o mesmo não pretendia revelá-las. Eram exclusivamente 

dele. Estavam mortas porque uma vez escritas, lidas e vistas por ele morriam ao 

nascer.  Foram mortos ao nascer, mas a parede serve de pano de fundo para esses 

versos que recitam entre os quatro lados. Morte/vida; escritura, neste caso 

específico é a submissão do dito, da fala. 

A leitura se configura ali no quarto, espaço de múltiplos rumores, de 

sonhos, de devaneios: 

 

Ali na alcova  
Em águas negras se levanta a ilha  
Romântica, sombria à flor das ondas  
De um rio que se perde na floresta... (p.138) 

 

Mar/rio. Caminhos de leituras. Lá adiante vemos os textos sobre o texto. 

Álvares de Azevedo trabalha o tecido de sua escritura guiado pela onda do 

pensamento. Esta coberta pelas folhas das plantas, da floresta dos sonhos, da 

floresta encantada do Jardim do Paraíso. A floresta seria as múltiplas leituras; o rio, 

o fluxo do pensamento que deságua nas águas do mar/mistério, escritura. A poesia 

alvaresazevediana lapidada nesse processo representa: 

 

Um sonho de mancebo e de poeta,  
El-Dorado de amor que a mente cria  

Como um Éden de noites  deleitosas...  (139) 
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Paraíso encantado, lugar de vida, lugar de luz. Lugar de reflexões e de 

visões ainda por serem decifradas. Mais a frente se refere em alguns versos ao 

vinho, ao charuto.  

 

...Na minha cômoda 
Meio encetado o copo inda verbera 
As águas d‘ouro do Cognac fogoso.  
Negreja ao pé narcótica botelha  
Que da essência de flores de laranja  
Guarda o licor que nectariza os nervos. 
Ali mistura-se o charuto Havano 
Ao mesquinho cigarro e ao meu cachimbo. 
A mesa escura cambaleia ao peso  
Do titânico Digesto, e ao lado dele  
Childe-Harold entreaberto ou Lamartine  
Mostra que o romantismo se descuida  
E que a poesia sobrenada sempre  
Ao pesadelo clássico do estudo. (p. 139) 

 

Estes elementos confirmam a liberdade dos jovens que moravam nesses 

locais. Ali ―a liberdade incluía todos os paraísos artificiais: o álcool, o charuto, os 

tóxicos e a ingestão do mais perigoso de todos os alucinógenos: a literatura‖ 

(MACHADO, 2001, P. 170). Em seus estudos Álvares de Azevedo diz: ―no licor com 

que Musset purpuriza sua taça, sente-se o ressaibo dos vinhos queimadores de 

Lorde Byron, a opala doirada do Johannisherg‖ (AZEVEDO: 2000, p. 679). Confirma, 

assim, a troca de experiências entre eles.  

Tais paraísos artificiais colaboram para evasão do poeta do mundo real 

para o outro, o da imaginação criadora. Fuga e autonomia do poeta. Provocam e 

atiçam a imaginação do poeta que, dotado de uma sabedoria livresca, faz uma 

viagem metafísica em meio ao nebuloso, à embriaguez, ao vaporoso. Estes paraísos 

colocam-no diante do mundo para que possa contemplá-lo e perceber mais 

livremente outras perdas, e reencontros e articular o desejo que é eterno num escrito 

poético que inscreve o infinito desse desejo. 

Ainda, sobre a estrofe acima, no trecho Childe-Harold entreaberto ou 

Lamartine / Mostra que o romantismo se descuida / E que a poesia sobrenada 

sempre / Ao pesadelo clássico do estudo, percebe-se ironia por parte do poeta. Ele 

questiona a poesia sobre nada, a função da poesia não é, para ele, falar do nada. 

Ela tem função estética, poética. 
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Reina a desordem pela sala antiga, 
Desde a teia de aranha as bambinelas 
À estante pulvurenta. A roupa, os livros  
Sobre as cadeiras poucas se confundem. 
Marca a folha do Faust um colarinho 
E Alfredo de Musset encobre às vezes  
De Guerreiro ou Valasco um texto obscuro. 
Como outrora do mundo os elementos  
Pela treva jogando cambalhotas, 
Meu quarto, mundo em caos, espera um Fiat. 
(p. 139 – 140) 

 

A mistura das roupas com os livros marca como se dava a união do 

―burguês‖ com a literatura. Do dinheiro com o intelectual. De Faust a Lamartine um 

texto obscuro se abre. Os elementos poéticos jogando cambalhotas dentro do quarto 

esperam um Fiat, uma luz. Nessa desorganização, nesse caos, procuramos 

reorganizar as pistas do poeta. Encontrar a ―ordem‖. Enxergar o clarão da saída do 

labirinto azevediano. É-nos, então, confessada a leitura dominante, a leitura 

constante em suas noites de insônia:  

 

Junto ao leito meus poetas dormem – 
- O Dante, a Bíblia, Shakespeare e Byron – 
Na mesa confundidos.... 
p. 140 

 

Aqui dessacraliza o segredo do texto final, ao revelar-se o segredo dos 

antecedentes da produção do poeta romântico. Isto porque constata sua dimensão 

de artesão da palavra, no seu trabalho de releitura da tradição. De acordo com 

CURY (1989, p. 44) 

 

o estudo daquilo que o autor acrescentou, modificou ou omitiu num 
texto de periódicos, em posterior publicação em livro, muitas vezes é o 
caminho para se fazer ouvir o interdito do texto, chave para a 
compreensão crítica de determinado momento cultural em que ele se 
insere. 

 

No labirinto alvaresazevediano, configura-se os vários caminhos, as 

várias leituras que ele fez e traz para a Lira. Esta se mostra como instrumento, 

música, divulgação. A divulgação dos ensaios os quais escreveu; da qualidade e do 

patamar onde colocou cada autor. Na descrição, na relação estabelecia por ele para 
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organizar o caos provocado pelas leituras, compara os autores e escolhe aquele(s)  

que para ele é (são) os melhores.  

A obra em questão apresenta-se para o leitor como sendo a confissão do 

poeta romântica acerca do que entende de melhor. O Brasil, mais precisamente São 

Paulo passam a ser vistos sob a ótica dessas leituras. O importante para nós é o 

modo como ele trouxe essas leituras para sua escritura. O que interessa é o ponto 

de bifurcação entre o passado e o presente, a realidade e o fictício.  Ponto este 

responsável pela reterritorização do Eu poético. 

Em Bachelard (2001, p. 4) o poema é ―uma aspiração a imagens novas”. 

Essas imagens dialetizam à noite no pensamento e na imaginação do poeta. São 

espetáculos que se iluminam no clarão do candeeiro e oferecem uma nova 

realidade. O poeta alça vôo ao imaginário. Essa subida imaginária, segundo 

Bachelard (Id, p. 61) ―é, pois, uma síntese de impressões dinâmicas de imagens‖. 

Nos seus ensaios Álvares de Azevedo percorre uma escala de clareza de 

consciência de ver o belo. Ainda em Bachelard temos a resposta: ―a beleza trabalha 

ativamente o sensível‖ (Id., p. 177).  

Para Álvares de Azevedo (2000: p. 676): 

 

o astrólogo e o poeta caminham juntos pela senda da valada; há um 
imã de atração que enlaça a ciência e a poesia. A poesia é a 
análise, - a ciência é a síntese; a poesia  - o prisma, a ciência – a 
beleza nua. A poesia e a ciência abraçadas são a vida e a luz – a 
taça bela onde o vinho do saber se aroma dos méis do sentimento...  

 

No poema No mar, o poeta cita George Sand ao introduzir o poema com 

uma epígrafe ―Lês étoiles s‘allument au ciel, et la brise du soir erre doucemente 

parmi lês fleurs: rêvez, chantez et soupirez‖.2  Nos estudos literários e ele diz que 

―Sand não está tanto para Byron como Musset. Se lhe falta aquela melodia 

lamartiniana há nela mais fogo‖ (p. 663). Mas voltando para o poema, constata-se 

aqui a exaltação da noite, do sonho, do sentimento romântico:  

 

Era noite – dormias, 
E do sonho nas melodias, 
Ao fresco da viração; 
Embalada na falua, 

                                                
2 As estrelas brilham no céu, e a brisa da noite vaga docemente entre as flores: sonha, canta e suspira. 
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Ao frio clarão da lua, 
Aos ais do meu coração! 
... 
 
E que noite! que luar! 
E que ardentias no mar! 
E que perfumes no vento! 
Que vida que se bebia 
Na noite que parecia  
Suspirar de sentimento! 
(p. 15) 

 

Os versos do poeta George Sand iluminam as páginas da escritura de 

Álvares de Azevedo.  Ambas caminham lado a lado no devaneio poético do 

presente.  A música noturna do vai e vem das ondas busca cobrir com um véu de 

espuma e de sonho essa mulher. Sonho de amor, sonho de poesia. Georg Sand 

apresenta-se aqui como o ―cantor/poeta‖ da noite, inspirado pelos deuses oníricos.  

A colocação de Bachelard (1988, p. 144) sobre o sonhador confirma essa idéia  

 
 

o sonhador do devaneio está presente no seu devaneio. Mesmo 
quando o devaneio dá a impressão de uma fuga para fora do real, 
para fora do tempo e do lugar, o sonhador do devaneio sabe que é 
ele que se ausenta – é ele, em carne e osso, que se torna um 
espírito; um fantasma do passado ou da viagem. 

 

 
Isto é, o poeta romântica assim como Georg Sand é esse fantasma 

noturno que divaga por outro mundo. Mundo da leitura dos poetas europeus. Quem 

sabe trazidos pela vastidão do mar em momentos de contemplação; pelos perfumes 

no vento, simbolizando o entorpecente onírico. O poeta romanesco parece estar 

embalado pelo som da lira, da música interna que vibra na imaginação. Em seus 

estudos ele traduz  

 

Sand, a duelista, a romancista fogosa que percorrera a sós as 
ruínas dessa Itália, onde Byron fizera estacar Childe Harold sobre a 
cinza de tantas glórias, inda sonoras como aqueles rochedos que 
assombram o viajor, às margens do Orenoco, onde o frio da noite 
coando nas camadas inda quentes do dia, acorda melodias 
estranhas, como o vento do deserto ao raiar do sol nos lábios do 
Mêmnon Egipcíaco – Sand, a peregrina, que se apossara tanto de 
seu caráter viril, que nem há (senão às vezes, na febre de seus 
delírios feminis, no seu sentimentalismo apurado) clarear-lhe ao 
fundo a idéia da mulher -; Sand, passada apenas do seu papel de 
Byron para o leito de amante daquele; cuja voz profética correra 
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sussurrosa de augúrios como um vendeval pelo ameaçar ruinoso do 
Cristianismo que parecia desboroar-se – o poeta das Palavras de 
um crente - , é certo um dos belos temas da civilização – talvez do 
estudo da febre progressista e dissoluta que lavra por essa França 
além-mar. (p.662 –  663) 

 

A escolha dos textos traduzidos por Álvares de Azevedo amplia nossa 

visão crítica para entendermos como se deu o aprimoramento de seu estilo poético. 

É possível perceber que a tradução lhe serviu para que pudesse observar mais de 

perto a ―imagem‖ poética recorrente nos poetas os quais leu.  Lembremos que a 

imagem a qual nos referenciamos aqui é aquela problematiza por Bachelard (2005). 

Neste sentimento da tarefa do tradutor, libera-se ―a língua do cativeiro da 

obra por meio da recriação – essa é a tarefa do tradutor‖ (BENJAMIN, 2001, p. 211). 

O pensamento tradutório, portanto, desloca a idéia da tradução como uma atividade 

inferior, submissa, para enxergá-la como um processo criador, transformador, 

subversivo.  

Assim, Álvares de Azevedo na trajetória de tradutor situa no limiar do doar 

e receber. Descreve uma inscrição do Outro. Esse contato íntimo com o texto alheio 

tem possibilitado a apropriação da voz do Outro que, sob um novo olhar, ganha 

sentidos múltiplos no processo de criação literária. É possível vislumbrar a tradução 

como uma prática que opera contra a invisibilidade do tradutor, possibilitando a 

existência do Outro com criatividade e ousadia. Ao elaborar seus poemas nos 

interstícios do texto do outro, ele presentificou a fala alheia, redimensionando e 

situando essa fala num outro espaço, alterando e conferindo-lhe um novo sentido.   

No poema Sonhando, há uma epígrafe em homenagem a Victor Hugo: 

―Hier, la nuit d‘été que nous prêtait sés voiles, / Était digne de toi, tant elle avait 

d‘étoiles!‖3 

 

...      ...     ...          ...    ...    .... 
E a imagem da virgem nas águas do mar 
Brilhava tão branca no límpido véu! 
Nem mais transparente luzia o luar 
No ambiente sem nuvens da noite do céu! 
 
Nas águas do mar 
Não durmas assim! 
Não morras, donzela, 

                                                
3 Ontem, a noite de verão que nos cobria com seu véu / Era digna de ti, tantas eram as estrelas! 
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Espera por mim! 
(p.17) 

 

A virgem era exaltada, amada endeusada, desejada.  A mulher para 

quem o poeta se dirige pode ser a própria poesia. O ritmo que aparece no poema 

nos remete a poesia lírica da antiguidade, cantada. Aparecem refrãos ao término de 

cada quarteto para que seja decorado. Tal qual Victor Hugo, Álvares de Azevedo 

busca a pureza da poesia lírica. Esses versos representam as experiências 

interiores, capacidade criativa para escrever poesia. A linguagem em ambos parte 

da palavra. Para Victor Hugo citado por Hugo Friedrich (1988, p. 32), esta é  

 
 

um ser vivente, mais poderosa que aquele que a usa; nascida da 
escuridão, cria o sentido que quer; ela própria é o que o pensamento, 
a visão, o tato externos esperam – e muito mais ainda: é cor, noite, 
alegria, sonho, amargura, oceano, infinidade; é ―logos‖ de Deus. 

Em Victor Hugo a noção de feio e grotesco vão além da oposição ao belo. 

Ligam-se à idéia de sorriso irônico que vemos na segunda parte da obra.  

Em Cismar Shakespeare, ou melhor, Romeu e o poeta romântico se 

confundem. 

A epígrafe faz referências a Romeu:   

 
 

Fala-me, anjo de luz! És glorioso 
À minha vista na janela à noite,  
Como divino alado mensageiro  
Ao ebrioso olhar dos frouxos olhos  
Do homem que se ajoelha para vê-lo  
Quando resvala em preguiçosas nuvens  
Ou navega no seio do ar da noite. (p. 21) 

 
 

Lendo o poema, lembramo-nos da passagem em que Julieta está 

debruçada no peitoral do quarto, pensando no rapaz com quem havia dançado há 

pouco. Olhando as estrelas, pensa e fala alto sem perceber que Romeu está ali a 

observá-la. Álvares de Azevedo contempla-se ao relembrar a cena. Pede para falar-

lhe, pois aquele é mensageiro de luz. É divino mensageiro alado que troca imagens 

e poesia para o poeta romântico. É o anjo que vem enquanto o outro ajoelhado 

espera ansioso sua chegada para escutá-lo. Isso é possível durante sua fuga em 

nuvens e ao navegar no ar da noite. Clima propício para Romeu amar a sua amada. 
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Para Álvares de Azevedo ―arrumar‖  sua poesia. O poeta brasileiro, passando-se por 

Romeu, indaga cantarolando:  

 

Ai! Quando de noite, sozinha à janela 
Co‘a face na mão eu te vejo ao luar, 
Por que, suspirando, tu sonhas, donzela? 
 A noite vai bela, 
E a vista desmaia 
Ao longe na praia  
                 Do mar! 

 
Por quem essa lágrima orvalha-te os dedos,  
Como água da chuva a cheiroso jasmim? 
Na cisma que anjinho te conta segredos? 
Que pálidos medos? 
Suave morena, 
Acaso tens pena 
           De mim? 

 
...            ....         .... 
Acorda! Não durmas da cisma no véu! 
Amemos, vivamos, que amor é sonhar! 
Um beijo, donzela! Não ouves? No céu 
A brisa gemeu... 
As vagas murmuram... 
As folhas sussurram: 
                    Amar! 

 

Como diz o poeta, amar é sonhar. Como sonhou Romeu e Julieta e 

apenas a morte foi capaz de interrompê-los. Sonhar com um mundo novo. Um 

mundo onde a poesia, a mulher e o poeta têm lugar na arte.  O som do amor. O 

encontro entre os filhos de duas famílias rivais; da tradição com o romantismo; do 

belo e do sublime. Amar é verbo intransitivo como dizia Mário de Andrade. A poesia 

é o mistério, é amar a arte, a música a beleza estruturada no poema em forma de 

rimas. É a canção interna tocada pelas ―tripas‖, pelas ―cordas‖ do coração 

alvaresazevediano. 

Vê-se então que a Lira dos Vinte Anos abre o som da sua música para as 

vozes que discursaram na Europa, no Oriente. Vozes que perturbaram o sono 

inquieto do jovem poeta e as quais saíram da tradição rumo a uma Lira de sonho, 

amor, de sentimento, de reflexão e denúncia. De Byron veio os reflexos da crítica à 

sociedade, ao ―Deus‖ dinheiro, aos poetas que poetavam por poetar. De Lamartine, 

a veia poética e sentimental. De Shakespeare, a tragédia. De Victor Hugo o sorriso 
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irônico que mais na frente aprofunda em Th. Ghatier.  De Dante, vem o teor cômico. 

Da Bíblia, os caminhos da harmonia, do amor, da justiça. De Goethe, a 

desvalorização e a denúncia do homem matéria, do homem objeto devido ao 

dinheiro. 

Aqui representamos o espetáculo de um poeta que em pleno século XIX, 

marcado por pequenas mudanças no cenário político, econômico e social, em 

contrapartida ao literário, ultrapassa sua juventude e abre os livros para ler. Ler era a 

sua única razão de viver. Talvez influenciado pela história lendária ou não de sua 

vida. Teria nascido na biblioteca da casa do avô ou na biblioteca da própria 

Faculdade de Direito. Não se sabe de certo. O surpreendente é que nasceu entre 

livros. Vivia entre eles e os devorava intensamente à noite.  

Trazer tais poetas para a escritura era colocar em prática o amor pela 

poesia. Restaurar os três elementos importantes para estética do belo e do sublime: 

amor, mulher e poesia. Como dizia o próprio poeta, o fim da poesia é o belo. E do 

grau mais ardente da poesia ele extraia o sublime. Buscou, por meio dos outros 

escritores, comprovar sua teoria. Comprovar que mesmo dentro do quarto, cortando 

e colando experiências diversas poderia alcançar essas imagens estéticas na Lira 

que vibra e expande a luz d‘ouro do inconsciente consciente do poeta romântico. 

O Romantismo reconhece descreve um sexto sentido que apóia a 

percepção.  Este sexto sentido possui a faculdade de atingir o belo.  Através 

daquele, cria uma terceira via de conhecimento denominada intuição pela imagem a 

qual permite a entrada de uma nova ordem de realidade. 

É por meio desta intuição pela imagem que temos em A Lira dos Vinte 

Anos a representação da estética voltada para o Belo Ideal. Encontraremos tal Belo 

nos poemas que cantam o sonho e o mar. Enfatizaremos ambos numa ambientação 

diurna. 

Neste contexto, podemos verificar que o poeta deseja encontrar um 

conhecimento verdadeiro, assim, é remetido a uma complexa e eterna busca pelo 

belo ideal. Segundo o próprio poeta, em nenhum dos poetas antigos aparece o belo 

em questão.  

Este belo traz visões nevoentas e vaporosas. Há a caracterização de 

figuras angelicais claras, desmaiadas, quase sem vida. A mulher amada simboliza o 

amor como forma de sublimação dos desejos que transforma o travador num homem 
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cortês. Ela era vista sob a perspectiva idealizada, de perfeição absoluta. 

Concluímos, então, que era vista, na primeira parte, como um anjo. 

A originalidade e a criação poética de Álvares de Azevedo dar-se pela 

imaginação. Aqui, encontra-se com sua individualidade para transformar o material 

fruto das emoções que explodem no peito, as referências para a interpretação da 

realidade. 

Vimos como se compunha a biblioteca pessoal. Agora veremos como se 

compõe a biblioteca subjetiva. Procuraremos através dos Estudos Literários, feitos 

pelo poeta em questão, compreender sua biblioteca subjetiva. Andaremos 

imaginariamente por essa biblioteca a fim de descobrirmos o que ela esconde como 

também o que pode nos revelar.  

Na discussão de Benjamin (2000, p. 37), em Rua de Mão Única acerca 

dos livros, deixa-nos claro que  

 
 

dentro dele se entrava com confiança sem limites. Quietude do livro, 
que seduzia mais e mais! Cujo conteúdo nem era tão importante. 
Pois a leitura caía ainda no tempo em que se inventavam histórias 
para si próprio na cama. 

 

Quietude aparente, pois cada folha lida aflora no leitor a vontade de 

continuar a desvendar os segredos que envolvem a narrativa. Cada movimento, 

cada ato dos personagens criados nos poemas são ampliações da imaginação fértil 

do jovem poeta. Leitor – poeta – escritor nós sabemos que são um: Álvares de 

Azevedo. Leu com paixão, com devoção 

Escreveu com uma fúria de quem corre contra o tempo. Este inimigo do 

poeta uma vez que, no fundo d‘alma sabe que breve muito breve a vida lhe será 

furtada. Como viver o que sonha se sente ser poeta escolhido para viver uma vida 

limitada? 

Resta-lhe escrever porque como aponta Sílvio Romero (2000, p. 30),  

 

não foi um viciado, um libertino, que fizesse a poesia de seus vícios; 
não foi também uma alma cândida e virgem, que se mostrasse por 
sistema viciada. Foi um melancólico, um imaginoso, um lírico, que 
enfraqueceu as energias da vontade e os impulsos fortes da vida no 
estudo, e enfermo o espírito com a leitura desordenada dos 
românticos à Heine, Byron, Shelley, Sand e Musset. 
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Extrapolou a fronteira da imaginação para, através da escritura, fincar 

raízes entre os grandes gênios. Maneco como fora chamado por alguns críticos, 

devaneou pela fumaça da velha São Paulo de sua época. Arrancou do mais íntimo 

do ser os gritos sufocados  do viver numa cidade velha, feia.  

Fez da lira instrumento de batalha. Ela foi sua companheira. Deixou que 

nas cordas tesas, o jovem de vinte anos pusesse suas mãos exaustas de dias de 

trabalho tocar os cantos de tristezas, de sonhos. Como também, de ironia e humor. 

O som saia suave, às vezes, feroz e a melodia  extraída das profundezas do eu 

chega aos nossos ouvidos a cada verso lido.  

Antonio Candido (2000, p. 87), na fortuna crítica, deixa claro que o tema 

da prostituta na obra de Álvares de  Azevedo  

 

é portadora de um significado individual e social. De um lado, com 
efeito, é a possibilidade do prazer sem remorsos para o jovem mais 
ou menos inibido ante o amor da carne; de outro, é um ser marginal, 
paria, fora da lei, como os queria o espírito romântico. Por isso, se 
nas poesias que usam a primeira pessoa ela não aparece, abunda 
nas que são escritas na terceira, entre veludos, cálices de vinho, 
tochas e punhais, completando o quadro das dissipações 
imaginarias, que o ardente mocinho acendia à luz da vela, nas 
―republicas‖ desconfortáveis  da cidadezinha provinciana, 
transfigurando as pobres meretrizes de soldados e acadêmicos, 
descritas por Macário com tanta impiedade.  

 

Virgem ou prostituta a mulher aparece em toda a obra como musa, como 

o conhaque, a fumaça do cachimbo. Eleva-o ao ponto mais alto. O encontro com a 

poesia lírica. 

No seu leito, com as mãos sobre a escrivaninha Álvares de Azevedo tecia 

as páginas fruto da sua criação. A luz da lua entrava-lhe pela janela. Esta representa 

o espaço o limite para que a mulher do século, lavadeira, prostituta desnudem-se 

sob o olhar do leitor. A janela representa ainda o espaço entre real e imaginário. 

Representa o lugar por onde a luz da lua iluminava o quarto. Precisamente, a 

escrivaninha. Junto com o lampião, ambos iluminavam a imaginação do poeta e as 

imagens do pensamento. 

Voltemos a refletir sobre a idéia de autoria.  

O autor está morto, contudo a Biblioteca continua intacta na sua obra. 

Borges (1970) afirmava em seus estudos sobre a Biblioteca de Babel que a espécie 
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humana está em extinção, porém a Biblioteca não. Ela continuará ―iluminada, 

solitária, infinita, perfeitamente imóvel, armada de volumes preciosos, inútil, 

incorruptível, secreta‖ (p. 69). A biblioteca enquanto lugar, prédio pode ter milhares 

de exemplares. Contém segredos. Livros nunca lidos.  

Eneida Maria de Sousa (1992, p. 98), ao escrever o texto A biblioteca de 

Borges, refere-se à biblioteca como ―verdadeira bricolage de textos, consistia num 

amontoado de fragmentos, parágrafos da literatura mundial, restos conservados por 

um leitor específico – o agente florestal‖.  

Entretanto a biblioteca a qual o poeta Álvares de Azevedo traz para sua 

obra, não. Estas obras se movimentam ao som da lira e ganham novos significados 

e imagens. Os fragmentos são ruínas, memórias que emergem do texto antecedente 

e entram no texto citante para através que a imaginação complete seu trabalho de 

criar imagens, sons, ritmos, cantos. Eneida Maria de Sousa (Ibidem, p. 98) continua:  

 
tecer considerações sobre a biblioteca de Borges é constatar a 
escolha de um saber literário resultante da prática infinita da citação, 
do gesto intencional de eleger este ou aquele autor e inseri-lo no seu 
universo pessoal de artifícios e ficções. 

 

Essa tendência de cortar e colar citações comprova uma das múltiplas 

vertentes da poética contemporânea. Representa, na tradição da literatura 

contemporânea, a teoria da escrita como citação. Sobre esta Camargo (2003, p. 

119) afirma:  

 
É evidente que toda obra literária tem relação com a tradição que a 
antecede, seja por influências, seja por adesão, por mímese, por 
negação, por resistência, por releitura ou recuperação [...] Mas em 
Ana Cristina a relação com a tradição literária não vai se limitar a 
influências, nem será apenas prática epigonal da modernidade. É o 
processo construtivo da obra, conscientemente planejado e 
elaborado: paródias, pastiches, apropriações de versos, alusões e 
referências diretas a autores amados, a amigos e a outras artes. 

 

Segundo Leonardo Brasiliense Junior (2000, p. 151) ―ao se escrever, 

podem-se manter referências várias, determinantes de um ou mais sentidos‖. Os 

nomes citados seriam a chave para a compreensão crítica de como se deu a 

constituição poética de Álvares de Azevedo. Sua poesia representaria a luz da 

mocidade, pois carregada de sentimento representaria a febre dos momentos de 

insônia, as venturas dos devaneios noturnos por obras e autores variados.  



86 

 

Esses nomes representariam inicialmente a brincadeira infantil de recortar 

e colar e em seguida partiriam para um processo de maturidade do poeta. Ele, 

cercado por esses autores se autoriza a dialogar com eles. Ao ler os clássicos ele 

abre um novo leque de possibilidades de leitura, já que o clássico nas reflexões de 

Calvino (2004, p. 11) ―é um livro que nunca terminou de dizer aquilo que tinha para 

dizer‖. A potencialidade de ver imagens novas aumenta diante do jovem de vinte 

anos. Segundo ISER (1999, p.1) ao escrever sobre a interação entre texto e leitor 

reflete que ―o repertório e as estratégias textuais se limitam a esboçar e pré-

estruturar o potencial do texto; caberá ao leitor atualizá-lo para construir o objeto 

estético‖. 

 Desta forma, o leitor é a peça fundamental no teatro do texto. No estudo 

sobre hipertextualidade, Génnete se refere à ligação de um texto (hipertexto) a um 

outro anterior, denominado (hipotexto). Para ele os leitores só podem perceber os 

hipotextos dentro de uma obra se eles os leram ou conheceram-nos. O texto dá 

pistas para que o leitor, a partir das informações armazenadas no cérebro, ative o 

diálogo entre texto e mundo e vice-versa. Os atos de ler e estabelecer relações, 

estimuladas pelo texto, originam a criatividade da percepção, pois há aqui um jogo 

de fantasia. Esta contribui para que ―a leitura torne-se um prazer no momento em 

que nossa produtividade entra em jogo‖ (Ibidem, p. 10).  Álvares de Azevedo remexe 

os textos primeiros, transforma-os, reinterpreta-os e cria um novo. 

Em Lira dos Vinte Anos, primeiramente, vemos um jogo do real clássico e 

da fantasia do poeta para o jogo do diálogo imagético e criação, resultantes da 

imaginação do poeta. Essa autor(idade) nos leva a refletir imagens múltiplas 

estéticas na obra em estudo. Imagens estas que ultrapassam séculos, décadas, 

presenças e ausências de uma literatura de formação pessoal. A partir delas o autor 

busca o sentido para a trindade poética: poesia, amor e mulher.  

Jovem ainda, mas absorvido pelo calor das lágrimas de Werther, pelo 

amor eternizado de Romeu e Julieta o qual já vimos, pelo desejo do bem e do mal 

de Faust procura fazer de sua poesia um ato de colocar em funcionamento as 

estranhas e densas etapas dos sentimentos amor, ódio, alegria e dor. Ler Ossian é 

desbravar o mar. Ver-se frente ao mistério das águas profundas às vezes calmas, às 

vezes ressacadas. Ele recupera os sentimentos há pouco citado e envolve o leitor 

no seu vai e vem. O poema Anjos do mar (AZEVEDO: 2000, p. 27) representa bem 

essas idas e vidas das ondas. 
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 ANJOS DO MAR 
 
As ondas são anjos que dormem no mar, 
Que tremem, palpitam, banhados de luz... 
São anjos que dormem, a rir e sonhar 
E em leito d‘escuma revolvem-se nus!  
 
E quando, de noite, vem pálida a lua 
Seus raios incertos tremer, pratear... 
E a trança luzente da nuvem flutua... 
As ondas são anjos que dormem no mar! 
 
Que dormem, que sonham... e o vento dos céus 
Vem tépido, à noite, nos seios beijar!... 
São meigos anjinhos, são filhos de Deus, 
Que ao fresco se embalam do seio do mar! 
 
E quando nas águas os ventos suspiram, 
São puros fervores de ventos e mar... 
São beijos que queimam... e as noites deliram 
E os pobres anjinhos estão a chorar! 
 
Ai! quando tu sentes dos mares na flor 
Os ventos e vagas gemer, palpitar... 
Por que não consentes, num beijo de amor, 
Que eu diga-te os sonhos dos anjos do mar? 

 

No poema, os anjos encantam. São sereias que cantam, seduzem e 

atraem os marinheiros para junto de si. São as musas endeusadas, angelicais, 

celestiais por quem o poeta se apaixona, mas não pode ser correspondido. São 

mulheres encantadas. Vindas a Terra para serem adoradas. Na  primeira estrofe, os 

raios de luz iluminam-lhes a vida e adorna o sorriso, o sonho de contentamento. No 

leito de escuma, de bolhas d‘água revolvem-se nus. Ele vê os corpos nus entre 

bolhas d‘água. Estas nos dão a idéia da imagem do sonho envolver a dupla ―mar‖ e 

―sonhar‖. Mar metafórico da imaginação do poeta Álvares de Azevedo e os sonho, 

paraíso interior, lugar de devaneio. Daí a água refletir a ―luz‖ e os anjos ―nus‖. A luz 

da poesia desnuda-se diante do vai e vem da imaginação. 

Refletimos esses pares como o momento de iluminação do poeta. 

Momento luz que desnuda a poesia e que, nas sonoridades dos versos, ela é 

também um anjo que dorme no mar do pensamento. No mar da poesia dos muitos 

poetas lidos. Tal idéia se confirma durante todo o poema no ritmo das ondas - ritmo 
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do pensamento - marcado pelos pares ―lua‖/‖flutua‖, ―pratear‖/‖mar‖, ―céus‖/‖Deus‖, 

―beijar‖/‖mar‖, ―suspiram‖/‖deliram‖, ―mar‖/‖chorar‖, ―flor‖/‖amor‖ e ―palpitar‖/‖mar‖. 

O leitor Álvares de Azevedo nos prende nessas ondas para que 

possamos nos aventurar pelas viagens às antigas odisséias. Mar onde dormem os 

poetas de ontem, mas que à medida que o leitor mira-o, a água reflete uma nova 

descoberta. É o espelho que, segundo Marco Lucchesi (1997, p. 30) ―todo o ser 

humano carrega consigo, vida afora, um espelho exclusivamente seu e do qual será 

tão difícil livrar-se quanto de sua sombra‖. Corresponde ao homem e seus 

fantasmas. O espelho reflete o vulto do conhecimento. O dado e o não dado. A luz e 

a sombra. 

Ao citar os clássicos, ele está descobrindo–os como se fosse a primeira 

vez. Teríamos assim a leitura diante da releitura. A aventura da experiência e o 

sabor de redescobri-la. Calvino (2004, p. 12) afirma que ―os clássicos são livros que, 

quanto mais pensamos conhecer por ouvir, quando são lidos de fato mais se 

revelam novos, inesperados, inéditos‖. O leitor é aquele que dependendo do seu 

estado de ânimo, do desejo e do prazer de ler renova o lido.  

De acordo com Brandão (1996, p. 35),  

 

o gozo da leitura cria-se na relação material, corporal e erótica do 
olho a olho do leitor e seu texto. Texto necessariamente sedutor, pois 
se seu fascínio não fascina, o olho que lê e a mão que abre fecham-
se e fecham-nos. 

 

Isto confirma que os olhos lêem apenas o que o coração sente. 

O leitor é aquele que preenche as entrelinhas. Iser (1999, p. 85), ao falar 

sobre leitura, cita G. Poulet: ―os livros, diz ele, só no leitor ganham plena existência. 

Embora eles desenvolvam os pensamentos de outrem, o leitor se transforma 

durante a leitura em sujeito desses pensamentos‖. Percebe-se então que Álvares de 

Azevedo apreende o ponto de vista desses autores que se movimentam durante a 

leitura e os transfere para sua escrita. Eneida Maria de Sousa (1992, p. 99) afirma 

que  

 

na biblioteca, a leitura e a escrita contribuem para a formação de um 
procedimento complementar, tornando-se Borges o leitor de um 
texto que o precede. Perdido no labirinto, o escritor reduplica e 
traduz saberes que ao mesmo tempo o aprisionam e o libertam. 
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Pode-se dizer assim que o que Álvares de Azevedo imagina não é 

apenas fruto de fantasmas; porém, de signos que se projetam nele e deste para o 

texto. Ou seja, ao ler compõem-se em sua mente sínteses de leitura que realiza. A 

partir daí, coloca em prática sua compreensão acerca do que leu e coloca em crise o 

que se poderia supor como ―verdade‖. Para Orlando Fonseca (2000, p. 100)  

 

para o ato da produção literária, como de resto, da arte em geral, o 
que está em jogo, antes de tudo, é a incorrência de uma ―percepção 
diferenciada‖ do sujeito que visa elaborar um objeto estético. No caso 
da literatura, antes de criar ―imagens literárias‖, antes de usar o 
código lingüístico de um modo peculiar, o que se verificam são atos 
de consciência que presidem uma elaboração discursiva a qual 
pretende dar substância àquela percepção diversificada que o sujeito 
obteve – como um momento de revelação – e o levou a uma intuição 

nova (original) do mundo. 
 

Assim Lira dos Vinte Anos cumpre uma finalidade utilitária. Consciente de 

sua função como poeta, Álvares de Azevedo visa dois mundos: os dos sentimentos, 

dos sonhos e os das coisas terrenas, materiais. Robson Gonçalves (Idem, p. 103) 

afirma então que ―a obra de arte manifesta esse jogo da consciência no duplo 

registro do real e do irreal‖. Álvares de Azevedo é o leitor e conseqüentemente o 

cooperador da nova obra que surge. Segundo Eneida Maria de Sousa (1992, p, 

101), ―apaga-se, por conseguinte, a imagem unívoca do sujeito, da pessoa e do 

nome próprio, causada pelo espectro da semelhança, sombra que se projeta em 

outra sombra‖. 

 É o leitor de hoje, investigador. Na noção de autoria defendia por Ana 

Maria Netto Machado e Miriam Gianellla (2000, p. 74)  

 

o escritor morre, mas seu escrito sobrevive, e com esse sobrevive 
também o autor. O autor pertence ao texto, à obra e não ao escritor. 
Sobrevive de maneira dinâmica, atualizada. Marcada pela 
experiência do leitor.  
 

Para Iser (1999, p. 11) ―o processo de escrever, enquanto correlativo 

dialético, inclui o processo da leitura, e estes dois atos dependem um do outro e 

demandam duas pessoas diferentemente ativas‖. Ou seja, durante o ato da leitura, o 
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leitor torna-se autor, pois, compete a ele estabelecer inferências e reescrever a obra. 

Esta será renovada a partir das experiências de toda a vida do leitor. 

Desta forma, o comentário de Iser completa a idéia exposta há pouco. O 

texto faz parte da construção do texto, da construção de sua trama. É necessário 

que ele perceba a textura para produzir a significância. Para Brandão (1996, p. 29), 

―o campo literário é um lugar onde se produzem textos, bibliotecas comunicantes 

que dialogam entre elas próprias, via leitura e sujeitos leitores que fazem textos e 

são causa de sua produção‖. 

Nas reflexões de Barthes, o leitor seria um ―lugar‖ onde acontecem muitos 

encontros. Tais encontros passam por mudanças devido às vivências, às 

experiências. Daí as informações se modificarem. Segundo ele, ―ler serve para 

mudar‖ e nada melhor do que transpor essa mudança para o papel, pois só 

saberemos o que mudou quando escrevemos.  

Podemos, ainda, explicitar que essa escrita liberta esses achados, 

tornando a obra aberta. Além disso, de acordo com Bakhtin apud Cury (1989, p. 44) 

―no como se leu se entalha também uma vivência não-literária, que cumpre 

perseguir e resgatar, para se dar conta de todo um momento cultural filtrado pela 

escritura‖. Os escritos da tradição se desprendem dos seus produtores para 

sobreviverem ao tempo de Álvares de Azevedo, ao tempo do leitor. Por isso 

conhecer o que foi lido por ele e o que trouxe para sua escrita é abrir também a sua 

obra. É tirar-lhe o ―título‖ de autor.  

Para Michel Foucault (1992, pp. 44-45),  

 

um nome de autor não é simplesmente um elemento de um discurso 
(que pode ser sujeito ou complemento, que pode ser substituído por 
um pronome, etc.); ele exerce relativamente aos discursos um certo 
papel: assegura uma função classificativa; um tal nome permite 
reagrupar um certo número de textos, delimitá-los, selecioná-los, 
opô-los a outros textos... Chegaríamos finalmente à idéia de que o 
nome de autor não transita, como o nome próprio, do interior de um 
discurso para o indivíduo real e exterior que o produziu, mas que, de 
algum modo, bordeja os textos, recortando-os, delimitando-os, 
tornando-lhes manifesto o seu modo de ser ou, pelo menos, 
caracterizando-lho. Ele manifesta a instauração de um certo conjunto 
de discursos e refere-se ao estatuto desses discursos no interior de 
uma sociedade e de uma cultura. 
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Para Foucault, o que denomina como "função-autor", dispensada nos 

discursos científicos pela sua pertença a um sistema que lhe confere garantia, 

permanece nos discursos literários. A "função-autor" não se constrói simplesmente 

atribuindo um texto a um indivíduo com poder criador, mas se constitui como uma 

"característica do modo de existência, de circulação e de funcionamento de alguns 

discursos no interior de uma sociedade" (1992, pág. 46), ou seja, indica que tal ou 

qual discurso deve ser recebido de certa maneira e que deve, numa determinada 

cultura, receber um certo estatuto. O que faz de um indivíduo um autor é o fato de, 

através de seu nome, delimitar, recortar e caracterizar os textos que lhes são 

atribuídos.  

Já Barthes (1988) enfatiza a questão de não existência do autor fora ou 

anterior à linguagem. Apresenta a idéia do autor como sujeito social e historicamente 

constituído. Vê-lo como um produto do ato de escrever, ou seja, é o ato de escrever 

que faz o autor. Para ele um escritor será sempre o imitador de gesto ou de uma 

palavra anteriores a ele, mas nunca originais, sendo seu único poder mesclar 

escritas.  

A importância do leitor na escrita de um texto é marcada por poder aquele 

se mover de forma aleatória de maneira não linear, uma vez que cada leitura serve 

para que o texto seja reescrito. Os leitores criam suas próprias interpretações 

independentemente das intenções do autor. 

Voltemos a analisar o poeta no ―estado‖ poético. Ele tem sobre controle 

as imagens e o surgimento de idéias. Daí sua percepção consciente se configurar na 

criação. A imaginação aqui segundo Fonseca (2000, p. 109) seria  

 

um ato capaz de reelaborar os conteúdos  que apreende, tanto na 
percepção da coisa mesma, na lembrança, na expectativa, como na 
própria fantasia, sendo a produção da imagem poética o ato 
produtivo por excelência, em termos de construção com finalidade 
estética. 

 

Esta seria no dizer de Pinto (2004, p. 40), o  

 

princípio orientador: apóia-se na capacidade de influência que um 
texto pode exercer sobre outro, no(s) tipo(s) de interpretação que 
gera, na persistência temporal (perenidade/imortalidade) da escritura. 
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 É necessário o estudo do que Álvares de Azevedo acrescentou, 

modificou ou em alguns momentos omitiu dos clássicos para compreender um 

palimpsesto – a nova escritura recobrindo a escritura anterior – textos escritos em 

cima do outro – de inúmeras imagens da tradição versus presente do autor.  

Na obra em questão, temos junção de inúmeras outras escritas e outras 

vivências. Elas compõem um mosaico literário. São as pedras que se encaixam no 

cenário da imaginação, da escritura. As muitas leituras se cruzam. Mas, cada uma 

tem uma função dentro da obra. 

É o que se constata na obra azevediana. Como diz o poeta romântico de 

“Musset a Byron a relação não é um plágio, uma cópia. É porventura uma 

inspiração‖. (705) A obra comprova isto.  

Temos poemas cômicos, épicos, trágicos, irônicos, pessimistas, utópicos 

e acima de tudo temos os que buscam o belo e o sublime. Todos inspirados pela 

poeticidade dos poemas e poetas clássicos. Temos uma ―viagem‖ metafórica ao mar 

que separa Ítaca à ilha de Circe. Como também o ato de fazer e desmanchar de 

Penélope. A Lira dos Vinte Anos é assim a tapeçaria poética de um jovem que faz e 

desfaz à medida que lê e apreende novos signos. Segundo Marília Papaléo Fichtner 

(2006, p. 225), ―brincar com as palavras de um poema prefigura a construção do eu 

subjetivo: muito prazer‖.  

Vejamos então os Estudos Literários do poeta.  

 

Lucano é uma página dos fatos dessa Roma. Caráter brilhante – a 
luz que aureolava aquela fronte de poeta só serviu para mostrar a 
escuridão de um povo inteiro labutando nas trevas do paganismo, 
nas saturnais de um culto absurdo e maldito no torpe de seus mitos. 
(p. 657)  

 
 

Dele, ele aproveitou a ironia em um Cadáver de Poeta e Boêmios ao 

mostrar que por trás da seriedade dos bispos há o desejo incontrolável pela fartura. 

Empanturram-se de comidas, de bebidas e de falsas bênçãos por dinheiro.  

Afirmamos que a segunda parte da Lira converte-se em produção 

engajada num programa estético consciente. Assim, não sobra espaço para 

expansões sentimentais. Por isso, evidenciamos um afrouxamento do gênero lírico, 

que aparece substituído por aspectos claramente narrativos ou, ainda com maior 

freqüência, dramáticos. 



93 

 

No canto IV de Um cadáver de poeta mostra a postura do bispo. 

 

IV 
Ia caindo o sol. Bem reclinado 
No vagaroso coche madornando, 
Depois de bem jantar fazendo a sesta, 
Roncava um nédio, um barrigudo frade: 
Bochechas e nariz, em cima uns óculos, 
Vermelho solidéu... enfim um bispo. 
E um bispo, senhor Deus! Da idade média, 
Em que os bispos – como hoje e mais ainda – 
Sob o peso da cruz bem rubicundos, 
Dormindo bem, e a regalar bebendo, 
Sabiam engordar na sinecura; 
Papudos santarrões, depois da Missa 
Lançando ao povo a bênção – por dinheiro! 
 
 

Caia a tarde. Um bispo terminara de comer bem e fazia a sesta, enquanto 

o coche o levava lentamente. Reinava o silêncio, a cena patética se representava. A 

preguiça reinava por sob o bispo. Roncava barrigudo frade insensível ao que 

acontecia lá fora. O poema apresenta um misto de estrutura narrativa e dramática, 

porque há a predominância na história de um completo descaso de todos com a 

morte do poeta e, mais ainda, com o fim a dar a seu cadáver. O motivo atribuído ao 

descaso é fortemente ligado à sociedade burguesa: o dinheiro e a falta dele. Chama 

atenção para a morte do poeta inspirado.  

Álvares de Azevedo faz uma brincadeira com as palavras idade média. 

Utiliza-as com letras minúsculas para remeter não àquela época, mas a idade do 

bispo. Há uma ironia por traz da brincadeira. Tal ironia aponta a idéia de que o bispo 

dormia bem, tinha a cor rubra, a regalar bebendo, passava bem. Sabiam engordar 

no emprego que não os obrigava esforço, trabalho. E ganhavam dinheiro depois da 

missa para lançar bênção ao povo. 

Em Boêmios, na fala de Puff, há também a ironia ao clero. Vejamos os 

versos. 

 

... Venturoso! 
Sempre é Cônego... Níni, Dulce et decus 
Pro patria mori... É doce e glorioso 
Morrer de apoplexia! Quem me dera 
Morrer depois da ceia, de repente! 
Não vem o confessor contar novelas, 
Não soam cantos fúnebres em torno, 
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Nem se força o medroso moribundo 
A rezar, quando só dormir quisera! 
Venturosos os Cônegos e os Bispos,  
E os papudos Abades dos conventos! 

 

Mais uma vez a idéia de comilança e de preguiça lançadas aos religiosos 

comprovam a ironia do poeta sobre eles. 

Voltemos aos Estudos Literários para garimpar mais pistas.  

Num dos seus estudos, o poeta descreve o gênero epopéia.  

 
 

A epopéia do Tasso é a vibração daquela grande harpa Européia, é o 
cristianismo no fanatismo, o instinto guerreiro dos povos que 
entrevêem na igualdade de sangue do campo da lide, na igualdade 
da valentia, a igualdade do porvir – o instinto guerreiro dos reis, que 
querem mostrar aos povos quanto lhes vai de realeza no brio assim 
como na fronte diademada (p. 658).  

 

Apesar de citar Tasso, a presença da inspiração na Ilíada de Homero 

também é freqüente. A poesia poderia ser colocada frente a frente à imagem de 

Helena de Tróia. Permanece firme, mesmo que a luta tenha vencido-a. A questão da 

escolha entre valores materiais, como a segurança e a vida longa e valores morais, 

mais elevados, como a glória e o reconhecimento eterno são tratados na Ilíada, na 

escolha de Aquiles que se defronta: lutar e morrer jovem, e ser lembrado para 

sempre, ou permanecer seguro e ser esquecido.  Sentimentos estes que também 

acompanham os poetas românticos.  

Em outro trecho, Álvares de Azevedo (p. 660) compara Virgílio a Lucano. 

Diz, “não irei negar a superioridade daquele...no paralelo tem-se dado como um 

defeito a Lucano o método do seu poema‖. Além desses há o paralelo entre Virgílio 

e Homero. Continua (p. 660) :  

 

Virgílio não estudou só Homero -, coseu muitos dos broslados de 
púrpura daquele manto original na sua túnica Romana. Às vezes não 
é só um imitador – é um plagiário. Ainda se Lucano revê o modelo, 
se no molde daquela estátua de ditador sente-se-lhe passarem 
sombras – como bandos de grous no cantar gemido de suas mágoas 
– na expressão de Dante, vislumbres do passado grego -,sente-se-
lhe contudo entre o borbotoar fervoroso das idéias vulcânicas 
naquele embater de imagens que borbotoam fecundas em torrente 
dos lábios homéricos do vate – um quê de novo, como uma literatura 
avelhentada. (p. 661) 
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Goethe, poeta alemão, também entra nos gostos do poeta brasileiro. 

Aquele lançou bases durante sua época ao sentimentalismo romântico e o 

escapismo pelo suicídio. Talvez dele venha a inspiração para a terceira parte da Lira 

dos Vinte Anos, onde a morte  agita a corda da lira suicida. Temos aqui a influência 

de Werther, símbolo de paixão e de morte. Diz o jovem poeta sobre o poeta alemão  

 

Goethe é como aquelas medalhas de Pompéia a soterrada. – Num 
dos versos é o sorrir juvenil que se apura nos sonhos, que se 
embebera de esperanças, sempre fresco de uma gota de lágrima 
doce – ou de orvalho – como as folhagens do rosa-sólis: são as 
frontes que se embebem do líquido de âmbar que se goteia de 
amículos de anjo – é Faust que hesita ante o leito de Margarida, ao 
arregaçar do cortinado ao sentir seus sonhos de moço que lhe 
vagueiam no delírio.(p. 678) 

 

Faust é o protagonista de uma popular lenda alemã de um pacto com o 

demônio, baseada no médico, mágico e alquimista alemão Dr. Johannes Georg 

Faust (1480-1540). Considerado símbolo cultural da modernidade, Fausto é um 

poema que relata a tragédia do Dr. Fausto, homem das ciências que, desiludido com 

o conhecimento de seu tempo, faz um pacto com o demônio Mefistóles. Este lhe 

enche com a energia satânica insufladora da paixão pela técnica e pelo progresso. A 

segunda parte da Lira dos Vinte Anos foi escrita provavelmente sob a influência da 

obra, pois o poeta romântico dá um tom de modernidade. Aparece aqui a lavadeira, 

a prostituta, o vagabundo, a exaltação ao dinheiro.  

No poema C..., Álvares de Azevedo (1998, P. 76) coloca uma epígrafe 
tirada do Faust de Goethe.  

 

Oh! não tremas! que este olhar, este 
abraço te digam quanto é inefável — o de 
abandono sem receio, os inebriamentos de 

uma voluptuosidade que deve ser eterna. 

                                              Goethe, Faust. 
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O título do poema escrito intitulado apenas com a consoante ―c‖ e as 

reticências marcam o cuidado que o autor tinha em não confessar o amor proibido 

que o ligasse a mulheres comprometidas.  

Outro poeta que influenciou não só essa mente febril, mas poetas do 

mundo inteiro foi o Lord Byron, com seu spleen (mau-humor) pela melancolia, pelo 

pessimismo, pelo tédio e ar misterioso e diabólico.  

 

Em Byron há Childe Harold e Don Juan:... Childe Harold naquele 
molde perfumado do antigo de Beattie e Spenser, é o fel da 
blasfêmia, tressuando da esponja prenhe – é a vida que se estorce 
como a serpe da vaca moribunda – é o sangue que rebenta mais 
vivo, o pulso tufoso que bate mais a tropel como nos peitos do cavalo 
estafado do deserto – o coração que afana ao derramar das veias. 
Don Juan é a sátira ervada de todo o veneno do iambo: mas o estilo 
férreo do poeta não se repassa apenas de gotas negras: há nele, 
pelo cautério da ironia sardônica, um porejar vermelho que alembra 
as garras da água dos Alpes, ou do condor selvagem desses Andes 
a quem o roçar das nuvens trovejadas bruniu os negurmes (p. 678). 

 

Byron traz para os poemas de Álvares de Azevedo a faceta satírica e 

satânica que apresenta em poemas como Don Juan. O cinismo e o pessimismo de 

sua obra haveriam de criar, juntamente com o mirabolante de sua vida, uma legião 

de jovens poetas seguidores de seus ideais. Portanto poetas byronianos. 

O poema Saudades tem uma epígrafe de Byron. Ela paira sobre os ares 

pessimistas. ―T is vain to struggle – let me perish Young!4 (1998, p. 90). Já em 

Vagabundo (1998, p. 176), a epígrafe usada aqui mostra o poeta como um Don 

Juan. Eat, drink and love; what can the rest avail us?‖5  

 

Eu durmo e vivo ao sol como um cigano, 
Fumando meu cigarro vaporoso, 
Nas noites de verão namoro estrelas, 
Sou pobre, sou mendigo e sou ditoso... 

 

O vagabundo é aquele sujeito avesso às normas. É nômade, um sem 

lugar na cidade em que Álvares de Azevedo imagina surgir o progresso. É o libertino 

                                                
4
 É inútil lutar – deixem-me morrer moço! (Tradução de Álvares de Azevedo) 

5
 Come, bebe e ama; de que pode nos valer o resto? (Tradução de Álvares de Azevedo) 
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que pode ir e vir. Olha tudo, percorre as ruas, vive na multidão como o flâneur. É 

pobre, é mendigo, mas sua liberdade o faz ditoso. Não está preso a nada.  

Em Sombra de Don Juan (1998, p. 245), a epígrafe que veio de Byron 

traz o sonho como representação da morte.  

 

A dream that was not at all a dream6. 
 LORD BYRON, Darkness 

 
Cerraste enfim as pálpebras sombrias!... 
E a fronte esverdeou da morte à sombra, 
Como lâmpada exausta! 
E agora?... no silêncio do sepulcro 
Sonhas o amor... os seios de alabastro 
Das lânguidas amantes? 
 

 

A estrofe escolhida representa o fim, as forças do poeta Álvares de 

Azevedo foram embora. As pálpebras sombrias foram cerradas, já não agüentava 

mais a exaustão das leituras, da vida vazia. Via em meio às sombras dos poetas 

primeiros e de sua imaginação. A fronte esverdeou, adoecida por tantos sofrimentos, 

por amores não correspondidos. Pela falta de forças devido à exaustão do trabalho 

da escritura. Isto é comprovado no verso Como lâmpada exausta! O objeto aqui 

exposto é símbolo do progresso, da modernidade. O poeta nesta época escreve sob 

a luz da lâmpada. Será que resta ao poeta uma fortuna. Descansar e amar no 

sepulcro as amantes? 

Todo o poema liga-se à vida de Don Juan de Byron. É uma peça 

descritiva na qual o personagem principal é o próprio Don Juan. 

O ritmo, a melodia da lira tem seus expoentes. Ela não é pura criação do 

poeta; contudo, reprodução do que sentia quando lia poemas. Vejamos onde ele foi 

beber essa fonte. ―Na poesia, como na prosa de Lamartine e V. Hugo, de Mendes 

Leal e Alexandre Herculano, o ritmo embala, o som é uma sensação que inebria, 

como os sonhos  das noites vaporentas, nos devaneios do poeta‖ (p. 685). 

Em um de seus artigos Álvares de Azevedo comentando sobre o teatro  

 

O teatro não deve ser escola de depravação e de mau gosto. O 
teatro tem um fim moralizador literário: é um verdadeiro apostolado 

                                                
6
 Um sonho que não é mais sonho . (Tradução de Álvares de Azevedo) 
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do belo. Daí devem sair as inspirações para as massas. Não basta 
que o drama sanguinolento seja capaz de fazer agitarem-se as fibras 
em peitos de homens –cadáveres. Não basta isto: é necessário que 
o sonho do poeta deixe impressões ao coração, e agite n‘alma 
sentimentos de homem (p. 745).  

 

Ele tentou fazer teatro. Na obra em estudo temos o poema Boêmios que 

seria, segundo o poeta (1998, p. 147), ―ato de uma comédia não escrita‖. Temos 

também a obra Noite na Taverna, a qual ele pretendia que fosse uma peça.  

Os sonhos ocultos durante o dia ou mesmo durante a noite vêm de 

Alfredo de Musset e Byron. Aquele de acordo com Álvares de Azevedo (2000, p. 

679)  

 

é uma dessas almas de poeta, que se batizaram do ceticismo das 
ondas turvas de Byron. Não é um plagiário contudo – não é um árido 
imitador... O que há, é uma harpa acordada aos sons rugidores de 
um concerto da noite; um cérebro que se esbraseou a sonhos de 
outro cérebro.  

 

A crítica que arde febril na segunda parte da obra não aparece por acaso. 

Ele também foi beber em fontes da tradição romântica. Diz 

 

 se a crítica se ala nobre é quando homens daqueles a tratam, 
quando nas mãos de Sainte-Beuve, Th. Gautier, Chateaubrian, Victor 
Hugo é ela o treslado de idéias filosóficas – e não a diatribe a rasgar 
com as mãos ímpias o véu de vestal das criações da poesia. (p. 664)  
 

Essas idéias filosóficas cabem bem na obra em questão, pois sugerem 

seu conhecimento universal da natureza humana. Talvez sua intenção tenha sido 

esta, uma vez que achava as pessoas que habitavam São Paulo frias. 

Para Álvares de Azevedo (2000, p. ) 

 

a missão dos poetas é a poesia de um século, e assim adotamos os 
mesmos princípios de Jouffroy, não concordando porém com ele 
quando diz que um poeta não pode sentir o que foi sentimento de 
outras épocas; se o exprime, é uma cópia de expressão, e é 
clássico; o que ele produz não é poesia, é imitação de uma poesia, 
e não mais.     
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O poeta é aquele que trabalha a poesia mesmo que traga resquícios de 

escritas primeiras. Não significa reproduzir o que foi escrito, contudo, a partir da 

imaginação relocalizar o que foi lido no espaço alegórico da criação. 

Os Estudos Literários, como recursos utilizados pelo autor para registrar 

sua opinião sobre os poetas que leu, comprovam que o ato de ler nada mais é do 

que o ato de lembrar. Quando se lembra, escreve e registram na obra as muitas 

leituras e reescrituras que se fazem do que foi lido. Assim, a metáfora da biblioteca 

subjetiva serve como um lugar de guardar a memória, a fim de que o que aqui ficar 

registrado possa servir de iluminação para muitos outros séculos.  

Para Pinto (2004, p. 37) ―fragmento e esquecimento substituem a plena 

lembrança e redefinem a pluralidade do passado: biblioteca, lugar de esquecimento 

e, portanto, de múltiplas memórias‖. A biblioteca nos oferece o repertório pertinente 

aos nossos interesses para que a imaginação opere e além dela, a análise do que a 

lira não ―tocou‖.  

A biblioteca subjetiva de Álvares de Azevedo traz as pistas para abrirmos 

o novo texto e lermos o não dito nas linhas escritas. Ela deriva do contato que o 

poeta teve com as obras primeiras.  

Buscamos perceber os caminhos que as leituras percorreram nas 

entrelinhas dos poemas e as influências cruzadas que exerceram sobre eles no 

momento da escritura. Tentamos investigar as recriações ocorridas pelas idas e 

vindas de textos primeiros e o trabalho da reescritura. Este representa a 

manifestação do projeto literário de Álvares de Azevedo.  

O trabalho da reescritura interfere e manipula conscientemente os 

escritos. Busca regular uma direção e os efeitos que o texto assume dentro do 

―campo cultural‖ em que está inserido. De acordo com Júlio Pimentel Pinto (2004: p. 

133), ―a herança vinda dos clássicos pode ser absorvida – como qualquer patrimônio 

que se apresente – no emaranhado de textos que geram outros textos. A escritura 

surge como móvel, variante em sua autoria, em sua constituição‖. 

O Entendimento da escritura como jogo de leituras, de memória 

representa também o jogo de autoria. Cabe ao leitor atento perceber os enganos e 

armadilhas que o texto insinua. 

O poeta faz de sua escritura o lugar de projeção de uma suposta 

realidade interior. É a realidade que vem de sua memória, da imaginação criadora e 

da memória coletiva de suas leituras.   
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No próximo capítulo, investigaremos as cartas escritas pelo poeta para 

mãe, a irmã e seu amigo Luís Nunes, a fim de perceber melhor o seu projeto 

literário.  
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5 A LETRA E A CARTA: DESPEDIDAS DO POETA 

 

 

Neste último capítulo, abordaremos algumas correspondências de Álvares 

de Azevedo enviadas à mãe, à irmã e ao amigo Luís Nunes. Consideremo-las 

escrita periférica ao texto. Portanto uma escrita que está à margem do texto. As 

cartas iluminarão o nosso entendimento acerca do pessimismo e da obsessão pela 

morte presentes na Lira dos Vinte Anos. Usaremos alguns poemas para ilustrá-los. 

As cartas, ainda, representam os bastidores do texto literário.  

Seguiremos para tanto, a idéia de jogo das letras. Tal idéia nos remete à 

imagem da criança que logo cedo brinca com as letras, tentando compor as 

primeiras palavras. A palavra francesa lettres – carta / letra do Eros: um ciframento 

do desejo na língua, na linguagem. Lembremos que o sujeito o qual escreve é 

aquele ébrio de leituras. Portanto, ler as cartas significa infiltrar em camadas de 

escritas sobrepostas que aparecem e desaparecem num jogo de ocultação do outro 

Eu azevediano.  

A leitura das cartas nos abre o campo de possibilidade para pensarmos 

nesse jogo de sobreposição da linguagem. Nesse sentido, o jogo das letras 

representaria em Álvares de Azevedo as primeiras tentativas de o poeta arrumar sua 

escritura e o exercício de aprimorá-la. 

Diante desse jogo de letras, de cartas, adentraremos na brincadeira do 

poeta durante a qual ele escreve cartas em inglês, francês e português. Esse 

exercício corresponde ao treino em busca pelo domínio de outra língua, da 

linguagem para guardá-la junto aos seus escritos, em seu diário íntimo. Este diário 

nos remete ao ofício do tradutor de Benjamin (1982) o qual buscava a forma para a 

tradução. Em Álvares de Azevedo, o diário representa os rumos que o poeta segue 

para chegar à forma da escritura. O poeta romântico, nas noites de insônias, lia os 

textos dos poetas prediletos nas línguas originais e traduziu-os. 

Freud (1976, p. 101), em seus estudos sobre Escritores criativos e 

devaneios, diz que ―a ocupação favorita da criança é o brinquedo ou os jogos‖.  

Compara o escritor criativo com a criança que brinca, pois cria um mundo próprio. 

Um mundo sem censura.  

Segundo Freud (1976, p. 110),  
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o escritor suaviza o caráter de seus  devaneios egoístas por meio de 
alterações e disfarces, e nos suborna com o prazer puramente 
formal, isto é, estético, que nos oferece na apresentação de suas 
fantasias.   

 

As cartas de Álvares de Azevedo representam esse jogo infantil de deixar 

as fantasias se expor. O poeta percorre a trajetória escritura enquanto vive em São 

Paulo e deixa os legados de sua autobiografia. Os desejos secretos de ser 

reconhecido, de não aceitar a profissionalização do poeta são marcas registradas 

nas cartas. Como também o seu pressentimento de morte. 

A correspondência autobiográfica corresponde ao espaço potencial que 

vai sendo criado entre Álvares de Azevedo e a mãe. Treina a escritura. No jogo de 

citações de línguas, brinca como a criança criativa. Aprimora os estudos de idiomas, 

percorre os labirintos dos escritores primeiros. Decepciona-se com a realidade. Sofre 

por amor e de amor. Deseja morrer.  Sente que morrerá. 

A primeira carta escrita em francês para a mãe. Nesse período Álvares de 

Azevedo morava em Botafogo e acabara de entrar no Colégio Stoll, onde era 

interno. Na carta, faz saudações a mãe; comenta que o sr. Stoll envia cumprimentos 

aos pais. Ainda pede para que a mãe o mande buscar no sábado. 

Carta 1 (Botafogo, le 30 Juillet 1840) 

 

Maman.  
J‘estime que vous vous portiez bien em compagnie de 

Papa. Mr. Stoll vous rencoie beaucoup de compliments à vous et à 
Papa. Maman faite venire a venire me chercher samedi. 

Ma chère Maman, de votre três affectionné fils 
 

Manuel Azevedo 

 

O francês era a língua correspondente à valorização social. O pai tinha 

preocupação esmerada: pretendia que o filho tivesse um padrão de alto nível. 

Lembremos que a influência da família era evidente. O avô materno (Dr Inácio 

Manuel Álvares de Azevedo) era desembargador conselheiro; o pai (Dr. Inácio 

Manuel Álvares de Azevedo), advogado; o tio (Dr. José Inácio Silveira da Mota), 

professor da Academia de Direito. 
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O pai incentivava-o a ler sobre assuntos que variavam entre política e 

economia. Destacam Marcos Rogério Ribeiro e Maria Teresa Gonçalves Pereira 

(2006, p. 90)  

 

a visão do Álvares de Azevedo lendário contrasta com a 
preocupação com a carreira e os estudos. Seu pai fazia questão de 
deixar o filho sempre muito bem informado sobre as últimas notícias 
e livros sobre política e economia mundiais. 

 

Além disto, é necessário dizer que Álvares de Azevedo, devido às 

condições financeiras que a família possuía, teve acesso aos bens culturais. 

Estudou no colégio inglês – Stoll – o que lhe possibilitou um atalho em relação aos 

outros jovens. Lia os textos escritos na língua inglesa, enquanto os colegas 

dependiam das traduções em francês. 

A carta 11  

 

Botafogo, 20 Octubre 1842 
 

Ma chère Maman. 
 

Je desire que vous vous portiez bien, ainsi que mon 
Papa, mon Frère et mês Soeus. Donnez um baiser à Marie Françoise 
de ma part. Je me porte bienn de santé, même que j‘aie um rhume et 
une toux, quin e me laissent pás respirer, et d‘autant plus que je n‘ai 
aucun mouchoir ici au Collège, et ainsi etant obligé, de quand je veux 
me moucher, de me moucher dans du linge sale. 

N‘ayant plus rien donc à dire, je vous fais demander des 
mouchoirs et quelque chose pour la toux. Des regrets à tous ceux qui 
demanèront pour moi. 

Adieu, ma chère Maman. 
Je suis avec beacoup de respect et aussi votre três 

affectionné fils. 
 

M.A.A. Azevedo 
N.B. – J‘ai écrit la lette em français, pour avoir la réponse em français 
aussi. 

 

Aqui, fala sobre o resfriado e a tosse que atrapalham a respiração e a 

falta de um lenço para assuar-se. Pede a mãe para que lhe mande lenços e 

qualquer coisa para tosse. Lembra a mãe da obrigação de cuidar dele, mesmo à 

distância. Em seguida despede-se dela e pede-lhe que responda à carta em francês. 

Tal atitude comprova que o poeta lia e escrevia na língua referida. E que a mãe por 
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ser de uma família de posses, sabia escrever e ler também em francês. Desse 

modo, como mãe, cabia-lhe promover a troca de saberes.  

Reconhecemos nessa troca, a composição do poeta de sua autobiografia 

uma vez que fica evidente a vida dele escrita por ele mesmo. 

As duas cartas são relatos de acontecimentos. São fatos vividos por ele e, 

por estar só, sente necessidade de narrá-los, de preencher o vazio com as 

recordações.  

Para Wander de Melo Miranda (1992, p. 26), 

 

há uma íntima e evidente correlação entre o afirmar-se da literatura 
autobiográfica, como é comumente entendida, e a ascensão da 
burguesia enquanto classe dominante, cujo individualismo e cuja 
concepção de pessoa entram na autobiografia um dos meios 
adequados de manifestação. 

 

Ou seja, Álvares de Azevedo por pertencer a uma classe elitizada, ao que 

nos parece, sente-se diferente, encontra na escrita a companhia que não vê nos 

colegas com os quais convive. Foge, assim, da realidade deles para buscar conforto 

dentro de si mesmo.  

Já a segunda e a quinta cartas foram escritas na língua inglesa. Escreve-

as, também, para resgatar o que se passa com ele durante o período em que 

estudou no Colégio Stoll. Conforme Marcos Rogério Ribeiro e Maria Teresa 

Gonçalves Pereira (2006, p. 87), numa releitura do poeta, os estudos dele  

 

se iniciaram no Rio de Janeiro, no Colégio Stoll, em 1840. Nesse 
ambiente, ele começa a se destacar dos demais alunos. Por ser um 
colégio inglês, aprende o idioma, quando, para a valorização social, é 
necessário conhecer somente o francês, caso da grande maioria da 
intelectualidade brasileira. 

 

Daí a empolgação do poeta quando escreve as cartas em inglês. 

 
 

Carta 2  

 

My dear Mamma. 
 

I hope that you are quite well. 
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Yesterday  I wrote a letter to Japiassu. My love to my dear 
Papa, my Brother, Mistress Maria da Glória, Mr Flores, my Grand 
Mother, Mr. Firmino, Mr. my God Father, etc. I am the monitor for to 
make the boys speak French, Mr. Sigaud of the water, Mr. 
Quixeramobi, Furtado and Antônio Januário are the general monitors. 

All my masters are satisfied with me, principally Mr. 
Founovan and Mr. Stoll Vissola. You can believe that I am, 

My dear Mamma, your very affectionate son 

 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo 

 

Na segunda carta, conta à mãe que ele é monitor de francês. Diz que os 

professores estão satisfeitos com ele. Enquanto que na quinta carta, relata as 

doenças que abateram alunos e professores. Relata em seguida que os professores 

ficaram doentes simultaneamente. Ratton e Sigaud estão com sarampo, 

Quixeramobi, com dor de cabeça, Joseph com dor de dente. 

 
 

Carta 5 

 
 

Botafogo, 30 th. January of 1841 
 
My dear Mamma. 
 
I hope you are quite well. My Cousin Inácio has been 

very bad with a gathering in his ear and has had leeches applied, so 
that he is now better. Ratton and Sigaud has the measles, 
Quixeramobi has the headache, my Cousin Joseph the tootache so 
were are all ill together. My loves to my dear Papa, my Uncle, my 
Brother, my Sisters, Mrs. Maria da Glória, and Mr. Flores. It has 
been raining here since last Wednesday. Mrs Lennon came here in 
the College for to serve the boys, but she will not stop a Mr. Stoll 
thinks she is to old. 

My dear Mamma, I am your very affectionate son 

 

Manuel Antônio Álvares de Azevedo 

 

Constatamos que as cartas tanto servem para mostrar a relação de 

Álvares de Azevedo com a mãe como para falar-lhe sobre os momentos ruins ou 

bons. Como ainda, comprovam a relação do poeta com a escrita. Com o jogo de 

compor em outra língua suas recordações. Aqui, dialogamos com Wander de Melo 

Miranda (1992, p. 28), quando ele se refere ao ato de escrever como  
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mostrar-se, fazer-se ver e fazer aparecer a própria face diante do 
outro: a carta é, ao mesmo tempo, um olhar que se lança ao 
destinatário e uma maneira de se dar ao seu olhar. A reciprocidade  
estabelecida pela correspondência implica uma ‗introspecção‘, 
entendida como uma abertura que o emissor oferece ao outro para 
que ele o enxergue na intimidade. 

 

A escrita destas cartas é, pois, centrada no discurso referencial e 

metalingüístico, já que o poeta pretendia narrar a vida, narrar as suas recordações. 

Além de fazer referência às traduções nas quais se debruçava durante as noites que 

não ia a bailes. Como estava sozinho, a correspondência servia-lhe de elo entre ele 

e o mundo. Pretendia também narrar o seu pressentimento de morte prematura. 

Além de desabafar para o amigo o fim da poesia lírica, romântica ao perceber os 

novos rumos que ela tomava nas mãos dos estudantes poetas.  

Por outro lado, a escrita é gesto de vida uma vez que é a consagração do 

poeta para posteridade. Daí dialogarmos com as reflexões de a Michel Foucault 

(1979, p. 149), ao afirmar que 

 

a carta faz o escritor ‗presente‘ àquele a quem a dirige. E presente 
não apenas pelas informações que lhe dá acerca da sua vida, das 
suas atividades, dos seus sucessos e fracassos, das suas venturas 
ou infortúnios; presente de uma espécie de presença imediata e 
quase física. 

 
 

Ler as cartas de Álvares de Azevedo significa abrir e conhecer os 

segredos do jovem poeta. Entender sua vida e o pessimismo diante dela. Leremos 

paralelamente às cartas, alguns poemas em que possamos comprovar esse 

sentimento de desligamento com o mundo que é a morte. Mas, mostrar que esse 

sentimento também pode representar momento de vida da escritura. Momento de o 

sujeito poético escrever seus medos. 

As cartas escritas por Álvares de Azevedo bem como alguns dos poemas 

da terceira parte da Lira dos Vinte Anos nos colocam diante do pessimismo do autor 

em relação à vida. A morte aparece como um eco interior. O pressentimento de 

morte próxima nublava-lhe o espírito para além da poesia comovente. Esta, na parte 

em questão, representa a despedida do poeta. Seu desânimo diante da existência 

traz a idéia da morte como única saída. Fuga para transcendência da alma. Em 

contraste com a primeira a qual mostra a evasão do poeta para o mundo fantástico 
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dos sonhos. Mundo mirabolante do sujeito que sai de si para viver uma vida feliz, 

imaginada.  

O historiador da literatura Alfredo Bosi (1970, p. 122) coloca que a  

 

evasão segue nesse jovem hipersensível, a rota de Eros, mas o 
horizonte último é sempre a morte, o ―é vão lutar – deixa-me perecer 
jovem‖ de Byron, o cupio dissolvi como forma última de resolver as 
tensões exasperadas.  
 

A evasão vem como fuga para realização do amor por meio do 

movimento das ondas, da presença de nuvens e de sonhos. O que coloca a vida do 

poeta em suspense. Vive um devaneio. Sai do estado normal para um estado de 

transe entre real e irreal. Durante o sonho, realiza desejos que não lhe são 

permitidos durante o dia, quando está acordado. Os sonhos roubam o ser Álvares de 

Azevedo. Ele não mais pertence a si próprio enquanto devaneia, contudo pertence 

ao ser da poesia, ao ser poético. 

O poeta Álvares de Azevedo sonha com mulheres, musas celestiais. 

Mesmo em transe, tem consciência de ser a musa, ser de devoção e adoração. 

Deseja senti-la, mas sabe que não lhe é permitido tal ato.  Volta a si e, com os olhos 

abertos, vê amanhecer as musas terrenas, lavadeira e prostituta. Ambas mulheres 

do cenário moderno as quais aparecem na segunda parte. São dessublimadas, 

cortejadas, desejadas, prostituídas e possuídas. Na terceira parte, o devaneio que 

marca a primeira volta como um devaneio final. Há a realização de uma vida noturna 

que o leva às profundezas tirando-lhe a vontade de viver. O poeta então se despede 

da vida, das mulheres por quem sentiu atração e por não ter sido correspondido, 

entrega-se ao nada, ao vazio, a Thanatos. 

Voltemos às cartas para visualizarmos como via as mulheres de São 

Paulo: 

Carta 29 

S.  Paulo, 11 de junho de 1848 

Mamãe. 
Fui hoje ao baile da Concórdia, e é na chegada dele que 

lhe escrevo.  
Tio José partiu ontem para Carapicuíba a caçar veados – 

e eu para lá vou amanhã levar o Nhozinho (Alfredo), que Tio José 
mandou-me pedir que levasse comigo no cavalo em que vou. 

Hoje houve aqui a interessante festa dos Caiapós – ainda 
estou atordoado do barulho dos malditos tambores. Enquanto ao 
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baile de hoje nada há que dizer. – Descrito um baile de S. Paulo, 
estão descritos com pouca diferença todos os presentes, passados e 
futuros. De cão a cachorro não há diferença – cara dum, focinho 
doutro. 

Enquanto os meus pares – idem – pois resolvi-me a 
dançar aqui com pares certos, dos quais não prescindo, e em 
desdoiro meu ou de S. Paulo, seja dito que não são da terra – são 
Xavieres – Olímpia – e Milliets, que são todas santistas. Enquanto à 
gente daqui só uma vez na vida danço com as Brigadeiras (Pintos) 
ou com a filha do Pacheco (que seja dito entre parêntesis, é uma 
menina de 13 ou 14 anos), que vai aos bailes de calças, não 
obstante, o que dizem (se são más línguas, macacos as mordam, 
que não a mim, que só repito alheios ditos) direi que está pedida em 
casamento para daqui a três anos pelo Moreira Pinto (Conhece?) 

Adeus e viva que não há mais nada digno de contar-se 
senão que a cidade ainda não deixou de ser S. Paulo, o que quer 
dizer muita coisa – entre as quais tédio e aborrecimento. 

[...] 
 

O poeta deixa transparecer certa amargura por não encontrar um par a 

sua altura, como também deixa no ar o tom sarcástico, irônico os quais confirmam 

que não gostava de São Paulo, das mulheres. Expressa uma visão crítica diante do 

seu mundo. De quais mulheres gostar? Das musas dessublimadas? Ou das musas 

oníricas?  

Tal perspectiva confirma-se, também, no trecho da carta 36 enviada à mãe em 4 

de agosto de 1848. 

 

[...} 
Agora que vieram as luvas, é que me acharam pouco 

disposto para bailes, tanto que não pretendia ir tão cedo  a bailes em 
S. Paulo. A razão é muito simples. 

A terra de S. Paulo, tirando-se quatro ou cinco famílias, 
pode chover-lhe dilúvio de grandíssima injustiça – só com essas 
famílias danço eu. 

Pela morte de D. Joana – a saber, do Cláudio, as Xavier 
e as Milliets não irão a bailes tão cedo – e ir a bailes para dançar 
com essas bestas minhas patrícias, que só abrem a boca para dizer 
asneiras, acho que é mais bonita, a estátua a mais perfeita em tudo, 
uma  Belisária (Mineira) é uma estúpida que diz – ‗Nós não sabe 
dançá prôque‘, etc., e contudo é uma beleza, mas... 

É uma estátua estúpida e sem vida  - como diz o soneto 
do Otaviano. 

Por isso pois resolvi-me a não ir ao baile, mas contudo 
muito agradeço as luvas, pois que se para essa não serviram, para 
outra vez servirão. 

Basta de tagarelice, quem muito fala diz muita asneira – 
daí não se segue que falando pouco se não diga também muitas, 
mas é bom evitar. 

Lance sua benção sobe seu filho do c. 
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Manuel Antônio 

 

Daí na terceira parte o medo da morte e a constatação de que não amou 

e não amará. Desfilam nela morte, solidão, lágrimas, tédio, desabafo e autocrítica.  

Como? O Brasil precisava de dirigentes críticos, à frente de seu tempo. O próprio 

Álvares de Azevedo tinha consciência disto quando escrevia e lia os discursos 

proferidos na Academia de Direito. Sabemos de pelo menos cinco: Discurso recitado 

no dia 11 de agosto de 1849, na sessão acadêmica, comemoradora do aniversário 

da criação dos cursos Jurídicos no Brasil; Discurso pronunciado na sessão da 

instalação da sociedade acadêmica – ensaio filosófico a 9 de maio de 1850; 

Necrologia de Feliciano Coelho Duarte; À morte de Feliciano Coelho Duarte; e, Por 

ocasião da morte de João Batista da Silva Pereira, estudante do quinto ano em São 

Paulo, no dia 15 de setembro de 1851. 

Para ratificar o que afirmamos, consideremos o que escreveram Marcos 

Rogério e Maria Teresa (2006, p. 99) sobre o autor ao pronunciar discursos em 

datas importantes da Academia de Direito. 

 

Isso tudo mostra que Álvares de Azevedo não era um jovem 
acanhado diante do mundo. Seus pronunciamentos tinham 
repercussão política no meio acadêmico, já que, por vezes, na sua 
convicção liberal, defendia prerrogativas diferentes da ordem imperial 
estabelecida. Também sabia fazer, nos mesmos discursos, uma 
valorização da ordem vigente, mostrando o seu traquejo quanto ao 
jogo social. Cabe enfatizar que essa notoriedade deve ser levada em 
conta na recepção de sua obra. 

 

O jogo de cortar/colar, de colecionar citações, de traduzir contribuíram para que o 

poeta pudesse visualizar a situação política e social de São Paulo e, em alguns 

discursos, ter uma posição liberal. Como também, entender as transformações 

sofridas pela arte, especificamente, a poesia escrita pelos acadêmicos.  

Na carta 59, Álvares de Azevedo tranquiliza o pai quanto ao discurso que 

proferiu no dia 9 de maio de 1950. Devido à repercussão do discurso, seu pai 

escreveu-lhe uma carta, preocupado, pois as palavras do filho tinham soado ataque 

à monarquia e incitação à república.  

A carta 
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[...] 
Não é intenção nenhuma política a minha... nele. Este 

discurso não mais do que o desenvolvimento da idéia esboçada no 
dia 11 de agosto. Falei aí na missão das academias: falo neste da 
influência política dessa missão. Até aí não mais do que uma 
dedução de idéias. Quanto ao que falei sobre instrução pública, 
sobre o desleixo dos governos de todos os credos no Brasil, bem se 
vê que nisso não há idéia nenhuma de liberalismo exagerado, e 
muito menos de republicanismo. As minhas idéias sobre política 
resumem-se em querer menos palavras e mais convicções, menos 
alarido de liberalismo e mais instituições asseladas dele. Não digo se 
a Constituição é boa ou má: ninguém até hoje pôde dar opinião 
definitiva sobre isso. A constituição tem sido atirada por todos e em 
todos os tempos para todos os lados, desde que não tem servido de 
instrumento para os partidos; e isso não foi só feito pela lei de 3 de 
dezembro. O que lamento é não que a Constituição garanta instrução 
primária e que ela não se dê; que ele garanta Universidades e que 
ninguém cure de realizar a máxima fundamental. Creio, portanto, que 
não há esperar a realização daquilo que sonhou o imperial 
constituinte e que não pode objetivar o esparzimento de luz científica 
pelas massas, que as fizesse erguer como as estátuas de argila de 
Prometeu, da parte ao menos dos governos: e por isso o único 
elemento donde eu posso esperar alguma coisa a esse respeito são 
as academias. – Teoria é que, repito, nada tem de revulsiva, 

............................................................................................
................... 

Manuel Antônio. 
 

A postura crítica do poeta retoma a discussão que defendemos sobre a 

influência das leituras no poeta. Nesta carta, quem escreve é um jovem ―revoltado‖, 

desafiador. Cresce como um defensor de suas próprias idéias para justificar ao pai o 

valor e a intenção de seu manuscrito. Manuscrito perverso, digamos. Ou melhor, 

pervertido pelas imagens / linguagens das redes sígnicas emaranhadas por ele, 

desafia os ―pais‖ - (Dr. Inácio Manuel Álvares de Azevedo) e Monarquia - aos quais 

deve obediência e respeito. Flâneur / Byron, não mais Álvares de Azevedo, mas 

outro Eu transgressor e desmascarado pela linguagem. 

Des-velam citações, bibliotecas, estudos literários, poemas, os muitos 

―eus‖ da biblioteca subjetiva, da lettre do poeta. Resta-lhe, então, cantar, na terceira 

parte da obra em questão, a morte como já falamos, reduto do poeta maldito. 

Caído? 

Uma visão de mundo precoce finge e desvela na carta ao pai. Paira no ar 

autobiográfico - atmosfera poético-política - reflexões de várias ordens 

(dessublimação da musa, do poeta, do romantismo romântico e ascensão do 

dinheiro), como estudamos na segunda parte da obra. Entre os sussurros de 
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verdade e o olhar estetizante de uma visão romântica pessoal, os ritmos e suas 

frases transitam das cartas para as poesias terrenas. Os deslocamentos textuais dos 

―outros‖ para o seu(s) discurso(s) remodelam a maneira de pensar e de agir, além de 

contribuírem para marcar a poesia dele na estética romântica. Ou melhor, delimitar a 

trajetória poética junto à nacionalidade literária. 

Há, ainda, no poeta Álvares de Azevedo, outros fatores importantes para 

pensarmos a MORTE. Os traumas por que passou contribuíram para o estado 

melancólico e para a obsessão pela morte. Primeiro, quando seu irmão mais novo 

Inácio Manuel faleceu, o que lhe causou profunda comoção. O poeta tinha na 

ocasião quatro anos. Roger Rouffiax escreve (1998, p. 7), ―segundo seus biógrafos, 

o menino jamais fora o mesmo. Adoecera e entrara em um profundo estado de 

melancolia, nunca recuperando a saúde totalmente‖. Anos depois, morrera dois 

colegas quintanistas Feliciano Coelho Duarte (12/09/1850) e João Batista da Silva 

Pereira (15/09/1850). O primeiro se suicida por amor; quanto à morte do segundo, 

não encontramos referências sobre o motivo. No ano seguinte, devido às duas 

mortes, Álvares de Azevedo não queria voltar à Faculdade. Temia morrer como 

quintanista. O que deveras aconteceu. 

Acometido pelo peso da perda devota-se ao trabalho interno, fechado, 

enlutado. Os estudos benjaminianos nos esclarecem o luto como ―o estado de 

espírito em que o sentimento reanima o mundo vazio sob a forma de uma mascare, 

para obter da visão desse mundo uma satisfação enigmática‖ (BENJAMIN, 1984, p. 

162). Por trás da mortalha, a escritura de Álvares de Azevedo aparece para o leitor 

num tom pessoal e subjetivo, fruto da sofreguidão da mão que corria sobre o papel, 

manchando-o de tinta preta, nas noites de delírios, de vigílias e de medos. 

Sílvio Romero (1980, p. 951), a se referir à vida do poeta para justificar 

essa obsessão pela morte diz ―vida quase toda subjetiva, agitada pela leitura, não 

teve, repito, ensejo de amar, nem de gozar à farta. Daí o desânimo, a excitação, a 

impotência da vontade‖. O desejo de morrer logo para se livrar do fardo que 

carregava. Não encontrava quem o agradasse. Quem lhe despertasse uma paixão 

verdadeira. Para que viver? Resta-lhe despedir-se das mulheres amadas. Querem 

sejam elas mulheres, musas querem sejam mulheres que pertencem a sua vida, 

como a irmã e a mãe. 

Observemos, agora, parte da carta que o poeta enviara a irmã em 12 de 

agosto de 1851 (AZEVEDO: 2000, p. 834) em que escreve num tom de despedida:  
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Carta 70ª 

 

(S. Paulo), 12 de agosto (de 1851) 
Minha irmã: 
No dia de teus anos, que queres que eu te diga? 
Que os anos da virgem são como as manhãs das flores? 

E que, na aurora da vida, flores e donzelas, cintilantes do orvalho de 
Deus, têm mais pureza e perfume? Não. 

Dir-te-ei somente uma coisa. – É que lá no Rio vale 
talvez a pena fazer anos. Numa tarde de primavera e de esperança, 
vivendo e sentindo-se viver, é doce por ventura sentir que mais um 
ano passou como sonho, mais um ano de saudade e felicidade.  

Aqui não acontece assim. – o céu tem névoas, a terra 
não tem verdura, as tardes não têm perfume. É uma miséria! É para 
desgostar um homem toda a sua vida de ver ruínas! Tudo aqui 
parece velho e centenário... até as moças são insípidas como a 
mesma velhice! 

O dia 12 de setembro está para chegar. Estou quase 
não fazendo anos desta vez. 

Adeus minha irmã. A página nova da vida que se abriu 
hoje, seja tão feliz como a que se fechou ontem. O dia seja belo 
como a aurora, o futuro tão suave como a saudade doce!  

É a palavra que dentre as taipas em ruínas da nossa 
terra te envia teu irmão do c. 

  Azevedo 

 

A carta que envia para a irmã no dia do aniversário dela narra a angústia 

de Álvares de Azevedo diante da vida. Deixa claro que não é feliz em São Paulo e 

que ela, sim, pode fazer anos. Porque, no Rio, vive-se e sente-se vivo. 

Ressaltamos aqui que durante os estudos no Colégio Stoll e 

posteriormente no Colégio Pedro II, conforme nos informa Marcos Rogério e Maria 

Teresa (2006, p. 87), Álvares de Azevedo ―embora paulista, vive boa parte de sua 

vida no Rio de Janeiro, ambiente da Corte, onde tem acesso a uma vida cultural 

inexistente em São Paulo: salões, teatros, bibliotecas‖. Contrário a São Paulo na 

época em que mora para cursar Direito. Apesar da Faculdade de direito ser para 

época ―celeiro da elite brasileira, onde se formam aqueles que, depois, ocupam 

cargos importantes na Corte e suas províncias‖ (Ibidem, p. 88).  

Por considerá-la cidade fúnebre não se sente vivo, mas como ruína assim 

como a velha cidade encontra-se. Refere-se ao aniversário dele que será no mês 

seguinte. Impregnado do sentimento de ruína, despede-se da vida por, talvez, não 

poder fazer anos. No ano seguinte não os faz. 
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No penúltimo e no último parágrafo, fica evidente o pessimismo do poeta 

e a visão que ele possuía em relação a São Paulo. Para ele, cidade em ruínas. 

Como se sentir feliz, se as ruínas de sua terra o deprimiam? Lembramos da imagem 

do flâneur de Walter Benjamin, caminhando pelas ruínas da velha Paris. Enquanto 

caminhava, colhia os cacos da história para colecioná-los mais tarde durante a 

escritura. Em Álvares de Azevedo, as ruínas são os lugares de citação. A 

imaginação contempla o passado, passeia por ele e transforma-o em imagens 

alegóricas. Para Álvares de Azevedo, que se apresenta a nós como o sonhador de 

palavras, estas vêm como água dormente e têm uma suavidade hipnótica.  

A herança byroneana dá a extensão para percebermos a visão de Álvares 

de Azevedo desregrado, libertino, ensimesmado e com dificuldade de estabelecer 

contato com o mundo exterior, voltando-se para a escritura e para seu projeto 

literário febril. 

A morte para o poeta brasileiro representa o pessimismo frente à vida 

como também momento de iluminação, de FIAT da escritura. Segundo Antonio 

Cândido (1980, p. 14)   

 

a morte, liricamente emoldurada pela imaginação febril, acenava aos 
românticos como a saída natural para existências que semelhavam 
apenas a antecâmara do nada. Numerosos românticos cederam-lhe 
ao fascínio, inclusive porque lhes repugnava a idéia de velhice. 

 
 
A morte na visão de Antonio Cândido, para os românticos, contrapunha-

se à idéia de juventude. Daí os jovens da época procurar viver uma vida intensa 

para em seguida, a morte ser coroada com seu prestígio sobrenatural.  

Na Fortuna Crítica, Jaci Monteiro (2000, p. 21) nos dá a idéia do desejo 

de Álvares de Azevedo alcançar a glória. Diz  

 

Apesar desse afagar constante de trabalho, desse estudar contínuo, 
desse escrever sem interrupção e sem descanso – ainda restava-lhe 
tempo para desenvolver na esperançosa mocidade que o rodeava – 
o gosto pelas letras, as aspirações da glória.  

 

Isto fica evidente no segundo verso do último poema que escreveu um 

mês antes de falecer – Se eu morresse amanhã. 
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Se eu morresse amanhã, viria ao menos  
Fechar meus olhos minha triste irmã; 
Minha mãe de saudade morreria 
          Se eu morresse amanhã! 

 

Há uma identidade de Álvares de Azevedo com a mãe. Ambos são tristes. 

A ausência do filho mataria a mãe. Essa idéia de morte na relação entre mãe e filho 

resgata a idéia da volta do poeta ao seio materno. Ao tempo de criança em que se 

sentia protegido.  

Segundo Mário de Andrade (2000, p. 70),  

 

À mãe ele dedica a Lira dos Vinte Anos, e o faz em versos de 
grande importância psicológica, indicando que o livro oferecido é a 
volta do poeta ao seio materno, pela imagem da árvore cujas flores 
esfolhadas tombam sobre o chão que deu vida a ela. 

 

Outros dirão que ambos eram vítimas da mesma desventura – tinham 

poucos amores.  

Vejamos a dedicatória. 

 

Como as flores de uma árvore silvestre 
Se esfolham sobre a leiva que deu vida 
                                 A seus ramos sem fruto, 
Ó minha doce mãe, sobre teu seio 
Deixa que dessa pálida coroa 
                                 Das minhas fantasias 
Eu desfolhe também, frias, sem cheiro, 
Flores da minha vida, murchas flores  
Que só orvalha o pranto! 

 

Nela Álvares de Azevedo orienta como serão seus poemas. O que 

devemos esperar da Lira dos Vinte Anos. Uma lira sem fruto. Os dias sem cheiro de 

flores - murchas flores; portanto sem vida que tocam o pranto do poeta. São cantos 

de morte, da vida vazia, fria em ruínas. Talvez pressentisse o mau agouro de que 

jovem muito jovem partiria. 

A mãe do poeta tivera um pesadelo em que vira o filho morrendo na 

própria cama. Esquecida do sonho, três meses depois oferece ao filho a cama dela 
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para ele morrer. À princípio, recusa, mas, recorre à mãe para ―repousar‖ no leito dela 

alguns dias depois. Local onde o poeta morre. 

Na carta 23ª datada de 19/04/1848 (2000, p. 786), diz: ―Não tenho pois 

carta sua a que responder, e tenho portanto toda a liberdade poética de divagar e 

tratar de tudo o que quiser e não quiser‖. O amor pela mãe era quase uma 

obsessão? Ela era a mãe, a progenitora, a guardiã? Lembremos que nas 

despedidas das cartas ele se refere como filho do coração, o predileto. Essa relação 

é interessante para comprovar que mesmo estando sozinho em São Paulo, ele 

constantemente escrevia cartas a ela para relatar sobre tudo pelo qual passava. 

Uma espécie de respeito e obediência para com ela? Algumas vezes sim, pois 

descrevia seus dias em São Paulo. Em outras, por não haver uma carta anterior com 

perguntas ou relatos sobre os quais responder, transgredia o papel de filho 

obediente e escrevia sobre festas, sobre as caçadas, sobre leituras e as traduções 

que havia feito. 

Vemos nas cartas, essa escrita de si, no momento da desobediência, a 

revisão / confissão do texto / da vida, espécie de vida no texto, texto da vida, a vida 

o que é texto, confirmando o que é literatura. Escrever, ler, ler para escrever, reler. 

Leitor / tradutor / produtor (poeta). Ou seja, a literatura / a carta parecem ser lugares 

de dizer com ousadia o que o ―eu‖ não teria coragem de dizer na vida real. 

 

―A carta é também uma maneira de se apresentar ao correspondente 
no decorrer da vida quotidiana. Relatar o seu dia – não por causa da 
importância dos acontecimentos que teriam podido marcá-lo, mas 
justamente na medida em que  ele nada tem para deixar de ser igual 
a todos os outros, atestando assim, não a relevância de uma 
atividade, mas a qualidade de um modo de ser‖. (MICHAEL 

FOUCAULT, 1979, p. 155) 
 

Como ele não havia recebido nenhuma, achou-se à vontade para lhe falar 

sobre o que quisesse. Não tendo o que responder torna-se dono das suas idéias e 

tem liberdade poética para divagar pelos sonhos. Abre a poética–análise para 

reconstituir o ser libertador que ao contar suas lembranças, vive instante de 

iluminação nos instantes da existência poética. 

Continuemos na análise do poema.  

 

Quanta glória pressinto em meu futuro? 
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Que aurora de porvir e que manhã! 
Eu perdera chorando essas coroas 
         Se eu morresse amanhã! 

 

Se ele morresse amanhã, perderia o coroamento como poeta. A morte 

fará com que ele perca o momento de glória. A interrogação usada no primeiro verso 

marca a suspensão da certeza de glória. Ele põe em dúvida, questiona o futuro já 

que morrerá cedo.  

 

Que sol! Que céu azul! Que doce n‘alva 
Acorda a natureza mais louçã! 
Não me batera tanto amor no peito 
        Se eu morresse amanhã! 

 

É interessante que a luz, a beleza do surgir do dia e do acordar da 

natureza são sublimes nesse momento. Representam a vida, a esperança remota de 

um porvir glorioso Ele afirma que não teve muitos amores. Há uma confissão sobre o 

que sente, mas uma confissão sem tormentas. O clarão do dia representa essa 

visão que o poeta tem na terceira estrofe para na quarta deixar claro que a morte 

emudeceria a dor da vida. 

 

Mas essa dor da vida que devora 
A ânsia de glória, o dolorido afã... 
A dor no peito emudecera ao menos 
      Se eu morresse amanhã! 

 

A condição da morte, a ânsia de senti-la como tal inquieta-o, porém é 

sinônima do alcance do alívio interior – A dor no peito emudecera ao menos. Neste 

contexto, pensemos a morte como momento de reflexão, de redenção das culpas, 

dos sofrimentos, de verdades. É o momento de abrir o peito e falar tudo que pensa 

antes de dá o último adeus. 

Jaci Monteiro (2000, p. 21) comenta a relação do poeta com a morte. 

Afirma que 

 

Perseguia incessantemente ao jovem poeta – a idéia de 
que cedo, muito cedo seria arrancado da terra que pisava, indo 
dormir no silêncio lúgubre da campa o sono de finados.  
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E tão jovem morrer!... Morrer deixando lágrimas à sua 
pobre mãe, que amava-o tão de dentro d‘alma; a seu pai, a seus 
irmãos, que lhe admiravam o gênio e se orgulhavam dele! 

E perseguia-o essa idéia dia e noite, no silêncio do 
gabinete, a sós com suas reflexões, e no ruído das festas, na 
vertigem da valsa. 

 

Temos mais uma vez a confissão desse amor maternal. Amor que vem de 

dentro d‘alma. A crítica literária citada acima comenta também como esse 

pressentimento influencia na escritura do poeta. Sua imaginação gira em torno 

desse sentimento terrível. O poeta sente medo. 

 

E de sua alma que assim padecia, e desse desalento 
terrível da vida, que lhe comprimia o peito, tirava essas notas 
dolentes e sentidas, ou esses gritos profundos, estridentes, que não 
podemos ler, sem que horrível calafrio nos venha gelar o sangue. 

E morreu: o arbusto virente que se debruçava à beira do 
regato viu cair uma per uma as folhas que lhe formavam a cama, as 
flores que perfumavam a brisa, e deixando também perder a fronte 
foi arrebatado pelo impulso da correnteza. 

 

No poema Adeus, Meus sonhos!, o poeta despede-se da vida. 

 

Adeus, meus sonhos, eu pranteio e morro! 
Não levo da existência uma saudade! 
E tanta vida que meu peito enchia 
Morreu na minha triste mocidade! 

 

Esses ais do coração são lamentos de quem vive uma vida vazia. Não 

tinha tempo para amar, conhecer quem o interessasse verdadeiramente. Mostram 

que a vida foi-lhe cruel e que não quer mais ao menos sonhar. Sonhar lhe fazia 

viver, crer num amanhã melhor. Descrente não quer mais nada da vida. Lembramos 

dos tempos em que morou em São Paulo e das cartas que enviara ao amigo Luís 

Antônio da Silva Nunes. Na vigésima quinta (2000, p. 787), escreve  

 

não penses também, Luís, que tenha eu aqui algum novo amor. Não. 
Eu sinto no meu coração uma necessidade de amar, de dar a uma 
criatura este amor que me bate no peito. Mas ainda não encontrei 
aqui uma mulher – uma só – por quem eu pudesse bater de amores.  
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As mulheres por quem se apaixonava não podiam corresponder-lhe o 

amor a altura, eram anjos, portanto criatura divinal. 

 

Voltemos aos versos do poema em estudo. 

 
 
Misérrimo! Votei meus pobres dias 
À sina doida de um amor sem fruto, 
E minh’alma na treva agora dorme 
Como um olhar que a morte envolve em luto. 

 
 

O poeta canta seu desencanto pela vida, a sina de um amor sem fruto. 

Está de luto. É um miserável de amor. Alguém que sonha amores impossíveis. 

Quando acordado ama sem ser amado. Thiago F. Matos, 22/07 2007, relata que  

 

assim como no famoso romance Werther de Goethe, os personagens 
de Álvares de Azevedo apaixonam-se perdidamente por mulheres 
casadas, comprometidas, ou com qualquer outra complicação que 
torne esse amor impossível. O próprio Álvares de Azevedo produziu 
poemas intitulados ―A. T...‖ e ―C...‖, achando nas reticências uma 
forma de dedicar o poema ou fazer alusão a alguma mulher 
comprometida mantendo-a no anonimato, e sem arranjar qualquer 
tipo de complicações na sociedade completamente convencional e 
moralista da época (ao menos nas aparências).  

 
 
A carta vigésima quinta (787) endereçada ao amigo Luís Nunes confirma 

essa postura do poeta. 

 

Aqui há duas moças, que para mim são as mais lindas e 
que passam geralmente por isso, - uma é a N.M..., a outra a D. Q.... 

A N.... é uma dessas moças de cabelos d‘oiro e de olhos 
cor do céu, de faces de rosa e fronte de neves, que parecem a quem 
as contempla anjos esquecidos na terra a sonhar gozos de outra 
vida. A certa distância, entre duas luzes, seria uma imagem de 
Santa, um desses ideais de madeixas louras de poeta, ... Porém 
vista de mais perto esvai-se o encanto: o anjo torna-se mulher.   

A outra – a Q..., se não é uma beleza, lembra esses 
ideais poéticos dessas virgens frágeis, desses lírios de vale que um 
sopro lança em terra: - é uma cópia da Madalena do Dumas – não te 
lembras? Também é loura, mas seus cabelos pendem mais para 
castanhos, seus olhos são pardos, sua tez é pálidas... 

O corpo da N... é corpo de mulher (tu me entendes): 
apesar de não ser alta, é bastante cheia de corpo, sem sê-lo contudo 
em demasia. A Q... não, é delicada, é frágil: parece que um sopro a 
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quebraria. Um de seus admiradores disse que ela é mulher para se 
colocar dentro de uma redoma de vidro e adorar-se de joelhos. 

Contudo, Luís, não sinto que eu ame nenhuma delas. A 
N... pareceu-me um anjo num momento de fascinação. A Q... parece 
uma santa; e não poderia eu sentir amor por ela: às santas adora-se, 
mas não ama-se. 

 

Ou seja, mesmo diante dessas mulheres que o atrai ele sente ainda a 

presença da musa primeira. Madalena é resgatada em todos os cantos como 

pecadora, contudo divina. 

O poema Despedidas à... (p. 259) deve ser outro que marca essas 

paixões proibidas. 

 

Despedidas à... 
 
 
Se entrares, ó meu anjo, alguma vez 
Na solidão onde eu sonhava em ti, 
Ah! Volta uma saudade aos belos dias 
Que a teus joelhos pálido vivi. 

 

A mulher mais uma vez é comparada a um anjo. Durante a ausência, 

quando sentia falta da mulher amada. A saudade vinha a ele relembras os 

momentos vividos. O ponto de encontro é a solidão como se ela fosse o lugar, o 

espaço das realizações amorosas. É também o lugar do devaneio poético. Ponto 

referencial para o poeta encontrar com o seu eu. Mergulha no mais profundo estado 

da alma. Nos seus tempos primeiros para conhecer a ventura de sonhar que é a 

ventura dos poetas. 

 

Adeus, minh‘alma, adeus! Eu vou cjorando... 
Sinto o peito doer na despedida... 
Sem ti o mundo é um deserto escuro 
        E tu és minha vida... 

 

A separação, o distanciamento, o dilaceramento, a perda, a sensação de 

vazio, de ausência fazem o poeta sentir-se no deserto, pois se foi a mulher amada à 

qual se refere como sua vida. Une intimamente a imaginação e a memória. Liga real 

e imaginário. Momento de tédio, de morte, contudo pode resignificar o início. A volta 

aos tempos de glória. 
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Só por teus olhos eu viver podia 
E por teu coração amar e crer,  
Em teus braços minh‘alma unir à tua 
         E em teu seio morrer‖ 
 
 
Mas se o fardo me afasta da ventura,  
Levo no coração a tua imagem... 
De noite mandarei-te os meus suspiros 
         No murmúrio da aragem! 
 
Quando a noite vier saudosa e pura, 
Contempla a estrela do pastor nos céus,  
Quando a ela eu volver o olhar em pranto 
          Verei os olhos teus! 
 
Mas antes de partir, antes que a vida 
Se afogue numa lágrima de dor,  
Consente que em teus lábios num só beijo  
        Eu suspire de amor! 
 
Sonhei muito! Sonhei noites ardentes 
Tua boca beijar eu o primeiro! 
A ventura negou-me... até mesmo 
        O beijo derradeiro! 
 
Só contigo eu podia ser ditoso, 
Em teus olhos sentir os lábios meus! 
Eu morro de ciúme e de saudade, 
           Adeus, meu anjo, adeus! 

 

A importância da mulher na vida do poeta nos dá a dimensão da 

dependência dele. Dependia dos olhos da amada. Eles eram o espelho da alma. Por 

eles enxergava. Através do coração dela, amava, cria. Mas a má sorte que persegue 

contribui para o afastamento dos dois. Apenas carrega consigo no coração a 

imagem da amada. A noite referendada no poema é a hora em que se pode 

conhecer a plenitude da alma. É o momento de o poeta acordar em sonhos e viver a 

vida profundamente. 

Nos momentos de saudade, na quinta estrofe, a contemplação da estrela 

do pastor deve servir como o guia dos olhares dos amantes. Ponto luz do encontro 

entre o eu e o outro. Entre o poeta e o mundo já que ele diz que os olhos dela são 

as chaves do seu viver. A estrela ainda é a porta para memória do poeta. Por onde 

as recordações do passado brilham. 
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Para ele partir feliz, basta-lhe um contato carnal. Boca a boca unir-se num 

só. As noites ardentes são os desejos picantes, os delírios do jovem poeta, o êxtase. 

Quem sabe, paraísos artificiais que o leva aos devaneios poéticos, ao momento da 

escritura. Queria ser o primeiro a beijar a boca da amada, mas a ventura não quis 

que fosse nem o derradeiro. O amor aqui é diferente do amor platônico cantado na 

primeira parte da obra. Temos agora a postura de um amor terreno, ardente, carnal.  

A mulher por quem arde de desejo representa seu heroísmo. A coroa da 

sua majestade. Contudo, o ciúme e a saudade o consomem. Resta-lhe assim dá 

adeus. Adeus, meu anjo, adeus! 

O poema Minha Amante traz também a idéia desse amor terreno. Do 

desejo carnal do amante pela mulher amada.  

 

Minha Amante 
 

Coração de mulher, qual filomela, 
É todo amor e canto ao pé da noite. 

 
JOÃO DE LEMOS 

 
Fulcite me floribus... quia amore langueo. 

Cant. Canticorum 
 
 

Ah! Volta inda uma vez! Foi só contigo 
Que à noite, de ventura eu desmaiava, 
E só nos lábios teus eu me embebia 
      De volúpias divinas! 
 
Volta, minha ventura! Eu tenho sede 
Desses beijos ardentes que os suspiros 
Ofegando interrompem! Quantas noites 
       Fui ditoso contigo! 
 
E quantas vezes te embalei tremendo 
Sobre os joelhos meus! Quanto amorosa  
Unindo à minha tua face pálida 
       De amor e febbre ardias! 
 
Oh! Volta inda uma vez! Ergue-se a lua  
Formosa como dantes, é bem noite, 
Na minha solidão brilha de novo, 
       Estrela de minh‘alma! 
Desmaio-me de amor, descoro e tremo, 
Morno suor me banha o peito langue,  
Meu olhar se escurece e eu te procuro 
      Com os lábios sedentos! 
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Oh! Quem pudera sempre em teus amores 
Sobre teu seio perfumar seus dias, 
Beijar a tua fronte, e em teus cabelos 
       Respirar ebrioso! 
 
És a coroa de meus breves anos, 
És a corda de amor d‘íntima lira, 
O canto ignoto, que me enleva em sonhos 
        De saudosas ternuras! 
 
E tu és como a lua: inda és mais bela 
Quando a sombra nos vales se derrama, 
Astro misterioso à meia-noite 
        Te revela a minh‘alma. 
 
Ó minha lira, ó viração noturna, 
Flores, sombras do vale, à minha amante 
Dizei-lhe que esta noite de desejos  
     E de ternuras morro! 

 

 

A primeira estrofe é a comprovação do momento de êxtase, momento de 

entrega entre os dois amantes. Há um encantamento trazido pela noite. A união dos 

dois corpos também é marcada na segunda e terceira estrofes. O desejo e a 

realização sexual completam-se. Já a quinta, representa o momento luz. O ponto 

culminante da paixão ardente. O orgasmo, a febre de amar. 

Na última estrofe, evoca todos os elementos essenciais à relação 

poeta/musa; homem/mulher. 

Em Lembranças dos Quinze Anos, as duas epígrafes que abrem o poema 

revelam as expectativas desse jovem que se sente poeta e pressente sua morte 

prematura: 

 

Et pourtant sans plaisir je dépense la vie; 
Et souvent quand, pour moi, les heures de la nuit 
S‘écoulent sans sommeil, sans songe, sans bruit, 
Il passe dans mon coeur de brillantes pensées, 
D‘invincibles désirs, de fougues insensées!7 (Ch. Dovalle – p. 208) 

 

A epígrafe refere-se à despedida de Ch. Dovalle a vida, pois não sente 

mais prazer. O poema do poeta francês fala sobre algumas noites sem sono, sem 

                                                
7 E, no entanto, sem prazer eu deixo a vida; / E muitas vezes, quando para mim na noite / As horas escoam sem 

sono, sem sonho, sem ruído, / em meu coração passam pensamentos brilhantes, / De desejos invencíveis, de 

ímpetos insensatos! (Tradução de Álvares de Azevedo, p. 208) 
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sonho, sem ruído o coração do poeta encena pensamentos brilhantes de desejos 

invencíveis. São desejos que ele não pode controlar. Contrariamente ao que ocorre 

com muitos jovens dessa idade, aqui o poeta está melancólico, mas tomado por 

desejos transformadores. A segunda traz a agitação do ser frente ao peso que sente 

por logo cedo sentir os rumores do eu poético: 

 

Heureux qui, dês lês premiers ans, 
A senti de son sang, dans sés veines stagnantes; 
Couleur d‘um pás égal lês ondes languissantes; 
Cont lês désirs jamais n‘ont trouble la raison; 
Pour qui les yeux n‘ont point de suave poison8 (André Cénier – p. 
208). 

 

André Cénier engrandece os jovens que conseguiram realizar os desejos, 

viveram-nos. Estes não tiveram tais desejos atrapalhando a razão. Eles sim são 

felizes. Quando lemos os versos desse poema alvaresazevediano, deparamo-nos 

com influências dessas tristezas as quais, são adicionadas ao seu presságio de 

morte, a que o ―suave veneno‖ da linguagem vai elaborando. O jovem relembra dos 

quinze anos. Naquela época, melancólico já se despedia da vida. O sonho e a 

imaginação fervilham, refletidos nos Eros e no pathos de sua poética: 

 
 

Nos meus quinze anos eu sofria tanto! 
Agora enfim meu padecer descansa; 
Minha alma emudeceu – na noite dela  
Adormeceu a pálida esperança! (p. 208) 

 

Fala-nos o jovem dominado pela tristeza. O jovem que abraçado pelo 

acalanto da melancolia byroniana encontra repouso nesses versos tristes. 

Melancolia, entretanto, possuída também por uma veia irônica sutil. 

 

Minha alma juvenil era uma lira, 
Que ao menor bafejar estremecia... 
A triste decepção rompeu-lhe as cordas... 
Só vibra num prelúdio d‘agonia! (p. 209) 

 

                                                
8 Feliz aquele que, desde os primeiros anos, / Sentiu em seu sangue, em suas veias estagnadas. / Correr em 

passo igual, lânguidas ondas; / Cujos desejos jamais perturbaram a razão; / Para quem os olhos não vêem o 

suave veneno. (Ibidem, p. 208) 
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Esse jovem parece estar desenganado. Era uma lira, mas, ao 

machucarem-no, cobriu-a com o véu da tristeza. A lira, que antes tocava, agora com 

as cordas rompidas, apenas cobre-se de um manto lúgubre. A lira que era a alma do 

poeta passa a confundir-se com um grito de exacerbação dessa alma: 

 

Ah! Quando as belas esperanças murcham 
E o gênio dorme, e a vida desencanta!... 
D‘almas estéreis a ironia amarga 
E a morte sobre os sonhos se levanta, (p. 210) 

 

Quando as coisas parecem ter chegado ao fim, de repente o poeta revive 

e tem um pequeno surto de esperança. A morte parece tardar, diante das letras 

sensíveis aos gestos alegóricos de (des)truição, da claridade infantil em face ao seu 

mundo interior forçosamente amadurecido pela crise e pelo mal estar no mundo que 

lhe chegava de fora. 

Na carta 69ª a qual enviou à mãe, Álvares de Azevedo despede-se da 

mãe no dia do aniversário desta. Escreve-lhe um poema intitulado À minha mãe. 

 

 São Paulo, 6 de julho de 1951. 
Minha mãe: 
 
Esta carta é um adeus do filho saudoso à sua Mãe. É 

uma flor destas montanhas, murcha e seca, já que o céu desta minha 
terra não tem orvalhos doces nem o sol raios de oiro para aviventar 
flores do coração. 

São versos. Não tenho mais nada que dar-lhe. Nem 
tenho tintas aqui para fazer-lhe um desenho no dia de seus anos. 

Os versos são tristes, porque eu o sou: tristes como a 
solidão, solitários como a palmeira perdida no meio das ondas, que 
sente ainda o rochedo apertar suas raízes e a escuma do oceano 
desbotar as suas folhas. Por isso escrevi-os na folha que tinha 
aquele emblema. 

Adeus, minha Mãe, lance sua bênção sobre seu filho do 
coração. 

 

Manuel Azevedo. 

A carta deixa clara a idéia de morte. A tristeza da cidade onde morava o 

abatia cada vez mais, não tinha como sentir esperança. Tinha tendências à 

melancolia, ao tédio, ao desânimo e a cidade de São Paulo não o ajudava a sair 

desses estados. Por isso mesmo sendo o dia do aniversário da mãe, ele não sentia 

ou vivia alegria para escrever nos versos. Os adjetivos que usa no terceiro parágrafo 
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para descrever os versos podem ser utilizados também para caracterizar o próprio 

poeta.  

Despede-se da mãe por que sente que está morrendo e não quer que sua 

morte a pegue de surpresa. Sabia que era o filho do coração. Era preciso anunciar 

logo cedo que a morte estava chegando. 

O poema 12 de Setembro é um canto triste, uma elegia que revela a 

ferida lancinante assinalando o nascimento do poeta com o signo oriente - o signo 

da morte, numa festa saturnina: 

 

 O sol oriental brilha nas nuvens, 
Mais docemente a viração murmura  
E mais doce no vale a primavera 
Saudosa e juvenil e toda em rosa  
Como os ramos sem folhas  
Do pessegueiro em flor.  
Ergue-te, minha noiva, ó natureza!  
Somos sós - eu e tu - acorda e canta  
No dia de meus anos! (p. 240)   

 

O poeta clama à natureza para que ela saúde seus anos.  

 

A natureza sofre intenso processo de personificação deixando de ser 
o pano de fundo convencional que os clássicos figuravam, torna-se 
interlocutora, reflexo do "eu", "estado d'alma". 
 

(CANDIDO: 1964, p. 15). Contudo nessa poética, tal personificação não 

está isenta de um humor ironizante. Em plena primavera, no sentido de ser uma bela 

estação do ano, como também, do anúncio da nova idade que chega, o poeta 

parece querer comemorar essa data, num brinde que sabe impossível. Um noivado 

que se arranca da linguagem como raiz da poesia. Ainda seu sangue lateja, tem 

febre e canta:  

 

Tenho febre - meu cérebro transborda, 
Eu morrerei mancebo - inda sonhando  
Da esperança o fulgor.  
Oh! cantemos inda: a última corda  
Treme na lira... morrerei cantando  
O meu único amor! (p. 240) 
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Sentimos certa melancolia nestes versos. Ele tem o pressentimento de 

que logo cedo morrerá. As notas saem de seu peito como gritos profundos que 

desejam compreender o mistério do destino, mas que, ao mesmo tempo, temem-no. 

Mesmo assim, essa melancolia faz esse poeta continuar seu canto. Por não ter um 

amor feminino se apega a seu único amor, à poesia. Feito o filósofo Sócrates, o 

poeta bebe o veneno da língua inflamada da poesia e serenamente encaminha-se 

para a morte pressentida. Desposa-a. As notas saem de seu peito como gritos 

profundos. O preço que paga para cultivar esse amor, o casamento de Eros com a 

Morte, na noite que acena, é a solidão:   

 

Vivi na solidão - odeio o mundo  
E no orgulho embucei meu rosto pálido  
Como um astro na treva...  
Senti a vida um lupanar imundo 
- Se acorda o triste profanado, esquálido  
- A morte fria o leva... (p. 242) 

 

 O poeta se distancia. Sente que os destinos desse século são tristes. 

Aqueles que se tornam poetas logo deparam com as conseqüências da sua escolha, 

mesmo que tragam em si notáveis influências: 

 

Fora belo talvez sentir no crânio  
A alma de Goethe, e reunir na fibra 
Byron, Homero e Dante;  
Sonhar-se num delírio momentâneo  
A alma da criação, e o som que vibra  
A terra palpitante... (p. 243)  

 

Esse momento de conhecimento mexeu com o poeta. Ele pode conhecer 

personalidades clássicas que marcaram a sua breve formação literária. Ele vê que a 

morte não alivia o destino dos célebres:  

 

Mas ah! O viajar nos cemitérios 
Nessas nuas caveiras não escuta  
Vossas almas errantes,  
Do estandarte da sombra nos impérios  
A morte - como a torpe prostituta  
- Não distingue os amantes (p. 243)  
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Famosos ou não todos participam do ciclo da vida, nascem, crescem, 

morrem. Eternizá-los torna-se possível, ao tentarem ultrapassar as barreiras do 

irreconhecível, ao atingirem a decifração da poesia. 

Morre Álvares de Azevedo, um gênio que não teve tempo para descobrir 

a alegria. Desfrutar o amor. Mas fez de sua poesia triste refúgio para suas reflexões 

prematuras.  

Que fatalidade, meu pai” 
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À GUISA DE CONCLUSÃO 

 

 

A Lira dos Vinte Anos aponta para nós não só a capacidade intelectual 

de Álvares de Azevedo, mas também o seu desejo de estabelecer caminhos de 

crítica de arte, a partir de seus domínios de leitura, associando a isso uma busca de 

sua própria necessidade de criação estética e seu fazer poético. Se, na primeira 

parte, percebemos sua mobilidade para que sua poesia alcance valores estéticos do 

belo e do sublime, na segunda parte, esses valores direcionam-se para a instância 

do prazer e do gozo na materialidade da linguagem poética. A musa e a poesia 

pertencem à arena dos signos mundanos onde o dinheiro coloca em funcionamento 

a roleta da sorte. Álvares de Azevedo desorganiza as temáticas do Romantismo.  

Faz do ato de colar e colar um ato de pensamento e do fazer criativo. 

Ao usar a brincadeira de cortar, colar retalhos das obras lidas, ele no 

primeiro momento, anuncia uma estética romântica do seu tempo na qual a musa e 

o poeta são vistos num patamar de adoração e glória. Mas, ao colocar em crise o 

desejo do sujeito poético singular, na segunda, simbolicamente vislumbra um tempo 

que ainda não é o seu, representando uma pré-visão do que acontecerá mais tarde 

com a modernidade, a morte do poeta e a queda da aura, conforme a discussão 

benjamiana. 

À medida que Álvares de Azevedo cola as citações no seu texto, ele as 

trabalha num processo paratextual, uma justaposição que permite pôr em 

movimento o texto citante e os textos citados. Tal processo incide sobre a posição 

que os coloca, invariavelmente, – no alto e acima dos poemas, funcionando como 

limiares ou entradas para o espaço poético circunscrito. Processo que abre a poesia 

lírica para a ironia, como se o poeta estivesse cruzando uma ―rede‖ de signos em 

que os estudos literários e a crítica interpelam-se desconstituindo sentimentos de 

inspiração poética, consagrados no romantismo. 

 As epígrafes, portanto, não agem sozinhas, mas se realizam no ato do 

trabalho escritural. Nesse ato que é também partícipe do turbilhão do pensamento 

do poeta a montagem e colagem sugerem a margem, nessa parceria simbólica, de 

incompletude. 
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  Sua escritura torna-se, assim, um espaço agônico que representa a 

potência de vida em face à literatura como espaço de morte. É, também, máquina 

potente de linguagens, afetos, conceitos e percepções. A escritura de Álvares de 

Azevedo representa esta luta.  

O corte organiza e desorganiza tanto a representação do real para o 

qual esse trabalho de citação aponta, com seus índices existenciais, remetendo a 

elementos autobiográficos, à constituição da biblioteca do autor, quanto a questão 

das subjetividades e imagens presentes, ora trazendo uma dimensão 

fenomenológica de uma subjetividade forjada por uma imaginação transcendental, a 

qual podemos observar e analisar à luz de Gaston Bachelard e suas poéticas do 

escritor criativo e devaneios, da representação de uma rica infância poética, que 

permite o acesso ,na poesia alvaresazevediana, à construção de figurações e 

sensações metafísicas. Ora, na medida em que o poeta entra na percepção do 

novo, da crise estética que se afigura nos fins do século XIX para o XX, entrega-se 

aos processos de dessublimação levando-nos a uma atitude antevista como 

moderna, dando lugar a uma preocupação condizente com a perspectiva moderna,   

póstuma para o poeta, voltada para o tempo histórico que anuncia o capitalismo, a 

era da reprodutibilidade da obra de arte, a transformação do autor como produtor, 

com a conseqüente queda da aura e da dessacralização do poema que passa à 

condição de mercadoria, conforme brilhantemente desenvolverá o teórico crítico 

Walter Benjamin. 

Observa-se também que nessa passagem do sublime para a 

dessublimação igualmente está em jogo a perda do álibi teológico, da primeira parte, 

já que se anuncia nos poemas da Lira a morte de Deus, seja na figura do autor 

como criador, seja como parte de um tempo que se abria para o nihilismo, na 

ausência da subjetividade urdida pelo cristianismo, no exercício de um pacto de 

crenças e de fé. Esssa vertente do poeta se apresenta de maneira mais radical em 

obras de cunho teatral como A noite na taberna, ou em O conde Lopo, trazendo 

ligações com a narrativa gótica e a desfuncionalização de visões utópicas. 
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À procura de uma significação territorial, o poeta, acaba por solicitar para 

a sua obra um componente direcional, construindo sua cidade letrada, seu território 

imaginário, movendo-se nessa cidade subjetiva, para a qual voltamo-nos, 

articulando aí a caosmose guattariana e os seus princípios de reconstrução da 

cidade subjetiva, onde circularão as fantasias do poeta. 

A velha cidade de São Paulo deu lugar à nova, à musa prostituída, ao 

poeta vagabundo, nômade. Ultrapassa as fronteiras territoriais, as margens do texto, 

permite travessias culturais. Reinterpreta, assim, a cidade através da janela de seu 

quarto, traz esse fora para dentro para praticar a sua cartografia poética. No espaço 

íntimo, reduzido, amplia a escrita, produzindo imagens de dentro para fora e vice-

versa.. Segundo Júlio Pimentel Pinto (2004,p. 107),  a cidade, inventada, é o lugar 

em que a adição se dá. Na invenção azevediana, ocorre o cruzamento de imagens 

citadinas, com aquilo que estava guardado nos pensamentos secretos do poeta. 

No ato da escritura se concentra no trabalho, mas abre margem para 

linhas imaginárias na sua cidade-escritura que penetrem vozes vindas das ruas, 

vozes da noite, vozes que trazem as ressonâncias familiares. Neste gesto, reúne-se 

e dispersa-se. Neste sentido, conflui para uma atitude diante do objeto construído 

como um alegórico. O corte estrutura e desestrutura a linguagem, provocando o 

efeito para o que usamos a concepção benjaminiana de uma alegoria lacunar e 

inconclusa. 

Dessa maneira, o poeta não interpreta, ele aciona a relação da obra com 

a morte da literatura, a morte dos artistas, a morte como problema do homem, 

problema filosófico e metafísico. Porém, sobretudo, ligado à morte da escritura, lugar 

de nascimento, berço e túmulo, consoante imagens que configuramos na obra. 

É o começo, por um lado, da pesquisa de si, da busca do outro, como 

constitutivo de seu processo de subjetivação através dos cortes empreendidos para 

obter partes desse outro. Por outro da inscrição do corpo familiar, num espaço votivo 

às textualidades materna, filial, de onde surge a imagem do filho predileto, a par da 

imagem da irmã, também precocemente morta, e da amizade com Luís Alves, 

determinando outras tessituras de parcerias simbólicas, tessituras autobiográficas, 

que se incorporam ao tratamento de textualidades e paratextualidades. Poemas e 

lugares de leituras; cartas, correspondência epistolar; anotações de crítica de parte, 

―corpus‖ do intelectual, do poeta, do escritor e leitor fazem-se vias de 
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transtextualidades imprevistas, curso para hipertextualidades que virtualizam a sua 

poética para o advento da modernidade.   

A despedida do poeta é a despedida de um tempo, o trabalho de luto 

realizado. E o aceno para o futuro. 
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