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RESUMO 

 

O objetivo desta dissertação é analisar a manifestação do sublime na literatura romântica 

brasileira. O tema do sublime é uma linha já explorada nos estudos literários, sobretudo 

naqueles de língua inglesa e alemã. Porém, sua relação com o Romantismo no Brasil ainda 

não recebeu a devida atenção da crítica e da historiografia. Partindo de uma análise do papel 

desempenhado pelo conceito do sublime no desenvolvimento das concepções românticas 

sobre a arte, buscarei demonstrar a relevância do conceito também para o Romantismo 

brasileiro e empreender um estudo de caso focado na obra de Fagundes Varela, com vistas a 

explicitar como um autor romântico brasileiro incorporou, em sua produção, ideias e imagens 

relacionadas ao sublime. Para tanto, as principais referências teóricas deste trabalho serão o 

tratado Do sublime, atribuído a Longino, e a Investigação filosófica sobre a origem de nossas 

ideias do sublime e do belo (1757), de Edmund Burke. 

 

Palavras-chave: Sublime; Romantismo; Burke; Longino; Literatura brasileira. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis aims to analyze the manifestation of the sublime in the Brazilian romantic 

literature. The theme of the sublime has already been explored by literary studies, especially 

those in England and Germany. However, its relation to Brazilian Romanticism has not 

received enough attention from the critics and historians. Starting from an analysis of the key 

role the concept of the sublime played in the development of romantic notions about art, I 

intend to demonstrate the relevance of this concept for the of Brazilian Romanticism and to 

undertake a case study focused on the writings of Fagundes Varela, in order to show how a 

Brazilian romantic author assimilated in his work ideas and images related to the sublime. To 

do so, the main references are the treatise On the Sublime, attributed to Longinus, and 

Edmund Burke’s A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and 

Beautiful (1757).. 

 

Key-words: Sublime; Romanticism;  Burke; Longinus; Brazilian literature. 
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INTRODUÇÃO 

 

Em um artigo de 2002, intitulado “After the sublime”, Glenn W. Most pergunta: “o 

que significa, para uma emoção, nascer, ou morrer?” (MOST, 2002, p. 101)
1
. O estudioso 

norte-americano julga necessário fazer esse questionamento pois, a seu ver, frequentemente se 

afirma, na contemporaneidade, que o sublime está em declínio. Além disso, ele afirma que 

também o belo é um conceito que não desempenha, no campo da arte, o mesmo papel central 

de outrora. Segundo Most, portanto, tornou-se comum afirmar que as duas principais 

categorias mobilizadas, na modernidade, para explicar os fenômenos estéticos não possuem 

espaço no discurso contemporâneo sobre a arte, tendo se tornado objetos de interesse apenas 

histórico. O autor, entretanto, acredita que seria mais prudente investigar quais seriam as 

causas que contribuem para a transformação dessas ideias, em vez de falar de uma morte da 

beleza ou do sublime. Nesses termos, o crítico argumenta em favor da ideia de que essas 

categorias estéticas não desapareceram, apenas são experimentadas de outras formas e por 

outros meios. 

De acordo com Most, acredita-se que, no período contemporâneo, o belo foi 

incorporado à arte popular e banalizado pelo mercado. Ao tornar-se kitsch, perdeu relevância 

no contexto da arte elevada. O autor propõe, contudo, um novo ponto de vista sobre essa 

asserção. Ele defende que o uso do belo pelo mercado e pela publicidade indica que, ainda 

hoje, buscaríamos uma experiência da beleza. E mesmo essa utilização mercadológica pode 

ser benéfica, uma vez que ela possibilita um alcance muito mais amplo do que aquele das 

formas mais elevadas de arte, possuindo assim uma função social e uma dimensão ética que 

não deveriam ser ignoradas ou desprezadas. Dessa maneira, a aparente ausência do belo em 

algumas formas de arte, notadamente aquelas consideradas mais sofisticadas, não significaria 

a morte dessa categoria, mas sim uma transfiguração, que, por sua vez, poderia ser 

compreendida como uma resposta ao seu uso pragmático por parte do mercado (cf. MOST, 

2002, p. 102). 

A respeito do sublime, por outro lado, poderíamos pensar que ele não representa 

nenhum papel relevante no contexto artístico e cultural contemporâneo. Isso porque, à 

primeira vista, até mesmo o vocábulo “sublime”, ao contrário de “belo”, desapareceu quase 

que completamente de nossa terminologia estética. Esse desaparecimento, segundo Most, 

                                                 
1 
No original: “What does it mean for an emotion to be born, or to die?”; Todas as traduções dos textos utilizados 

nesta dissertação que não possuem tradução para o português são de minha autoria e serão acompanhadas de 

notas contendo os trechos no idioma original. 
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estaria em larga escala relacionado à forte influência exercida pela visão de Immanuel Kant 

acerca dessa categoria. 

Most afirma que, ao mesmo tempo em que correspondeu ao seu grande triunfo, o 

modelo kantiano de sublime, por representar a relação do homem com suas aspirações 

suprassensíveis, tornou-se independente do âmbito da poesia e da arte em geral. Mesmo a 

tentativa, por parte de seguidores da doutrina do filósofo de Königsberg, como Friedrich 

Schiller, de aplicação do conceito ao domínio artístico, sobretudo à tragédia, contribuiu para a 

derrocada do sublime nesse campo. Em verdade, o privilégio conferido por esses autores à 

arte trágica possibilitou a criação de uma nova categoria estética, a saber, “o trágico enquanto 

uma disposição metafísica” (MOST, 2002, p. 113, grifo meu)
2
. Acrescente-se ainda a 

crescente ausência de elementos de transcendência que passou a caracterizar o pensamento da 

virada do século XIX para o XX, e chegaríamos ao cenário em que se perdeu o interesse pelo 

sublime como uma categoria para a especulação estética (cf. MOST, 2002, p. 114). 

Most demonstra, a partir de alguns exemplos literários, em especial a poesia de Robert 

Frost, que os autores do século XX teriam se adaptado a esse declínio e passado a fazer 

referência – sem utilizar o termo “sublime” – à transcendência como uma experiência de 

perda. Para eles, o sublime de fato existe, mas como um sentimento de nostalgia e 

arrependimento, um tipo de desejo por algo que não mais faz parte do mundo a nossa volta. A 

conclusão do teórico americano é a de que, na era contemporânea, embora acreditemos viver 

em uma época “depois do sublime”, experimentaríamos por meio da arte uma nova forma de 

sublimidade, relacionada a esse sentimento nostálgico (cf. MOST, 2002, p. 120). 

Embora ofereça um panorama significativo da aparente situação de crise do sublime 

no mundo contemporâneo, o artigo de Glenn Most não oferece a real dimensão do papel 

desempenhado por essa categoria estética na arte do século XVIII e das primeiras décadas do 

XIX. Ainda assim, as considerações do autor são uma interessante porta de entrada para o 

estudo que proponho, pois elas nos permitem fazer um contraste entre a discussão estética 

desenvolvida na atualidade e o período que será analisado nesta dissertação. 

 Se, na contemporaneidade, é plausível discutir o desaparecimento do sublime do 

pensamento estético, à época na qual se desenvolveram as teorias poéticas do Romantismo 

não faria sequer sentido pôr em questão a sua existência. O período que se estende do início 

do século XVIII até meados do século XIX foi marcado, tanto no plano teórico quanto no 

                                                 
2 
No original: “the tragic as a metaphysical disposition”. 
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plano artístico, por um ávido interesse pelo sublime, o que marcou inclusive uma elevação do 

conceito ao posto de categoria estética dominante da época. 

O Romantismo pode ser compreendido como um movimento artístico que surge em 

resposta tanto às rigorosas regras de composição poética do Neoclassicismo como aos ideais 

racionalistas pregados primeiramente pelo Iluminismo no século XVIII – e, no século 

seguinte, pelo pensamento positivista (cf. AZEVEDO, 2009, p. 50-51). Conforme buscarei 

demonstrar ao longo deste estudo, a consolidação do sublime foi justamente um dos principais 

fatores que forneceram os fundamentos teórico-filosóficos para a constituição dos princípios 

artísticos românticos. 

Isso se deve, principalmente, a duas razões. Por um lado, a estética do sublime 

permitiu a apreciação de imagens e objetos – tais como o oceano, as montanhas, as complexas 

catedrais góticas medievais, entre outras – que poderiam estar relacionadas a ideias de 

informidade e/ou obscuridade, e antes eram deixadas de fora do âmbito artístico por não se 

adequarem aos ideais de clareza, proporção e simetria do Neoclassicismo. Por outro lado, o 

sublime também ofereceu as ferramentas necessárias para a fundamentação e consolidação de 

modelos poéticos que privilegiavam a faculdade da imaginação frente ao racionalismo 

pregado pelo pensamento iluminista. 

Dada a grande importância da categoria do sublime para a gênese e o sucesso do 

Romantismo na Europa, poderíamos afirmar que, para se alcançar um entendimento amplo 

acerca deste movimento literário e artístico, é necessário antes estudar as principais 

características desse conceito estético. Dessa maneira, nos seria possível, por um lado, 

entender porque sua voga no pensamento estético dos séculos XVIII e XIX está 

intrinsecamente ligada à consolidação das poéticas do Romantismo, e por outro, delimitar os 

principais aspectos que caracterizariam o sublime propriamente romântico. 

Nesta dissertação, os textos com os quais trabalho para estabelecer a relação entre o 

Romantismo e o sublime são, especificamente: o tratado Do sublime (Peri Hupsous), escrito 

provavelmente no século I EC e tradicionalmente atribuído a Longino
3
 e a obra Uma 

investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo (1757), do 

filósofo irlandês Edmund Burke. 

                                                 
3
 A autoria do tratado permanece um tópico de debate para os historiadores. Originalmente, o Peri Hupsous foi 

atribuído a Cássio Longino, pensador grego do século III EC. Contudo, devido a inconsistências entre alguns 

pensamentos expostos na obra e concepções correntes durante o período, essa hipótese foi descartada. 

Pesquisas mais recentes estimam que o texto deve ter sido escrito no século I EC, porém sua autoria permanece 

um ponto indefinido. Por questão de conveniência, irei me referir ao autor do tratado apenas como “Longino”. 
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Uma possível objeção à delimitação de meu corpus teórico sobre o sublime diz 

respeito à ausência sobretudo da teoria de Immanuel Kant – tradicionalmente considerada 

como uma das principais contribuições para a história do sublime, ao lado das formulações de 

Longino e Burke. Minha opção por não a incorporar ao meu estudo se deve a dois motivos 

principais: (I) a difícil aplicação do modelo kantiano à arte, e (II) a perspectiva subjetivista 

adotada pelo filósofo. 

Como afirmado acima, foi a partir das ideias kantianas apresentadas na Crítica da 

faculdade do juízo (1790) que o sublime pôde ser transposto para além dos limites da 

experiência artística, passando a denotar a relação – de ordem moral, sobretudo – entre a 

ligação do homem ao mundo material e sua aspiração a algo suprassensível. Isso se daria de 

duas formas, a partir da ideia de infinitude ou, mais diretamente, da ideia de terror, o que 

levou o pensador a distinguir dois tipos de sublime, respectivamente: o matemático e o 

dinâmico. Kant ressalta que, em ambos os casos, os objetos capazes de proporcionar esse 

sentimento encontram-se não na esfera artística, mas no domínio dos fenômenos da natureza. 

O filósofo de Königsberg afirma explicitamente que, quando se pretende um juízo 

estético puro, “não se tem de apresentar o sublime em produtos da arte […], onde um fim 

humano determina tanto a forma como a grandeza, […] mas na natureza bruta” (KANT, 2012, 

p. 99), fato que torna a aplicação do conceito kantiano à poesia – ou à arte em geral –, no 

mínimo, difícil. Mesmo quando utiliza como exemplos a catedral de São Pedro em Roma e as 

pirâmides do Egito, em momento algum Kant destaca algum tipo de especificidade artística, 

tratando ambos simplesmente como objetos. 

O segundo empecilho para a utilização da formulação kantiana em meu estudo é o fato 

de que, embora o filósofo tenha tomado como ponto de partida os modelos estéticos do século 

XVIII, ele operou uma radical mudança de foco nas discussões sobre o sublime. Isso porque, 

enquanto os teóricos que o precederam classificavam a sublimidade como uma resposta 

emocional à grandiosidade e ao poder da natureza ou da divindade – admitindo também suas 

representações na arte como meios para o sublime –, Kant procurou explicar esse fenômeno 

como uma resposta ao reconhecimento dos próprios limites de nossa imaginação, o que, por 

sua vez, nos faria perceber que possuímos uma faculdade suprassensível, a saber, a razão, que 

nos permite fazer juízos morais: 

 

[…] pois o verdadeiro sublime não pode estar contido em nenhuma forma sensível, 

mas concerne somente à ideia da razão, que, embora não possibilite nenhuma 

representação adequada a elas, são avivadas e evocadas ao ânimo precisamente por 

essa inadequação, que se deixa apresentar sensivelmente (KANT, 2012, p. 90). 
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 Dessa forma, o autor da Crítica da razão pura definiu o próprio sujeito como fonte da 

experiência sublime, na medida em que o termo “sublime”, segundo a teoria estética kantiana, 

descreve não as próprias coisas materiais, mas sim o movimento do ânimo a partir do contato 

com tais objetos. A partir disso, o filósofo alemão pôde concluir que “a verdadeira 

sublimidade te[m] de ser procurada só no ânimo daquele que julga e não no objeto da 

natureza cujo ajuizamento enseja essa disposição do ânimo” (KANT, 2012, p. 103). 

Como podemos perceber, a definição do sublime oferecida pelo filósofo torna sua 

aplicação à arte uma tarefa bastante difícil e improvável, uma vez que Kant afirma 

explicitamente que os exemplos apropriados são objetos da natureza que não envolvem uma 

finalidade e defende a ideia de que o sublime não reside nas características intrínsecas ao 

objeto contemplado, mas sim no próprio sujeito que tem essa experiência. 

Ao contrário da teoria kantiana, as formulações apresentadas no Peri Hupsous de 

Longino e na Investigação filosófica de Edmund Burke, mostram-se mais adequadas aos 

propósitos de meu estudo por três motivos. Por um lado, a redescoberta do tratado grego, a 

partir da tradução francesa feita por Nicolas Boileau, em 1674, e a incorporação de suas ideias 

ao pensamento estético europeu deu início à transição gradual do paradigma mimético das 

teorias da arte do Neoclassicismo para o modelo expressivo, que privilegia a imaginação, 

endossado pelos autores românticos. 

Por outro lado, a teoria estética burkiana foi responsável pelo estabelecimento do 

sublime como uma categoria estética autônoma e independente do belo, o que, por sua vez, 

desempenhou um papel fundamental para o triunfo definitivo da imaginação nas teorias da 

arte – e, consequentemente, para a consolidação do paradigma estético do Romantismo – e 

estabeleceu as principais ideias que seriam exploradas na arte com vistas a proporcionar uma 

experiência do sublime. 

O terceiro ponto que torna os pensamentos desses dois autores bastante profícuos para 

minha proposta é o fato de que, apesar de ressaltarem diversos objetos da natureza – o oceano, 

montanhas, vulcões, etc. – como poderosas fontes do sublime, eles não excluem a arte de seus 

respectivos modelos teóricos. Ao contrário, esses pensadores mostram-se bastante 

preocupados em oferecer diversos exemplos de como o sublime pode ser proporcionado a 

partir de representações no âmbito artístico, especialmente na literatura, foco deste estudo. 

Devido à grande importância do conceito para o sucesso da literatura romântica na 

Europa do século XIX, as relações entre o sublime e o Romantismo constituem um tópico de 
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bastante interesse nos estudos literários do velho continente, sobretudo na Inglaterra e na 

Alemanha. No Brasil, entretanto, apesar da reconhecida influência dos autores europeus em 

nosso Romantismo, o sublime parece não ter despertado a atenção e o interesse de nossa 

crítica e historiografia. Ao abordarem a obra de autores como José de Alencar, Gonçalves 

Dias e Álvares de Azevedo, os estudiosos brasileiros adotaram como principal critério 

avaliativo o elemento nacionalista, e enfatizaram o projeto de construção, por meio da 

literatura, de uma identidade brasileira. Dessa forma, além de explicitar o papel das teorias de 

Longino e Burke para a formação geral do movimento romântico, o principal objetivo deste 

estudo é investigar a manifestação do sublime no cenário brasileiro. 

Para realizar esse objetivo, a dissertação foi organizada em quatro capítulos. O 

primeiro é dedicado à demonstração do modo como a redescoberta do Peri Hupsous 

contribuiu para a fundamentação de uma poética romântica. Para tanto, o capítulo possui três 

seções: na primeira, abordarei o contexto de transição que marcou a passagem do século XVII 

para o XVIII para evidenciar as condições nas quais o Peri Hupsous foi incorporado às 

discussões sobre a arte; em seguida, buscarei fazer uma apresentação clara dos principais 

pontos da teoria de Longino que viriam a ser apropriados pelos românticos; por fim, analisarei 

algumas das ideias defendidas por autores como Schlegel, Keats e, sobretudo, Wordsworth, 

para mostrar como elas são desenvolvidas a partir das noções que caracterizam o sublime 

longiniano. 

O segundo capítulo, igualmente dividido em três partes, visa a estabelecer, a partir das 

ideias burkianas, as principais características do sublime romântico. Na primeira seção, 

mostrarei como as discussões mantidas na Inglaterra da primeira metade do século XVIII 

permitiram o desenvolvimento do conceito para além da formulação de Longino; na segunda, 

abordarei diretamente a Investigação filosófica de Burke, buscando reconstruir os 

movimentos da argumentação do filósofo irlandês para fundamentar o seu modelo do sublime; 

na última seção, tratarei dos desdobramentos do conceito burkiano na poesia romântica. 

O terceiro capítulo tem por objetivo abordar os desdobramentos do sublime no 

Romantismo brasileiro, e é dividido em dois momentos. Uma vez que a relação entre essa 

categoria estética e o nosso movimento romântico parece ter passado despercebida pelos 

estudos literários tradicionais, o primeiro consiste em explicitar a maneira como o 

Romantismo brasileiro foi recebido pela historiografia para, assim, evidenciar a pouca atenção 

dada ao sublime para interpretar esse movimento literário. Uma possível explicação para esse 

esquecimento por parte da historiografia é a crescente descrença no sublime a partir das 
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últimas décadas do século XIX, conforme apontado por Glenn Most. Nesse sentido, serão 

analisadas obras de autores românticos – especificamente, Alencar, Gonçalves Dias e Álvares 

de Azevedo – com vistas a demonstrar que o sublime se fez presente na literatura romântica 

nacional. 

Por fim, o último capítulo apresenta um estudo de caso, para abordar mais 

detalhadamente a obra de um autor. Nesse sentido, optou-se por analisar algumas obras do 

poeta Fagundes Varela, ainda pouco estudado pela tradição crítica. O objetivo é demonstrar 

como o sublime contribuiu para que o escritor compusesse uma parte significativa de seu 

campo simbólico. A escolha pelo autor deve-se, sobretudo, ao fato de ser ele considerado um 

poeta de transição (cf. CANDIDO, 2014), cuja obra foi influenciada pelos autores que o 

precederam – como Gonçalves Dias e Álvares de Azevedo – e manifestou elementos que 

seriam explorados por seus sucessores. Assim, sua produção literária reúne características 

comuns a todas as fases do Romantismo brasileiro, constituindo um interessante objeto de 

estudo. Uma vez que se trata de um estudo de caso que serve a um propósito mais amplo – 

estabelecer as relações entre o sublime e o Romantismo brasileiro –, não busquei analisar 

todas as obras varelianas nas quais se manifesta o sublime. Procurei, ao contrário, identificar, 

a partir de uma leitura prévia, as obras mais significativas para compor o corpus da análise. 
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1 O SUBLIME E AS TEORIAS EXPRESSIVAS DA ARTE 

 

1.1 O período de transição 

 

Embora não seja possível falar de um movimento romântico unívoco – pois cada uma 

de suas manifestações incorporou elementos peculiares a seus próprios contextos 

socioculturais –, há alguns elementos e características recorrentes que nos permitem 

caracterizar determinadas obras como “românticas”. De modo mais ou menos geral, os 

manuais de literatura fazem referência a esses movimentos como uma espécie de reação ao 

Neoclassicismo preponderante na Europa até meados do século XVIII. Chama-se atenção, 

especialmente, para o fato de que os românticos pensavam a arte como uma expressão 

espontânea e autêntica dos sentimentos do autor, diferentemente da visão classicista, segundo 

a qual a arte deve representar, de maneira verossímil, a harmonia e a ordem da natureza. 

Nesse caso, utilizando os termos do seminal estudo de Meyer H. Abrams O espelho e a 

lâmpada (1953), as teorias miméticas neoclássicas teriam dado lugar às teorias expressivas da 

arte. Disso decorre também a imagem que dá título ao próprio livro do crítico norte-americano: 

o espelho relacionado à ideia de que a arte deve “imitar” a natureza; e a lâmpada 

representando a inspiração e a originalidade, ambas prezadas pelos românticos. 

Com base nessa ideia, convencionou-se opor às normas de composição propostas 

pelos pensadores neoclássicos a originalidade do gênio artístico, tão apreciada pelos 

românticos. Essa divisão implicava a seguinte conclusão: enquanto os românticos advogariam 

a inspiração e tenderiam a avaliar a obra de arte com base apenas na emoção, os neoclássicos 

julgariam uma obra por critérios racionais. Obviamente, tal classificação constitui antes uma 

simplificação do que uma caracterização precisa de ambos os modelos poéticos. 

De fato, as poéticas românticas que se desenvolveram sobretudo a partir de fins do 

século XVIII e início do XIX defendiam a inspiração genuína como o principal motor da 

criação artística e rejeitavam as regras e os modelos impostos pelos teóricos neoclássicos. Isso 

não significa, contudo, que os românticos ignoravam os aspectos técnicos da composição da 

obra. Da mesma maneira, seria equivocado afirmar que os pensadores do Neoclassicismo 

ignoravam, ou até mesmo rejeitavam, os elementos emocionais no processo de criação da 

obra de arte. Como alguns críticos já apontaram (cf. AZEVEDO, 2009, p. 66), vários 

elementos centrais das discussões estéticas do período romântico já haviam sido levados em 

consideração nos dois séculos anteriores – em um contexto neoclássico, portanto. Sendo 
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assim, o apelo à razão e à emoção nos procedimentos avaliativos do Neoclassicismo e do 

Romantismo, respectivamente, parece constituir antes uma questão de ênfase do que de 

exclusão (cf. VIZZIOLI, 2005). 

O século XVIII, particularmente, ainda que bastante afinado com as concepções 

estéticas neoclassicistas, foi fundamental para a consolidação de uma teoria expressiva da arte. 

Nesse período, muitos preceitos clássicos foram enfraquecidos ou até mesmo preteridos, 

enquanto outros princípios poéticos tornavam-se centrais. Partilho, pois, da visão apresentada 

por Meyer H. Abrams (2010, p. 105), que defende que “a estética romântica foi muito mais 

um exemplo de continuidade do que de revolução na história intelectual”. Dessa forma, uma 

breve apresentação desse contexto de declínio dos modelos miméticos classicistas mostra-se 

bastante profícua para que se possa entender o modo como o Romantismo se consolidou – o 

que, como será demonstrado, está intimamente relacionado à estética do sublime. 

A consolidação de um modelo estético classicista se deu, primeiramente, na época do 

Renascimento. Esse período foi marcado pela redescoberta e revalorização da arte produzida 

na antiguidade greco-romana, tomada como clássica. A partir da retomada sobretudo da 

Poética de Aristóteles, os pensadores renascentistas propagaram a ideia de que a teoria e a 

práxis artística dos gregos constituíam os procedimentos mais adequados para a produção da 

obra de arte e deveriam ser tomados como regras a serem seguidas pelos artistas. 

No período que se estende do final do século XVII até meados do XVIII, esses ideais 

greco-romanos e renascentistas ganharam novo fôlego e tomaram forma do que viria a ser 

conhecido por Neoclassicismo. Em resposta à estética barroca e do rococó, e amparados pela 

teoria mimética aristotélica, os autores neoclássicos privilegiavam, especialmente, ideais de 

clareza e simetria, e buscaram reabilitar a tese de que a obra de arte deve representar, de 

maneira verossímil, a harmonia do mundo natural: 

 

Avesso ao elemento noturno, o Classicismo quer ser transparente e claro, racional. E 

com tudo isso se exprime, evidentemente, uma fé profunda na harmonia universal. A 

natureza é concebida essencialmente em termos de razão, regida por leis, e a obra de 

arte reflete tal harmonia. A obra de arte é imitação da natureza e, imitando-a, imita 

seu concerto harmônico, sua racionalidade profunda, as leis do universo 

(ROSENFELD & GUINSBURG, 2005, p. 263). 

 

O enfoque dado à prescrição de determinadas regras de composição – tais como as três 

unidades, no caso da tragédia – não significa, contudo, que os pensadores neoclássicos 

tenham ignorado por completo ou excluído o aspecto emocional de suas considerações acerca 

da poesia, e da arte em geral. Meyer H. Abrams (2010, p. 107) chama atenção precisamente 
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para este fato, afirmando inclusive que “a asserção de que os críticos do século XVIII liam 

com base apenas na razão é uma grande calúnia”. 

O autor norte-americano ressalta a importância de dois fatores para a incorporação do 

elemento sentimental nas discussões neoclássicas sobre a arte. Por um lado, houve uma 

assimilação das considerações de Aristóteles sobre a evocação e catarse das emoções – 

notadamente o medo e a piedade – e da máxima horaciana si vis me flere, dolendum est/ 

Primum ipsi tibi
4
, que ecoava na afirmação de Nicolas Boileau (1979, p. 45): “para provocar-

me prantos, deve chorar”. Por outro lado, a partir da segunda metade do século XVII, os 

pensadores neoclássicos passaram a nutrir um crescente interesse pela teoria retórica, 

retomando autores como Cícero e, principalmente, o tratado Do sublime de Longino, que 

permaneceu esquecido por mais de dez séculos até ser recuperado a partir da tradução 

francesa do próprio Boileau, publicada em 1674 – uma das primeiras para o vernáculo. 

Os pensadores setecentistas pareciam especialmente atraídos pela concepção da 

retórica clássica – que, vale dizer, passaria a caracterizar um dos principais lemas românticos 

– segundo a qual o orador, com vistas a suscitar em seu público sentimentos elevados, deve 

ele próprio encontrar-se em um estado de entusiasmo, ou seja, sua inspiração deve ser intensa 

e genuína, e não fruto de quaisquer artifícios meramente técnicos – embora estes artifícios não 

devessem ser totalmente excluídos da práxis poética. Tal é a ideia explicitada nas máximas de 

Horácio e Boileau. 

Um dos fatores mais significativos para que essa ideia fosse incorporada nas 

discussões estéticas do período neoclássico, foi justamente a tradução do Peri Hupsous feita 

por Boileau. Soma-se a isso o curto – porém bastante influente – prefácio escrito pelo 

pensador francês. Nele, o autor chama atenção para o fato de que Longino, ao tratar do 

sublime, estava preocupado menos com um estilo pomposo e ornamentado do que com o 

conteúdo do discurso: 

 

É preciso […] saber que por Sublime Longino não entende aquilo que os Oradores 

chamam o estilo sublime: mas esse extraordinário e esse maravilhoso que 

impressiona no discurso, e que faz com que uma obra enleve, arrebate e transporte. 

O estilo sublime deseja sempre grandes palavras; mas o Sublime pode ser 

encontrado em apenas um pensamento, em apenas uma figura, em apenas um jogo 

de palavras (BOILEAU, 2013, s/p). 

 

                                                 
4
 Arte Poética, 102-103. Conforme a tradução portuguesa de R. M. Rosado Fernandes, “se queres que eu chore, 

hás-de sofrer tu primeiro” (HORÁCIO, s/d, p. 71). 
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Essa distinção tornada explícita por Boileau tornou possível a transposição do sublime 

do campo da retórica para o domínio das discussões sobre arte. Com isso, discernindo o estilo 

do conteúdo sublime, o pensador francês deu o primeiro passo em direção à fundamentação 

do sublime como uma categoria estética. A partir da contribuição de Boileau, o sublime 

tornou-se um dos principais tópicos de interesse dos pensadores modernos, sobretudo na 

Inglaterra (cf. MONK, 1960). Como meu objetivo não é abordar exaustivamente a introdução 

do conceito do sublime na teoria crítica neoclássica, será mais produtivo comentar, a título de 

exemplificação, como isso se deu na obra de um autor que foi bastante influente no contexto 

do início do século XVIII: John Dennis. 

O sistema crítico de John Dennis é fundamentado em bases bastante tradicionais da 

teoria mimética classicista. O autor, por exemplo, entende a poesia como “imitação da 

Natureza por meio de um Discurso enternecedor e abundante” (DENNIS apud ABRAMS, 

2010, p. 110). Em obras como The grounds of criticism in poetry (1704), todavia, Dennis 

introduz e desenvolve conceitos derivados das noções de Longino. Nesse tratado, o pensador 

inglês defende, inclusive, a ideia longiniana explicitada por Boileau de que a verdadeira 

natureza do sublime consiste na grandeza de pensamento e não propriamente em um estilo 

discursivo ornamentado e pomposo. 

O problema em relação ao modelo de Dennis, conforme observado por Abrams (2010, 

p. 111), reside no fato de que, ao assimilar o sublime em sua teoria, o pensador britânico 

desequilibrou, de certo modo, a sua “estrutura pragmática”. Isso porque se, em um primeiro 

momento, o aspecto emocional aparecia justificado em seu modelo como um dos meios para 

comover, proporcionar prazer e instruir o leitor, no desenvolvimento posterior de seu 

pensamento, a emoção tornou-se “a indispensável – quase suficiente – fonte e marca de toda 

poesia” (ABRAMS, 2010, p. 111). 

Seguindo a tendência crítica desenvolvida por John Dennis, diversos autores da 

primeira metade do século XVIII exploraram os temas do sublime e dos aspectos emocionais 

da poesia, e, com isso, cada vez mais elementos da formulação longiniana foram incorporados 

às discussões sobre arte do período. Robert Lowth, por exemplo, além de ter sido bastante 

influenciado pela ideia do sublime religioso de Dennis procurou demonstrar que o aspecto 

mimético da poesia poderia ser harmonizado com a ideia de que a poesia tem sua base nas 

emoções, noção esta que teve um forte impacto em diversos autores românticos (cf. 

ABRAMS, 2010, p. 112-113). 
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Esse destaque cada vez maior ao elemento sentimental da poesia e da arte culminará, 

por fim, no êxito das teorias expressivas do Romantismo, que tomam forma em textos como o 

prefácio à segunda edição das Baladas líricas (1800), de William Wordsworth, que pode ser 

entendido como um manifesto do movimento romântico inglês. Isso se deve ao fato de que as 

teses longinianas, em especial a ênfase na intensidade do efeito que caracteriza o sublime, 

deram o suporte necessário para que os pensadores setecentistas e oitocentistas tratassem de 

experiências estéticas que não exatamente se enquadravam na categoria clássica do belo. 

Uma vez que a redescoberta do tratado de Longino e sua introdução nas discussões 

estéticas foi um fator significativo e, como demonstrarei na sequência, determinante para que 

se desse essa mudança de paradigma, faz-se necessário apresentar as principais ideias contidas 

no Peri Hupsous para que possamos esclarecer a presença do sublime tanto na teoria quanto 

na práxis romântica. 

 

1.2 O tratado Do sublime 

 

“A alegação essencial do sublime é a de que o homem pode, no sentimento e no 

discurso, transcender o humano” (WEISKEL, 1994, p. 17). Com essa afirmação, Thomas 

Weiskel dá início a seu estudo O sublime romântico. De fato, como podemos verificar na 

própria etimologia da palavra
5
, o sublime está relacionado àquilo que seja, de alguma forma, 

elevado e transcenda o domínio humano – podendo estar relacionado à natureza vasta e 

grandiosa ou mesmo a caracteres próprios à divindade. É precisamente essa ideia de elevação 

que oferece o substrato básico da teoria apresentada no tratado longiniano. 

O texto grego – e, consequentemente, as origens do próprio conceito do sublime – 

encontra-se entre duas tradições do pensamento antigo: por um lado, a tradição retórica 

clássica; por outro, a mentalidade filosófica grega (cf. HALLIWELL, 2011, p. 328). No 

primeiro caso, o sublime é tomado como um adjetivo, que denota sentidos tanto de 

grandiosidade quanto de terror – o termo foi utilizado, por exemplo, para designar um dos três 

estilos discursivos delimitados por Cícero (cf. De oratore, 75-99): especificamente, o estilo 

grandioso, aquele que move as paixões. Já no segundo caso, o sublime está relacionado à 

eminência do discurso ou de pensamento. 

                                                 
5
 Derivado do advérbio hupsi, que significa “no alto”, o substantivo grego hupsous denota uma altura elevada e 

tem o sentido de cume. Do mesmo modo, a forma latina sublimis, pela qual o termo grego foi traduzido, 

designa aquilo que se eleva ou que se sustenta no ar. 
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É exatamente essa dualidade entre estilo e conteúdo que Boileau torna explícita em 

seu prefácio, chamando atenção para o fato de que Longino privilegiava o segundo, sendo 

precisamente nisto que consiste a originalidade do tratado. É lícito afirmar, portanto, que, não 

obstante tenha sido tradicionalmente tomado como um manual de oratória, o Peri Hupsous 

extrapola em grande medida o domínio da retórica clássica. Ao não enfatizar o aspecto técnico 

ou formal – o que não significa dizer que essa dimensão está ausente no texto longiniano – 

mas, sim, o aspecto subjetivo do sublime, o autor do tratado mostra-se preocupado em 

empreender uma abordagem filosófica sobre a própria experiência humana de uma 

perspectiva que leva em consideração o papel desempenhado pelas artes verbais, seja a 

retórica ou a poesia (cf. DORAN, 2015, p. 37). 

Quando nos debruçamos sobre o tratado Do sublime, é preciso atentar para dois fatores 

que apresentam obstáculos à interpretação da obra. Em primeiro lugar, é preciso levar em 

consideração a fragmentação do texto, que teve partes perdidas ao longo dos séculos. Uma 

segunda dificuldade é a de que Longino não oferece, ao menos não diretamente, uma 

definição clara do sublime. Isso se deve, provavelmente, ao fato de que o autor se dirigia a 

uma pessoa – especificamente, Postúmio Terenciano (Do sublime, I.1
6
) – que já possuía um 

conhecimento avançado sobre o assunto. Além disso, a linguagem altamente densa do tratado, 

sobretudo em suas seções iniciais, indica que o autor está possivelmente retomando ideias e 

argumentos que já haviam sido trabalhados em outro texto. 

Em função dos objetivos dessa dissertação, não buscarei fazer uma leitura do tratado 

grego em sua totalidade. Estou antes interessado em apresentar a teoria do sublime de 

Longino de maneira compreensiva, ressaltando aqueles elementos de seu pensamento que 

seriam gradualmente incorporados às discussões estéticas da primeira metade do século XVIII 

e, posteriormente, endossadas pelos românticos. Por esse motivo, minhas considerações serão 

concentradas, sobretudo, nas seções do tratado que contêm a formulação da teoria longiniana: 

especificamente, as seções I-XV, e a digressão das partes XXXIV-XXXVI
7
. 

É possível estruturar a argumentação de Longino em cinco passos distintos: o autor (I) 

introduz o tópico de análise com uma série de descrições de elementos e características do 

sublime; na sequência, (II) discute a tensão entre natureza – no sentido do dom inato do 

                                                 
6
 Mantenho, nas citações, as referências aos passos do manuscrito grego. Nesta dissertação, utilizo a tradução, de 

1996, de Filomena Hirata, cotejando-a com a edição bilíngue (grego-inglês) preparada por W. Hamilton Fyfe e 

revisada por Donald Russell com vistas a averiguar quais as melhores opções terminológicas com base no texto 

grego. 
7

 A partir da seção XVI, o Peri Hupsous consiste, basicamente, em uma apresentação mais técnica e 

convencional de uma série de figuras e metáforas (cf. MALM, 2000, p. 5). 
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poeta/orador – e técnica (techne
8
), em uma abordagem que pode ser tomada como uma proto-

teoria do gênio artístico (cf. DORAN, 2015, p. 48-53); em seguida, (III) apresenta uma série 

de vícios opostos ao sublime para então (IV) delimitar o que seria o verdadeiro hupsous, 

indicando maneiras de como identificá-lo; por fim, (V) Longino explicita as cinco fontes do 

sublime. Ao discutir esses cinco pontos, Longino apresenta uma série de ideias que séculos 

mais tarde seriam apropriadas pelo pensamento estético romântico. 

A primeira caracterização, oferecida na seção inicial do tratado, é um tanto quanto 

genérica. Hupsous é descrito como “o ponto mais alto, a eminência do discurso [logos], e que 

os maiores poetas e prosadores jamais conseguiram o primeiro posto de um outro lugar que 

daí” (Do sublime, I.3). Essa passagem foi tomada por diversos comentadores como um forte 

indício de que o conceito longiniano é essencialmente retórico, e não filosófico. Tal leitura 

fundamenta-se sobretudo na interpretação do sentido de logos como discurso, ou linguagem – 

como é o caso da tradução inglesa de Fyfe. O termo grego, contudo, não possui somente essa 

acepção, podendo também significar “razão” ou “pensamento”. Em verdade, na parte final do 

tratado, Longino afirma explicitamente que “nos discursos [logos], o pensamento e a 

expressão se desenvolvem na maior parte das vezes mutuamente” (XXX.1), corroborando a 

interpretação de que hupsous não é uma categoria restrita ao domínio da retórica
9
, uma vez 

que, além do elemento mais artificial envolvido na composição, envolve também o 

pensamento que se conjuga com o discurso. 

Embora possa parecer digressiva, a ressalva a respeito da noção de logos é relevante 

pois o modo como o termo é empregado pelo autor do tratado é essencial para compreender a 

natureza do sublime longiniano. A descrição preliminar indica que o sublime está relacionado 

ao logos – e, portanto, diz respeito tanto ao pensamento quanto à expressão verbal. Dela 

também podemos inferir que hupsous é tanto um critério de valor literário quanto uma 

experiência universal – Longino deixa claro que o verdadeiro sublime  “agrada sempre a 

todos” (VII.3-4). 

Essa primeira caracterização, entretanto, é um tanto quanto genérica, pois ela ainda diz 

muito pouco sobre a natureza de hupsous. Visando especificar o tipo de experiência acarretada 

                                                 
8
 O termo techne é constantemente traduzido por “arte”. No entanto, essa opção é inadequada. O vocábulo grego 

está relacionado, especificamente, à habilidade técnica. Ainda que o termo “arte” ainda retenha, hoje, esse 

sentido, ele gera ambiguidade uma vez que normalmente denota o arranjo de certos elementos – sons, cores, 

palavras, entre outros – para proporcionar determinadas emoções no público. 
9
 Concordo, pois, com a visão apresentada por G. M. A. Grube na introdução à sua tradução do Peri Hupsous 

(1957) e, mais recentemente, retomada por Robert Doran (2015, p. 33-35). 
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pelo sublime, o pensador grego esclarece que ele pode ser distinguido por seu efeito, e ao 

fazê-lo, o pensador extrapola de maneira explícita os limites da retórica: 

 

Pois não é à persuasão, mas ao êxtase que a natureza sublime
10

 conduz os ouvintes. 

Seguramente por toda parte, acompanhado do choque, o maravilhoso sempre supera 

aquele que visa a persuadir e a agradar, já que o ser persuadido, na maior parte do 

tempo, depende de nós, enquanto aquilo de que falamos aqui [o sublime], trazendo 

um domínio e uma força irresistíveis, coloca-se bem acima do ouvinte. E a prática 

da invenção, a ordem e a organização da matéria, nós as vemos aparecer 

penosamente, não a partir de uma passagem, nem mesmo de duas, mas da totalidade 

do tecido de discurso; enquanto o sublime, quando se produz no momento oportuno, 

como o raio ele dispersa tudo e de imediato manifesta, concentrada, a força do 

orador (I.4). 

 

A passagem acima reforça a natureza filosófica do tratado e separa o sublime da 

tradição retórica clássica, pois descreve o efeito que se origina a partir dessa experiência como 

uma reação involuntária e não racional – embora, vale ressaltar, não seja adequado afirmar 

que, para Longino, o hupsous seja irracional, pois o conceito possui uma dimensão cognitiva 

(cf. HALLIWELL, 2011, p. 336-337). Além disso, esse efeito é local, e independe do todo da 

composição. Se fosse entendido como um produto da retórica, o sublime dependeria de uma 

certa resposta voluntária por parte do público, o que, por sua vez, seria condicionado pela 

totalidade do discurso. 

Ao promover a distinção entre o êxtase e a persuasão, Longino opera também uma 

distinção valorativa, privilegiando abertamente o primeiro em detrimento do segundo. Isso se 

dá em função do aspecto transcendente do sublime. Enquanto o convencimento, próprio da 

retórica, situa-se entre os limites do âmbito humano, visando principalmente ao prazer, o 

sublime extrapola essas fronteiras e apresenta-se como um fim em si mesmo. O êxtase que 

acompanha a experiência do sublime funciona, no modelo longiniano, como um tipo de 

caminho para profundas transformações de consciência do indivíduo (cf. HALLIWELL, 2011, 

p. 330). 

Além de êxtase, é importante salientar também o uso dos termos “choque” (ekplexis) e 

“maravilhoso” (thaumasion). As duas palavras caracterizam e tornam explícita a resposta 

paradoxal que acompanha a experiência do sublime. Ao mesmo tempo em que é uma 

experiência que envolve violência, há também uma espécie de admiração envolvida no 

momento em que o indivíduo se encontra diante da grandeza. Os dois termos, portanto, são 

empregados por Longino provavelmente para enfatizar e ilustrar a intensidade estética e a 

irresistível atração pelo sublime. Essa relação entre maravilhamento e assombro será um dos 

                                                 
10

 No original, huperfua, literalmente “natureza grandiosa” ou “elevada”. 
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temas mais recorrentes nas discussões do século XVIII, sendo a base para a expressão horror 

deleitoso – cunhada por John Dennis e apropriada por Burke –, e encontrará um paralelo nas 

imagens exploradas pelos autores românticos em suas obras
11

. 

Se, em um primeiro momento, Longino considerou a questão do sublime do ponto de 

vista de seu efeito, o passo seguinte em direção a uma caracterização mais completa do 

conceito é tratá-lo sob a perspectiva de sua produção. O autor reluta a conceder que o sublime 

esteja relacionado apenas à natureza (physis) – o que, insisto, denota o dom inato do 

poeta/orador. De fato, ele rejeita a tese de que, para alcançar o sublime, o indivíduo tenha 

somente que ter “nascido para isso” (II.1). Longino defende uma ideia de que a natureza 

“abandonada a si mesma, sem ciência [logos], […] corre os piores perigos” (II.2). Para o autor, 

portanto, é necessário empregar certas regras para que a habilidade inata ao indivíduo não 

perca a sua medida e nem o seu propósito. 

A principal diferença em relação às tradições retóricas e poéticas – relacionadas, 

sobretudo, às contribuições aristotélicas nos dois campos – é que Longino não sustenta que 

deve haver um conjunto de normas pré-estabelecidas que serviriam como um modelo a ser 

seguido. Antecipando as teorias modernas do gênio artístico – notadamente, a de Kant (cf. 

DORAN, 2015, p. 51) –, o autor do tratado defende que as regras que a natureza deve seguir 

são dadas por ela mesma nos momentos de grandeza: 

 

[…] se se considerar que a natureza, assim como muito frequentemente, nos 

momentos de patético e de elevação, se dá a si mesma uma regra, assim também não 

tem costume de entregar-se ao acaso, nem de ser absolutamente sem método; e que é 

ela que fornece o elemento primeiro e arquetípico para a gênese de toda a produção, 

mas que, no que concerne às quantidades e ao tempo, para cada coisa, e à prática e à 

utilização as mais seguras, é o método que é capaz de circunscrever os limites e 

colaborar (Do sublime, II.2). 

 

Longino mostra-se preocupado com os riscos de se tomar a habilidade inata do 

poeta/orador como uma força que age de maneira aleatória. Ainda que suas leis e regras sejam 

reconhecíveis apenas após a composição do produto final – a saber, o poema ou o discurso –, 

a natureza exprime os elementos de um sistema. Isso poderia ser reconhecido ao averiguar-se 

que ela se expressa de acordo com a necessidade – ela “não tem costume de entregar-se ao 

acaso” – e emprega apenas aqueles meios técnicos adequados ao que está sendo exposto no 

discurso. Desse modo, de acordo com a visão exposta no Peri Hupsous, o dom natural do 

indivíduo e a técnica não seriam coisas distintas, mas complementares. 
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 Exploro esse ponto mais detidamente no capítulo 2 deste estudo. 
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Longino observa que o sublime é um efeito produzido não pela obra como um todo, 

mas por determinadas passagens: “quando se produz no momento oportuno [kairos], como o 

raio ele dispersa tudo e de imediato manifesta, concentrada, a força do orador” (I.4). Essa 

noção de kairos é um dos pilares da dialética entre a habilidade inata e a técnica. Na visão do 

pensador, o kairos está relacionado ao método e é necessário cultivá-lo para que o dom do 

autor do discurso possa manifestar-se adequadamente. Essa dimensão pedagógica demonstra a 

ênfase, por parte de Longino, nos perigos que a natureza corre ao agir aleatoriamente: “[…] se 

frequentemente [a natureza] precisa de aguilhão, precisa também de freio” (II.2). 

A insistência do pensador na ideia de que a natureza impõe a si mesma uma regra, ao 

contrário de seguir determinadas normas pré-estabelecidas, reforça sua “formulação dialética” 

(DORAN, 2015, p. 51), pois, ao mesmo tempo em que afirma a importância do método, 

assegura a prevalência e autonomia da natureza. Além disso, conforme bem observado por 

Robert Doran (2015, p. 51), a noção de que a natureza não trabalha movida pelo acaso 

sustenta a ideia desenvolvida na seção XIII, segundo a qual a obra dos grandes poetas podem 

servir como modelos a serem emulados e superados, sendo esse processo um dos meios 

advogados por Longino para alcançar a grandeza de pensamento e, consequentemente, o 

sublime
12

. 

Antes de voltar suas atenções para as cinco fontes do sublime, o autor do tratado 

preocupa-se em distinguir o verdadeiro sublime daqueles vícios que lhe são diretamente 

opostos. A importância desse momento no tratado diz respeito aos riscos que o poeta/orador 

necessariamente deve correr para que possa alcançar a grandeza. Longino afirma 

explicitamente: “[…] sei que as naturezas superiores são as menos isentas de defeito; pois a 

vigilância minuciosa em tudo faz correr o risco da pequenez; e na grandeza […] é preciso que 

subsista também um pouco de negligência” (XXXIII.2). 

Longino, então, elenca os vícios mais comuns nos quais incorrem aqueles que aspiram 

à grandeza: o discurso bombástico ou inflado; a puerilidade, que seria o desenvolvimento de 

uma ideia inferior; o parentirso, que nada mais é do que o sentimento falso ou aplicado no 

momento inadequado (akairos); e, por fim, a frieza, ou conceitos que não são dignos de 

pensamento. 

O primeiro vício, o inchaço, seria o mais difícil de ser evitado: “todos que visam à 

grandeza, na preocupação de fugir da reprovação de fraqueza e aridez, […] precipitam-se 
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 A ideia longiniana de mimesis é diferente daquela formulada por Aristóteles. Longino tem em mente a 

imitação não de ações, como é o caso da tragédia na visão aristotélica, mas sim desses modelos estabelecidos 

pelos grandes poetas do passado. Sobre essa questão, cf. DORAN, 2015, p. 64-67. 
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nesse vício” (III.3). Em outras palavras, Longino observa que alguns poetas e oradores, que 

creem-se inspirados, lançam mão de uma dicção inflada, convencidos de que dessa forma 

poderiam alcançar o sublime. Contudo, ao incorrerem nessa falta, o resultado é justamente o 

oposto, pois esse estilo pomposo marca uma “inautenticidade” (analetheis: não verdadeiro) do 

discurso, o que o torna seco e árido (III.4). 

A ressalva longiniana em relação à dicção inflada reforça a leitura do tratado como 

uma obra que extrapola os limites da retórica (lembremos do comentário de Boileau em seu 

prefácio). Hupsous não deve ser confundido com o estilo ornamentado, caracterizado por uma 

dicção pomposa, e independente do conteúdo que se pretende transmitir. Ao comentar 

algumas passagens da obra de Górgias de Leontinos, por exemplo, Longino chama atenção 

para o fato de que suas expressões, embora empreguem figuras de linguagem que visariam a 

grandeza, tornam-se ridículas devido ao caráter inflado de seu discurso (III.2). 

O verdadeiro sublime não é dependente da estrutura formal do discurso, e poderia ser 

encontrado apenas em um jogo de palavras ou até mesmo em um pensamento. Essa ideia faz-

se bastante clara na passagem em que o autor do tratado comenta o silêncio de Ajax na Ilíada: 

(IX.2). Robert Doran (2015, p. 61) ressalta o fato de que, mesmo que o silêncio do herói 

grego só possa ser transmitido mediante o discurso, o ponto de Longino é que o sublime “é 

principalmente uma manifestação de qualidades mentais do escritor, não uma propriedade da 

linguagem per se”
13

. 

Ainda que comprometa a produção do sublime, o discurso inflado talvez seja o vício, 

de certo modo, mais perdoável aos olhos de Longino. O pensador considera que essa falta ao 

menos indica uma tentativa do poeta/orador de alcançar a grandeza, o que seria o completo 

oposto da puerilidade: “Mas o inchaço visa ao menos a ultrapassar o sublime; enquanto a 

puerilidade é diretamente o contrário da grandeza” (Do sublime, III.4). Um discurso muito 

simples seria resultado da tentativa de alcançar o prazeroso, que, como vimos, está 

relacionado antes à persuasão do que ao sublime. Daí decorre a insistência da necessidade da 

adoção de um estilo equilibrado, cuja estrutura formal seja adequada ao pensamento. 

Os dois últimos vícios elencados por Longino – o falso sentimento e a frieza – 

constituem um verdadeiro obstáculo para o sublime. Por um lado, para que seja capaz de 

mover o público, a emoção do poeta/orador deve ser autêntica e possuir um propósito, isto é, 

ela deve manifestar-se no momento adequado – este é um dos pontos-chave para a 
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No original: sublimity is principally a manifestation of the mental qualities of the writer, not a property of 

language per se. 
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apropriação das ideias longinianas pelos pensadores românticos. No caso de emoções 

inautênticas, o sublime seria inviável, pois, como se estivesse embriagado, o poeta/orador 

estaria “fora de si [exestekotes
14

], diante de pessoas que não estão fora de si” (III.5). Por outro 

lado, deve-se atentar também para o tratamento de ideias que sejam dignas do pensamento, 

em outras palavras, que estejam, de algum modo relacionadas à grandeza. Stephen Halliwell 

(2011, p. 341) chama atenção para o modo como Longino enfatiza o “excesso de significado” 

[surplus of meaning] proporcionado pelo sublime genuíno, o que, por sua vez, produz uma 

impressão duradoura na alma – ou mente, para usar um termo moderno – do 

espectador/ouvinte, possibilitando uma contemplação permanentemente renovada. 

Nessas seções dedicadas aos vícios discursivos é possível ter uma noção mais clara do 

que seja o verdadeiro sublime por meio de seu oposto. Assim, sabemos que a sublimidade 

autêntica não é fruto de um discurso inflado ou do desenvolvimento de uma ideia inferior, 

nem tampouco está relacionada ao sentimento inoportuno e inautêntico ou a conceitos que não 

sejam dignos de pensamento. Longino acredita que todas essas faltas compartilham a mesma 

causa, a saber, “a caça da novidade nos pensamentos” (Do sublime, V.1). Em outras palavras, 

acompanhando a leitura de Doran (cf. 2015, p. 53), a causa desses vícios é o que hoje 

entendemos por “moda”. O sublime, na visão do autor do tratado, é aquilo capaz de perdurar 

ao longo do tempo, agradando sempre e de maneira universal: 

 

Quando então uma coisa, frequentemente ouvida por um homem de bom senso e 

experto em discursos, não dispõe sua alma à grandeza de pensamento, e o que é 

examinado de novo, a fundo, não deixa à reflexão mais do que é dito efetivamente, 

mas, ao contrário, para quem observa com cuidado e de maneira contínua, cai no 

enfraquecimento, não poderia haver aí um verdadeiro sublime, por mais que subsista 

o tempo único da audição. Pois grande, na realidade, é aquilo que suporta um 

reexame frequente, mas contra o qual é difícil e mesmo impossível resistir, e que 

deixa uma lembrança forte e difícil de apagar (Do sublime, VII.3, grifo meu). 

 

Ao estabelecer esse teste temporal ao hupsous genuíno, Longino contradiz, à primeira 

vista, o critério da experiência do êxtase para a distinção do sublime verdadeiro de sua cópia 

inautêntica. Essa passagem, entretanto, é bastante relevante para o projeto longiniano, na 

medida em que introduz o juízo estético em sua teoria (cf. DORAN, 2015, p. 53-54). 

Lembremos que, na visão do pensador grego, aos olhos do espectador “menos cultivado”, 

vícios como o inchaço do discurso podem ser confundidos com a verdadeira sublimidade. Por 

esse motivo, somente quando a obra fosse capaz de transcender seus limites locais e temporais 

é que o sublime autêntico se revelaria: “A prova incontestável do valor literário consiste no 
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 Literalmente, “em um estado de êxtase”. 
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apelo universal e trans-histórico de um texto, em sua habilidade de conectar leitores que estão 

temporária e culturalmente dispersos”
15

 (DORAN, 2015, p. 54). 

Seria possível, porém, oferecer uma solução para o aparente paradoxo presente na 

tensão entre a experiência do êxtase e a avaliação da posteridade. Longino parece indicar uma 

distinção entre dois tipos de prova da autenticidade do sublime: um intrínseco e outro 

extrínseco
16

. Por um lado, o êxtase individual seria uma prova intrínseca quando se trata de 

um contato direto com a grandeza; por outro, o julgamento das gerações posteriores – a 

eternidade alcançada pela obra – seria uma prova extrínseca da genuinidade do sublime. 

Na maior parte do tratado, Longino enfatiza o primeiro tipo de experiência, uma prova 

intrínseca, calcada na experiência imediata, como no seguinte fragmento: “Pois, por natureza 

de certa forma, sob o efeito do verdadeiro sublime, nossa alma se eleva e, atingindo soberbos 

cumes, enche-se de alegria e exaltação, como se ela mesma tivesse criado o que ouviu” (Do 

sublime, VII.2). Nessa passagem, o autor introduz um dos principais tópicos de sua teoria, a 

saber, a “intersubjetividade” (HALLIWELL, 2011, p. 333) entre o poeta/orador e o espectador 

que caracteriza a experiência do sublime – uma ideia que também viria a ser apropriada por 

diversos autores dos séculos XVIII e XIX
17

. 

Hupsous, segundo o modelo longiniano, seria algo comum aos homens, no sentido de 

que todos possuem uma disposição natural à grandeza: “[…] se olhássemos ao redor a vida, 

em círculo, perceberíamos como o que é superior e belo vence em tudo e reconheceríamos 

rapidamente o fim para o qual nascemos” (Do sublime, XXXV.3, grifo meu). Por esse 

motivo, por exemplo, é que o oceano atrairia mais a nossa admiração do que os pequenos rios, 

não importando o quão úteis sejam estes últimos (XXXV.4). O ponto de Longino é que, 

embora somente o poeta/orador seja capaz de produzir o sublime, todos os indivíduos são 

capazes de experimentá-lo – essa é a principal base da ideia, desenvolvida por autores como 

Wordsworth e Percy B. Shelley, de que o poeta seria dotado de uma sensibilidade mais 

depurada do que o homem comum. Daí decorre a relação de interdependência, na teoria 

longiniana, entre o processo criativo e a recepção da obra: a obra serve como um meio de 

expressar a grandeza de pensamento do poeta/orador, o que permite ao espectador alcançar 

um estado de elevação (cf. DORAN, 2015, p. 55). Daí a célebre máxima, que exercerá uma 
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 No original: Surefire proof of literary value lies in the universal and transhistorical appeal of a text, in its 

ability to connect readers who are temporally and culturally dispersed. 
16

 Mais uma vez, acompanho a interpretação de Doran (2015, p. 54-55). 
17

 Um excelente exemplo dessa apropriação por parte dos românticos é a visão de John Keats sobre o efeito da 

poesia, como veremos na seção seguinte deste capítulo. 
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enorme influência na tradição moderna: “o sublime é o eco da grandeza de alma 

[megalophrosyne]” (Do sublime, IX.2, grifo do autor). 

O grande centro da teoria do sublime longiniana são as cinco fontes do sublime 

(VIII.1): grandeza de natureza (megalophues) ou de pensamento (noesis), emoções fortes e 

inspiradas (enthousiastikon pathos), figuras (schemata) de linguagem e de pensamento, 

dicção (phrasis) nobre e composição (synthesis) elevada e dignificada. Dentre elas, as duas 

primeiras são inatas, e as outras três são aprendidas por meio da técnica. 

Como já apresentado, Longino privilegia ampla e explicitamente a grandeza de 

pensamento e a emoção, embora reconheça a importância da técnica para o refinamento dos 

dons naturais do indivíduo. Ao defender, por exemplo, que hupsous “é o eco da grandeza de 

alma”, o autor do tratado caracteriza o sublime essencialmente como uma qualidade da alma 

do poeta/orador e, consequentemente, confere um papel secundário para as habilidades 

técnicas da obra. Além disso, as passagens em que comenta as fontes inatas
18

 são as que 

constituem uma real contribuição para a teoria formulada no tratado. Por esse motivo, e em 

função dos propósitos desta dissertação, meu foco será direcionado especialmente à primeira 

fonte da sublimidade. 

Longino se ocupa da grandeza de pensamento entre os capítulos IX – amplamente 

comentado pela tradição crítica do Peri Hupsous – e XV. O autor, ao tratar de pensamento, 

utiliza o termo noesis, e não dianoia. Esse ponto mostra uma provável influência de Platão – a 

quem Longino admirava, e que ocupa grande parte dos comentários do Peri Hupsous –, que, 

na República (510c-511d), faz com que o personagem Sócrates distinga dois tipos de 

conhecimento, notadamente noesis e dianoia. De acordo com Sócrates, noesis seria a 

operação mais elevada da alma, e seria alcançada por meio da dialética, ao contrário da 

dianoia, cujo conhecimento seria decorrente de hipóteses. Na filosofia platônica, tal qual 

formulada na República, noesis permitiria o acesso às formas (eidos) transcendentes. Da 

mesma maneira, na formulação de Longino, o termo designa o aspecto transcendente do 

sublime. Esse ponto, vale dizer, também afasta um pouco mais o Peri Hupsous da Retórica 

clássica, uma vez que dianoia é um termo amplamente usado por essa tradição para se referir 

ao assunto do discurso (cf. DORAN, 2015, p. 60). 
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 Em verdade, no Peri Hupsous, Longino desenvolve apenas o tópico da grandeza de pensamento. O assunto 

das emoções foi tópico de um outro texto, hoje perdido. Robert Doran (cf. 2015, p. 72-78) tenta, em seu estudo, 

reconstruir a argumentação longiniana sobre pathos, sobretudo a partir da noção de megalophrosyne, ou 

grandeza de alma. 
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No modelo formulado no tratado, a grandeza de pensamento é a fonte que fornece a 

principal contribuição tanto para a produção quanto para o efeito do sublime. Na verdade, 

mesmo entre as fontes inatas, ela parece ser também a única que é de fato essencial. Longino 

afirma explicitamente que é errôneo tratar o sublime e o patético como sinônimos, pois, da 

mesma forma que pode haver emoção em uma determinada obra sem que ela necessariamente 

proporcione uma experiência do sublime, tal experiência pode ser suscitada em um contexto 

sem pathos (cf. Do sublime, VIII.2). A grandeza de natureza, ao contrário é utilizada por 

Longino em diversas passagens como um sinônimo de hupsous (cf. GRUBE, 1957, p. 358), e 

o pensador delimita seus três principais aspectos
19

: grandeza de alma (megalophrosyne), 

emulação (mimesis/zelosis) e aparições (phantasia), sendo a primeira mais proeminente, uma 

vez que as outras duas dela são dependentes. 

Como vimos acima, Longino defende que o sublime é uma qualidade da alma do 

poeta/orador – “o sublime é o eco da grandeza de alma” (Do sublime. IX.2) – e não resultado 

de determinado arranjo de palavras, ainda que o segundo aspecto deva ser sempre adequado 

ao primeiro, tratando-se, pois, de instâncias absolutamente conectadas. Essa ênfase nesse 

estado mental – megalophrosyne – indica uma dimensão moral da teoria longiniana: 

 

Primeiramente, portanto, é preciso tomar isso como princípio: o verdadeiro orador 

não deve ter pensamento baixo e ignóbil. Pois não é possível que pessoas que 

destinam seus pensamentos e cuidados a preocupações vis e próprias de escravos, ao 

longo da vida, produzam alguma coisa espantosa e digna de qualquer época. Mas 

são grandes os discursos, como é normal, daqueles que são capazes de ter 

pensamentos que tenham peso (IX.3). 

 

Para que o poeta/orador possa, portanto, proporcionar a experiência do sublime em seu 

público, ele próprio deve ser dotado de pensamentos elevados. Esse estado de grandeza de 

alma, enfatiza Longino, não é algo momentâneo, mas sim um estado que deve tornar-se um 

“padrão de pensamento” (DORAN, 2015, p. 62). Daí a importância do cultivo
20

, por meio da 

educação, de pensamentos grandiosos, de modo que as almas se tornem “sempre prenhes […] 

de uma exaltação genuína” (Do sublime, IX.1). Sendo assim, a megalophrosyne possui uma 

dupla dimensão – mental e moral – e faz-se condição necessária para que os discursos 

elevados possam ser criados. 

Uma maneira de cultivar a grandeza de alma e, assim, alcançar o sublime seria o 

caminho mimético. Longino afirma que “existe […] ainda um outro caminho que leva ao 
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 Há ainda uma discussão mais técnica sobre a amplificação (seção XII), que, justamente por sua natureza mais 

técnica, parece fora de lugar no tratado. 
20

 Cultivo, e não aprendizado, pois se trata de uma condição inata, e não adquirida: “[…] se trata de um dom 

mais do que de uma aquisição” (IX.1). 
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sublime. […] É a imitação [mimesis] dos grandes escritores e poetas do passado e com eles o 

espírito de emulação [zelosis]” (XIII.2). A associação entre mimesis e zelosis no Peri Hupsous 

não é acidental. Ela serve, sobretudo, como um meio do autor se desprender da concepção de 

mimesis adotada sobretudo por Aristóteles. 

Tomar os grandes autores do passado como um modelo não significa, para Longino, 

que eles devam ser copiados como formas literárias pré-estabelecidas. O termo está, nesse 

caso, ligado à noção de inspiração [enthousiasmos] – o mesmo termo, vale sublinhar, 

utilizado para designar a segunda fonte da sublimidade: emoções fortes e inspiradas. O 

pensador grego entende que esses poetas devem ser considerados ideais a serem ultrapassados. 

O termo zelosis é introduzido para denotar uma noção de competição entre os grandes 

escritores. Desse modo, apenas por ter se inspirado em Homero e tê-lo tomado como um 

modelo a ser superado que Platão teria sido capaz de ter “florescido com tão belas flores” 

(XIII. 4). Essa concepção de Longino será fundamental para que se possa compreender a 

postura adotada pelos românticos em relação à tradição literária. Não se trata de uma ruptura, 

por parte dos românticos, mas sim de um reconhecimento dos autores que os precederam, o 

que, por sua vez, faz com que eles busquem ser originais e superar os seus antecessores
21

. 

O terceiro aspecto delimitado por Longino para a produção do sublime é a phantasia. 

Traduzido por “figuração”, mas podendo significar também “imaginação”, o termo possui 

uma longa história na retórica e na filosofia grega (cf. DORAN, 2015, p. 69), o que indica um 

intenso diálogo com a tradição que precede o Peri Hupsous. A princípio o autor do tratado 

alia-se a essa tradição e mantém a definição clássica, a saber, a invocação de imagens, por 

parte do poeta/orador. A grande contribuição de Longino reside na ênfase na capacidade 

criativa em conceber imagens, em lugar de apenas reproduzi-las. Nesse contexto, phantasia 

teria o poder não apenas de invocar imagens, mas de criá-las de maneira autônoma e torná-las 

visíveis também para o público: “[…] quando o que tu dizes sob o efeito do entusiasmo 

[enthousiasmos] e da paixão [pathos], tu crês vê-lo e o colocas sob os olhos do auditório” (Do 

sublime, XV.1) 

Essa concepção longiniana se torna uma das principais premissas na argumentação 

romântica em favor dos ideais de autenticidade e originalidade. Em sua teoria do sublime, 

Longino, antecipando os autores do século XIX, enfatiza principalmente os poderes quase 

divinos da mente humana e sua capacidade de criação: 
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 Essa ideia é desenvolvida por Harold Bloom no célebre The anxiety of influence (1973). Nessa obra, o crítico 

norte-americano reconhece o Satã do Paraíso perdido como o arquétipo do poeta moderno, pois representa a 

sua angústia por originalidade (cf. BLOOM, 1997). 
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[…] é indispensável, para o sublime longiniano, que ele deva ativar e estimular as 

possibilidades irrestritas e autogeradoras da mente, em vez de fazê-la reconhecer 

seus próprios limites. […] o hupsos longiniano infalivelmente traz consigo a 

promessa de realização e expansão do próprio potencial da mente. Ele opera por 

meio de um sentido de remoção ou transcendência de limites, não de confronto com 

impedimentos colocados no caminho do pensamento
22

 (HALLIWELL, 2011, p. 342). 

 

Minha intenção, com essa abordagem do tratado Do sublime, não foi tratar da 

totalidade da obra, em todas as suas minúcias. Ao contrário, procurei apresentar, 

compreensivamente, a teoria longiniana ressaltando aqueles elementos do pensamento do 

autor que seriam posteriormente retomados com bastante fôlego pelas teorias expressivas da 

arte adotadas no período romântico. Dentre esses elementos, vale destacar, sobretudo, quatro: 

a ideia de que o sublime é o eco da grandeza da alma; o caráter inato dos pensamentos e 

emoções elevadas; a importância da técnica para o refinamento da habilidade inata ao poeta; e 

a noção de que o sublime permite ressaltar os poderes ilimitados e quase divinos da alma. 

 

1.3 As teorias expressivas da arte 

 

No início deste capítulo, procurei mostrar, de maneira sucinta, que a redescoberta do 

Peri Hupsous no contexto neoclassicista foi um fator determinante para a incorporação dos 

aspectos emocionais nas discussões estéticas. Em fins do século XVIII e início do século XIX, 

com a ascensão e consolidação dos movimentos românticos, especialmente na Inglaterra e na 

Alemanha
23

, o enfoque conferido ao sentimento se tornou, gradualmente, o principal critério 

tanto para a criação quanto para a avaliação da obra de arte. A teoria longiniana do sublime, 

que já havia sido bastante estimada por autores importantes do Neoclassicismo como Boileau 

e Dennis, pode ser considerada a principal orientação teórica do pensamento estético dos 

românticos. Enfatizo o aspecto teórico, pois, do ponto de vista de sua práxis literária, os 

poetas oitocentistas exploraram ideias e imagens afinadas, sobretudo, à formulação burkiana 

do sublime
24

. 

                                                 
22

 No original: “[…] it is indispensable for the Longinian sublime that it should activate and stimulate the 

unrestricted, self-generative possibilities of the mind, rather than bringing it to an awareness of its own limits. 

[…] Longinian hupsous infallibly brings with it the promise of a fulfilment and enlargement of the mind’s own 

potential. It operates through a sense of the removal or transcendence of limits, not a confrontation with 

impediments placed in the path of thought.” 
23

 Não tenho a intenção, aqui, de problematizar a delimitação de um movimento romântico primordial. Devido 

aos propósitos deste estudo, tenho como principal referência o ano de 1798, quando foram publicadas as 

Baladas líricas, de Wordsworth e Coleridge, e a revista Athenaeum, fundada pelos irmãos Schlegel, dando 

início ao movimento romântico inglês e ao chamado Romantismo de Jena, respectivamente. 
24

Este é precisamente o tópico do capítulo seguinte. 
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Muito embora seja possível observar algumas diferenças no pensamento dos autores 

românticos, é possível notar certa unicidade no que diz respeito à concepção de poesia. Esta 

noção, por sua vez, é bastante tributária do hupsous longiniano. Com base nesse dado, Meyer 

H. Abrams  (2010, p. 109-110) chega a afirmar, de maneira até radical talvez, que “faz-se 

necessário apenas substituir o termo qualitativo de Longino, ‘sublimidade’, pelo termo 

genérico ‘poesia’, para incorporar muito de Peri Upsous [sic] ao modelo romântico”. Sem 

entrar no mérito da questão se o crítico americano tem ou não razão, sua asserção ressalta a 

profunda relação entre o tratado longiniano e o Romantismo. 

De fato, muitos autores românticos, ao exporem suas ideias sobre poesia, acabam 

utilizando, de maneira consciente ou não, um vocabulário bastante próximo ao do tratado 

grego. Keats, por exemplo, ao tratar do efeito da poesia e defender o “critério da intensidade” 

(ABRAMS, 2010, p. 182), em muito se aproxima da doutrina longiniana. Quando estabelece 

os seus axiomas sobre poesia, ele defende que “a Poesia deve surpreender por um excesso 

refinado […]; ela deve atingir o leitor como uma verbalização dos seus próprios mais altos 

pensamentos” e ela deve, também, “deixar o leitor perder a respiração, em vez de ficar 

contente” (KEATS, 2007, p. 47-48). O poeta inglês, portanto, a exemplo do autor grego, 

sustenta que a poesia visa a arrebatar o leitor em lugar de ser apenas aprazível e retoma a ideia 

longiniana de que sob o efeito do sublime nossa alma sente-se “como se ela mesma tivesse 

criado o que ouviu” (Do sublime, VII.2). 

Da mesma forma, no contexto alemão, Friedrich Schlegel (2016, p. 483-484) sustenta 

a ideia de que cada indivíduo “traz a própria poesia em si mesmo” e que “o Mundo da poesia 

é imenso e inesgotável” e, assim, aproxima-se de Longino, que defendia que a aspiração à 

grandeza era algo inerente à natureza humana e que o verdadeiro hupsous deixava uma 

impressão duradoura que permitia uma contemplação sempre renovada. 

Uma vez que identificar recorrências do pensamento longiniano na obra teórica de 

todos os autores românticos constituiria uma tarefa bastante extensa e desvirtuaria os 

propósitos desta dissertação, será mais útil tratar de uma obra que reúna, de certo modo, as 

principais ideias e tendências do período, a saber, o prefácio de William Wordsworth à 

segunda edição das Baladas líricas (1800). O texto oferece um interessante panorama do tipo 

de abordagem característica das teorias expressivas da arte. Nele é possível encontrar, por 

exemplo, uma defesa da intensidade como um critério da autenticidade do sentimento, a 

exemplo de Keats, e a ideia, semelhante àquela advogada por Schlegel, de que há “qualidades 
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imanentes e indestrutíveis do espírito humano” (WORDSWORTH, 2007, p. 13), dentre elas, a 

própria poesia. 

Até mesmo aqueles autores que não concordavam integralmente com a visão 

wordsworthiana defendiam uma concepção de poesia bastante semelhante. Percy Bysshe 

Shelley (apud ABRAMS, 2010, p. 182), por exemplo, entende a poesia como uma “torrente 

dourada, que [a mente] faz jorrar”, e aproxima-se, desse modo, à noção de transbordamento – 

a qual voltarei mais adiante – desenvolvida no prefácio de Wordsworth. Samuel Taylor 

Coleridge
25

, por outro lado, apesar de não concordar, principalmente, com a oposição entre 

natureza e arte tal qual elaborada por Wordsworth, e de condenar o apelo a uma linguagem 

primitiva e rústica como a dicção adequada a toda poesia, partilha da ideia de seu compatriota 

a respeito da autenticidade da paixão do poeta e do emprego adequado de elementos técnicos 

na composição do poema (cf. ABRAMS, 2010, p. 167). 

Cabe observar que não há nenhum registro de que Wordsworth tenha tido acesso direto 

ao tratado atribuído a Longino, sobretudo à época da redação do prefácio. Em uma carta de 

1814, entretanto, o poeta demonstra um grande apreço pela teoria das paixões desenvolvida 

por John Dennis (cf. ABRAMS, 2010, p. 112). As concepções de Dennis, por sua vez, são 

tributárias do tratado Do sublime. Dessa maneira, é possível que elementos da teoria 

longiniana tenham sido incorporados ao pensamento wordsworthiano por intermédio dessa 

influência recebida do crítico setecentista inglês. De todo modo, ainda que não possamos 

afirmar com precisão que o poeta britânico conhecia o Peri Hupsous, suas concepções 

mostram-se como uma herança do tratado grego. Sua definição de poesia, por exemplo, que 

fundamenta as ideias expostas no prefácio, é marcada por um forte teor longiniano. 

Wordsworth (2007, p. 12) afirma que “toda boa poesia é o transbordar espontâneo de 

poderosos sentimentos”. Tal asserção, fortemente longiniana, é o principal alicerce do 

pensamento estético romântico, cujo foco será dirigido principalmente para a expressão dos 

sentimentos do próprio autor. A definição de poesia proposta pelo poeta é, em larga escala, 

uma reformulação da máxima de Longino segundo a qual hupsous é o eco da grandeza de 

alma. Esse paralelo é bastante interessante pois demonstra como a visão romântica de poesia 

se aproxima da formulação do sublime exposta no tratado grego, o que fornece subsídios para 

sustentar a ideia de Abrams de que o hupsous longiniano e o conceito de “poesia”, tal qual 

definido pelos românticos, seriam termos quase que intercambiáveis. 

                                                 
25

 Há autores, vale ressaltar, que buscaram mostrar que os pensamentos de Wordsworth e Coleridge possuem 

ainda mais elementos em comum do que a tradição crítica nos levou a crer. A esse respeito, cf. WINBERG, 

1984. 
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O apelo, inerente à máxima de Wordsworth, a esse critério de intensidade e 

espontaneidade de sentimentos no processo de criação poética é uma tônica de todo o 

movimento romântico. Os autores do século XIX mostravam-se empenhados em romper com 

a concepção classicista segundo a qual o poeta deveria obedecer certas normas de composição. 

Nesse sentido, a ideia de transbordamento de sentimentos – assim como a ideia longiniana de 

eco da grandeza – serve como um fundamento para garantir a legitimidade da paixão do 

próprio autor como regra poética. 

Wordsworth, na verdade, lança mão da ideia longiniana de que a natureza, em 

momentos de elevação, dá a si mesma uma regra. Na visão do poeta inglês, a linguagem 

empregada no poema não deve ser utilizada como um tipo de “dispositivo mecânico de estilo”, 

mas sim “induzida pela paixão” e “adequada à sua respectiva importância” (WORDSWORTH, 

2007, p. 14). Em outras palavras, o estilo adotado na composição é condicionado pelos 

sentimentos que o autor procura transmitir em determinado poema, e a adoção de uma 

linguagem visivelmente artificial debilitaria a força da poesia: “[…] a métrica se distingue 

pela regularidade e uniformidade, e não, como o produto do que habitualmente se chama 

dicção poética, pela arbitrariedade e sujeição a uma infinidade de caprichos absolutamente 

imprevisíveis” (WORDSWORTH, 2007, p. 23). 

Afirmar que a linguagem empregada no poema deve ser condicionada pelo sentimento 

que o poeta visa a transmitir não significa, portanto, que, para os românticos, o estilo seja algo 

aleatório. Wordsworth, a exemplo do que vemos no Peri Hupsous, também busca chamar 

atenção para certos cuidados que devem ser tomados no processo criativo com vistas a evitar 

alguns vícios. Lançando mão de outro argumento longiniano, o autor inglês defende que, 

mesmo se tratando de uma qualidade inata ao poeta, sua sensibilidade elevada – ou sua 

grandeza de pensamento – precisa ser refinada: 

 

Ele [o poeta] é um homem […] dotado de uma sensibilidade mais viva, de mais 

entusiasmo e ternura, que tem um conhecimento maior da natureza humana, e alma 

mais vasta  do que se julga comum na humanidade; […] Daí e da prática, adquiriu 

maior presteza e poder de expressar o que pensa e sente, especialmente aqueles 

pensamentos e sentimentos que, por sua própria escolha, ou a partir da estrutura do 

seu próprio espírito, emergem nele sem estímulo externo imediato 

(WORDSWORTH, 2007, p. 18, grifo meu). 

 

A prática, portanto, é essencial para garantir ao poeta maior fidelidade em relação à 

linguagem da natureza. Para o autor, como “poetas não escrevem exclusivamente para poetas, 

porém para os homens” (WORDSWORTH, 2007, p. 23), eles devem falar em uma linguagem 

que esteja de acordo com os sentimentos que queiram expressar em uma determinada 
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composição. Como apontado por Abrams, Wordsworth preocupa-se em distinguir “a 

linguagem genuína dos sentimentos e a simulação mecânica dessa linguagem por poetas 

habilidosos que substituem emoção por ornamento” (ABRAMS, 2010, p. 137). Assim, fica 

claro que a autenticidade dos sentimentos e o equilíbrio de composição, advogados por 

Longino, são essenciais também para o poeta britânico, e, por conseguinte, os vícios a serem 

evitados seguem os mesmos. 

A passagem supracitada demonstra, também, o quão errônea é a ideia, comumente 

aceita, de que os românticos abdicam completamente do lado técnico da criação poética em 

favor dos aspectos emocionais. É verdade que a ênfase é direcionada para o sentimento. 

Quando o tratado Do sublime foi retomado a partir da segunda metade do século dezoito, das 

cinco fontes do sublime de Longino, foram destacadas, especialmente, aquelas de caráter 

inato. Entretanto, encontra-se no pensamento estético romântico a ideia – que já havia sido 

aventada no Peri Hupsous – de que quando a paixão é autêntica ela opera como uma espécie 

de antídoto para os aspectos mais artificiais da poesia
26

. Desse modo, haveria da parte dos 

autores do período um apelo antes à adoção de um estilo equilibrado – isto é, o emprego de 

elementos técnicos consonantes à norma ditada pela própria paixão do poeta – do que a 

abolição de todo e qualquer aspecto artificial. 

É importante observar ainda que os românticos, de modo mais ou menos geral, 

acreditavam que a poesia seria algo universal e inerente ao humano. Como apresentado acima, 

tal ideia encontra-se na formulação de Schlegel de que cada indivíduo possui a poesia dentro 

de si. Wordsworth, da mesma forma, acredita que a poesia é uma qualidade inata ao homem. 

Com base nessa noção, o britânico desenvolve a ideia, bastante influente no século XIX, de 

que as qualidades do poeta não diferem da “dos outros homens em natureza, mas apenas em 

grau” (WORDSWORTH, 2007, p. 22). A função última da poesia, portanto, seria despertar no 

público uma característica que lhe seria inata. Desse modo, assim como o verdadeiro hupsous 

longiniano, a poesia, aos olhos do poeta romântico, possibilitaria uma tomada de consciência 

dos poderes ilimitados e quase divinos da mente. 

O cotejo das ideias presentes no Peri Hupsous com as principais noções românticas 

sobre a poesia mostra como, desde de sua gênese, o Romantismo possui uma relação com o 

sublime. A comparação entre a teoria do sublime desenvolvida no tratado atribuído a Longino 

e as ideias centrais do imaginário de fins de século XVIII e início do XIX – por meio, 

                                                 
26

 Longino defende que “o sublime e o patético são um antídoto e um socorro maravilhosos contra a suspeita que 

pesa sobre o emprego das figuras, e a técnica do artifício, de certa forma cercada pelo brilho das belezas e das 

grandezas, aí se encontra mergulhada e livre de toda a suspeita” (Do sublime, XVII.2). 
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sobretudo, de uma abordagem do prefácio de William Wordsworth – tornou possível 

explicitar a influência exercida, direta ou indiretamente, pelas concepções presentes no texto 

grego sobre a noção romântica de poesia. 
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2 O SUBLIME ROMÂNTICO 

 

2.1 O contexto britânico 

 

Como procurei demonstrar no capítulo anterior, a redescoberta do Peri Hupsous 

desempenhou um importante papel para a introdução do elemento sentimental tanto no 

processo criativo quanto nos procedimentos para a avaliação da obra de arte. Este fato 

contribuiu para a eventual derrocada das poéticas neoclássicas e a ascensão e consolidação 

das teorias do Romantismo. 

Se, por um lado, as ideias de Longino foram assimiladas pela teoria estética romântica, 

por outro, no que diz respeito às ideias e aos símbolos que viriam a ser explorados na poesia 

das primeiras décadas do período oitocentista, é possível notar uma forte influência de um 

outro importante teórico do sublime: o filósofo irlandês Edmund Burke. Em outras palavras, 

se o sublime longiniano contribuiu para moldar o pensamento romântico acerca da arte, o 

desenvolvimento do conceito a partir das ideias de Burke foi essencial para constituir o 

imaginário poético dos poetas românticos. 

Ao término do século XVII e início do XVIII, Longino estava estabelecido, ao lado de 

Aristóteles e Horácio, como uma das referências fundamentais para a reflexão sobre a arte. 

Por esse motivo, o período setecentista foi especialmente profícuo para o desenvolvimento do 

conceito do sublime. Embora o tratado grego tenha sido redescoberto em meio ao contexto do 

neoclassicismo francês, os pensadores dessa tradição aparentemente deram-se por satisfeitos 

com as considerações de Boileau sobre o texto longiniano e mantiveram o foco de suas 

análises nas regras poéticas (cf. MONK, 1960, p. 45). Já os pensadores britânicos, que 

também demonstraram um ávido interesse pelo sublime, mostraram-se dispostos a levar 

adiante as discussões sobre o conceito. 

Na primeira metade do século XVIII, autores como Thomas Burnet, Francis 

Hutcheson, Joseph Addison e o já citado John Dennis em muito contribuíram para a voga do 

sublime nas discussões estéticas. Embora as concepções de Longino ainda orientassem, em 

certa medida, as reflexões sobre o sublime – Dennis, por exemplo, era um grande admirador 

do autor do Peri Hupsous –, nesse período foram introduzidas novas ideias que teriam uma 

grande influência no desenvolvimento do conceito, e contribuiriam para sua emancipação em 

relação ao campo da Retórica. Essa observação é importante pois a obra Uma investigação 

filosófica sobre a origem de nossas ideias sobre o sublime e o belo (1757), de Edmund Burke, 
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constitui em certa medida uma tentativa de organizar e sistematizar as contribuições dos 

pensadores da primeira metade do século XVIII. Tais ideias exercerão, sobretudo por 

intermédio de Burke, um enorme fascínio nos autores – tanto os poetas como os prosadores – 

da tradição romântica, e encontrarão nessa produção literária um grande veículo para sua 

disseminação no contexto europeu entre fins do XVIII e início do XIX. 

Afirmar que, em sua Investigação, Burke buscou sistematizar as ideias dos pensadores 

que o precederam não significa dizer que ele tenha sido apenas um compilador de teses. 

Como veremos na segunda seção deste capítulo, o filósofo irlandês apresentou em seu tratado 

diversas ideias originais, que desempenharam um importante papel para o estabelecimento do 

sublime como uma categoria estética autônoma e independente do belo. Ao afirmar que Burke 

demonstrou uma preocupação em organizar as contribuições de seus predecessores, busco 

salientar que muitas das noções que caracterizam o sublime já haviam sido apresentadas nas 

primeiras décadas do século XVIII, ainda que não tivessem atingido o mesmo grau de 

refinamento que atingiriam na Investigação. Dentre esses pensadores da primeira metade do 

século XVIII, destacam-se, sobretudo, John Dennis e Joseph Addison. 

Dennis foi um dos primeiros autores a introduzir, de maneira explícita, a emoção do 

terror nas discussões sobre o sublime. Além disso, ele deu continuidade à tendência, iniciada 

por Thomas Burnet, de associar o sublime à experiência religiosa. Addison, por sua vez, foi o 

primeiro a propor, mais claramente, uma separação entre as ideias do sublime e do belo, 

embora tratasse ambas as categorias como complementares. Outra importante contribuição foi 

sua análise sobre as possibilidades da ideia do infinito constituir uma fonte para o sentimento 

do sublime. 

As contribuições de Dennis para a evolução do conceito do sublime encontram-se 

majoritariamente no tratado The grounds of criticism in poetry, publicado em 1704. A obra foi 

inicialmente concebida como um estudo mais extenso, que seria dedicado a uma profunda 

crítica dos principais poetas britânicos. Entretanto, devido a dificuldades editoriais, o trabalho 

não pôde ser continuado. 

Para o crítico inglês, “o sublime nada mais é do que um grande pensamento, ou 

grandes pensamentos, que movem a alma de sua situação comum por meio do entusiasmo que 

naturalmente os acompanha”
27

. Essa caracterização, explicitamente influenciada pelas ideias 

de Longino, deixa claro o caráter central das noções de grandeza de pensamento e de 

                                                 
27

 No original: “[…] the Sublime is nothing else but a great Thought, or Great Thoughts moving the Soul from 

its Ordinary Situation by the Enthusiasm which naturally attends them”. O tratado de Dennis está disponível no 

endereço eletrônico: http://www.earthworks.org/sublime/Dennis/index.html. 
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entusiasmo também para a teoria de Dennis. A principal diferença entre o crítico inglês e o 

pensador grego reside no conceito enfatizado no sistema de cada autor. Se Longino, por um 

lado, afirmava a proeminência da grandeza de pensamento, considerando inclusive a 

possibilidade de haver sublime mesmo sem pathos, por outro, Dennis julga fundamental a 

presença de paixões entusiasmadas para a experiência da sublimidade. 

Procurando corrigir o que entende ser uma contradição na teoria de Longino, Dennis 

opera uma importante distinção entre o que ele denomina paixão comum e o que ele chama de 

paixão entusiasmada
28

. Para o inglês, o sublime pode – e até deve – ser experimentado 

independentemente das paixões comuns, mas ele não pode existir sem paixões entusiasmadas. 

Enquanto o crítico entende que uma paixão comum é derivada de ideias pertencentes ao 

domínio da vida cotidiana, ele define o entusiasmo como 

 

[…] uma paixão movida por ideias em contemplação ou pela meditação sobre coisas 

que não pertencem à vida comum. Muitos de nossos pensamentos em meditação são 

naturalmente considerados com algum tipo e algum grau de paixão; e se essa paixão 

for intensa, eu a denomino Entusiasmo
29

. 

 

Em linhas gerais, Dennis considera a paixão comum como um sinônimo para uma 

paixão vulgar, o que não despertaria sentimentos elevados, prejudicando, assim, o objetivo da 

poesia de instruir o leitor – lembremos que o autor ainda era orientado pelo paradigma 

neoclássico. Para esclarecer o seu argumento, o crítico utiliza a imagem do sol: quando 

mencionado em uma conversa corriqueira, ela evocaria a figura de um objeto circular e 

brilhante; mas quando contemplada em meditação tratar-se-ia de um símbolo de vastidão e 

glória, a “mais radiante imagem da divindade”
30

. 

A noção de paixão entusiasmada é basilar para a doutrina do sublime de Dennis. Os 

passos de sua argumentação podem ser sintetizadas da seguinte maneira (cf. MONK, 1960, p. 

51): os gêneros poéticos mais elevados – como a épica, a tragédia e a ode – teriam sua origem 

em paixões entusiasmadas; o entusiasmo é uma emoção proporcionada por ideias que não 

pertencem à esfera da vida comum, consideradas em um estado de contemplação; por fim, o 

sublime pode apenas ser encontrado na poesia que contém esse entusiasmo. 

                                                 
28

 Para uma discussão mais detalhada sobre a importância do conceito de entusiasmo para a teoria estética geral, 

ver o livro, organizado por Fernando Muniz, As artes do entusiasmo (2011). 
29

 No original: “Enthusiastick Passion or Enthusiasm, is a Passion which is moved by the Ideas in Contemplation 

or the Meditation of Things, that belong not to common Life: Most of our Thoughts in Meditation, are 

naturally attended with some sort and some degree of Passion, and this Passion if it is strong I call Enthusiasm”. 
30

No original: “the brightest material Image of the Divinity”. 
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Seis seriam as paixões entusiasmadas: admiração, terror, horror, alegria, tristeza e 

desejo. Essas emoções seriam ainda mais intensas quando calcadas em ideias religiosas. 

Entretanto, como Dennis não pôde completar o seu tratado, as únicas emoções que ele discute 

ao longo do texto são as duas primeiras, a admiração e, sobretudo, o terror. Ambas as ideias 

são complementares, e a abordagem de Dennis sinaliza o caráter ambíguo da experiência do 

sublime, que envolveria, simultaneamente, sentimento de medo e reverência. 

Para tratar da admiração, o crítico inglês recorre a uma série de exemplos de objetos 

que causariam essa paixão. Tais objetos estariam ligados principalmente à religião cristã, e 

seriam as ideias de Deus e de suas criações, como os anjos e os fenômenos que observamos 

no mundo material, e as virtudes divinas do homem, como a justiça e a temperança. Como 

observa Samuel Monk (cf. 1960, p. 51), Dennis procura descrever os efeitos dessas ideias em 

termos ligado ao sublime longiniano, afirmando que a admiração é capaz tanto de 

proporcionar uma exaltação e elevação da alma como, também, de preenchê-la com um 

profundo sentimento de maravilhamento. 

Dennis, contudo, dedica uma maior parcela de seu texto à emoção do terror. Isso é 

particularmente interessante, uma vez que o terror não é uma emoção facilmente associável 

aos ideais de simetria, clareza e beleza da poética neoclássica. O pensador afirma que, se 

corretamente manipulada, essa emoção é capaz de provocar uma intensa experiência do 

sublime, pois ela raramente age só, estando quase sempre acompanhada de um senso de 

admiração. Buscando estabelecer as causas e o efeito do terror, Dennis o define como 

 

[…] uma perturbação da mente que resulta da apreensão de um mal que se aproxima, 

ameaçando nossa destruição ou um grande problema para nós […]. E quando essa 

perturbação vem subitamente, com surpresa, nós a denominamos terror, quando 

gradual, medo. Coisas que são poderosas e capazes de ferir são as causas do terror 

comum, e na medida em que são poderosas e capazes de ferir, elas tornam-se causas 

de terror; e o terror, quanto maior for, mais maravilhamento ele proporciona e mais 

próximo do assombro ele chega
31

. 

 

Essa definição ainda fundamenta a visão de Dennis segundo a qual o terror mais 

intenso é o derivado de ideias religiosas. Uma vez que, quanto maior o poder do objeto, maior 

o terror que ele é capaz de produzir, nenhuma ideia é mais terrível do que aquela da divindade 

em fúria. Essa imagem, que já havia sido introduzida por autores como Thomas Burnet, foi 
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No original: “[…] a Disturbance of Mind proceeding from the apprehension of an approaching evil; 

Threatening Destruction or very great trouble either to us or ours. And when the disturbance comes suddenly 

with surprise, let us call it Terror, when gradually Fear. Things then that are powerful, and likely to hurt, are the 

causes of Common Terror, and the more they are powerful and likely to hurt, the more they become the causes 

of Terror; which Terror, the greater it is, the more it is join'd with wonder, and the nearer it comes to 

astonishment”. 
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consolidada pela teoria de Dennis, e a partir de The grounds of criticism ela tornou-se bastante 

influente no século XVIII. 

A atenção que o pensador inglês dedica às possibilidades da exploração de uma 

emoção como o terror pode ser tomada como um primeiro passo em direção à separação das 

ideias do sublime e do belo, ainda que ele não tenha se dedicado ao assunto em sua obra. Em 

verdade, Dennis provavelmente partilhava da ideia, comum à sua época, de que o sublime 

seria apenas um grau mais elevado da experiência do belo (cf. MONK, 1960, p. 54). A 

inevitável separação entre as duas ideias teve início alguns anos mais tarde, a partir das 

contribuições de Joseph Addison. 

As ideias de Addison foram divulgadas majoritariamente no periódico The Spectator, 

editado pelo próprio ensaísta, em parceria com Richard Steele, entre os anos de 1711 e 1712. 

Sua principal contribuição para o estudo do sublime são provavelmente os ensaios que a 

tradição crítica organizou sob o título de Os prazeres da imaginação (1712). Samuel Monk 

(1960, p. 57) identifica nesses ensaios “o primeiro trabalho escrito fundamentado sobre 

estética da Inglaterra do século XVIII”
32

, uma vez que, neles, Addison busca tratar das 

questões relativas ao gosto e à imaginação de acordo com sua conexão com a arte e a 

apreciação de cenários da natureza. 

O principal objetivo de Addison era investigar a natureza dos objetos capazes de afetar 

a mente do indivíduo. De acordo com o ensaísta, os prazeres da imaginação “procedem, sem 

exceções, da visão do que é grande, belo ou fora do comum” (ADDISON, 2002, p. 49). Nessa 

definição está sugerida, ao menos implicitamente, uma separação entre as ideias do belo e do 

sublime, ainda que ambas sejam recorrentemente tratadas pelo autor como complementares ao 

longo de seus ensaios
33

. Segundo Addison, a grandeza é idêntica ao sublime
34

, e ele propõe 

uma definição na qual – de maneira similar à caracterização do terror, por parte de Dennis – 

procura contemplar tanto as possíveis fontes da grandeza quanto suas potenciais reações 

emocionais: 

 

Entendo por grandeza, não apenas a dimensão de um objeto isolado, mas a 

amplitude de toda uma cena, vista como uma composição única. É essa a 

perspectiva oferecida pela visão dos campos sem fim, por um vasto deserto árido, 
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 No original: “[…] the first sustained piece of writing on aesthetics in eighteenth-century England”. 
33

 É importante ressaltar que esse é o primeiro passo para o tratamento do belo e do sublime como categorias 

estéticas mutuamente excludentes. Essa visão, por sua vez, consolidou-se com a Investigação de Burke, como 

veremos na seção seguinte deste capítulo. 
34

 Vale dizer que o termo “sublime”, embora não seja recorrente, não é completamente ausente dos textos de 

Addison. No ensaio 417, por exemplo, o autor afirma que “Homero, enche o seu leitor de ideias sublimes” 

(ADDISON, 2002, p. 78). 
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pelos cumes gigantescos das montanhas, nos precipícios e rochedos majestosos, ou 

por um extenso lençol de água; nesses casos, não é a novidade ou a beleza da visão o 

que nos impressiona, mas aquela magnificência rude, presente em tantas dessas 

estupendas maravilhas da Natureza. A nossa imaginação gosta de ser preenchida por 

um objeto, tal como gosta de abarcar algo que seja demasiado grande para a sua 

capacidade. Perante tais visões majestosas, mergulhamos num assombro aprazível, 

sentimos uma quietude deleitosa, e um encantamento na alma (ADDISON, 2002, p. 

49). 

 

Estão contidas nessa passagem algumas noções que exerceriam grande influência nas 

décadas posteriores do século XVIII. Em primeiro lugar, ainda que Addison não faça 

referência explícita à ideia de infinitude, ela orienta sua visão sobre o sublime, na medida em 

que a grandeza seria uma categoria estética que pressuporia uma sucessão unívoca que 

inviabilizaria a percepção da totalidade do objeto. Não por acaso, grande parte dos objetos 

listados pelo ensaísta como possíveis fontes para uma experiência dessa ordem consiste em 

cenários que parecem infinitos àquele que os contempla. Em segundo lugar, a análise 

empreendida por Addison do efeito provocado por objetos grandes é guiada pela ideia de um 

prazer que surge a partir da tentativa da imaginação de dar conta de um objeto cujas 

dimensões são inapreensíveis em sua totalidade. Esse prazer seria caracterizado, a exemplo do 

efeito sublime descrito por Dennis, por uma experiência ambígua, que proporciona tanto 

assombro quanto uma “quietude deleitosa”. 

De acordo com Addison (cf. 2002, p. 53), o prazer sentido pela imaginação é 

intensificado quando um determinado objeto também reúne em si as propriedades de ser belo 

ou fora do comum. Ainda assim, a própria consideração das ideias de grandeza, beleza e 

novidade como coisas distintas desempenhou um importante papel para o desenvolvimento da 

estética do século XVIII, na medida em que abriu caminho para consolidação do sublime 

como um conceito autônomo e capaz de dar conta dos efeitos provocados por objetos, 

artísticos e naturais, que não eram contemplados pelo belo neoclássico. 

Dennis e Addison foram provavelmente os dois autores mais originais das primeiras 

décadas do século XVIII no que diz respeito ao sublime. Suas ideias desempenharam um 

papel crucial no estabelecimento da estética como um paradigma de análise da obra de arte. 

Em outras palavras, Dennis e Addison articularam uma abordagem preocupada em descrever 

não apenas as propriedades físicas dos objetos, mas sobretudo o efeito que eles são capazes de 

suscitar na mente ou imaginação do indivíduo que os contempla. Nesse sentido, então, 

podemos afirmar que, além de assimilar, em sua teoria, as noções desenvolvidas pelos dois 

pensadores ingleses, Burke também seguiu a mesma orientação metodológica, e trouxe para o 

centro de suas considerações os efeitos causados por objetos interpretados como sublimes, 
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empreendendo uma investigação que buscava determinar não como algo deveria nos afetar – 

como propunham as poéticas neoclássicas –, mas sim como algo de fato nos afeta. 

 

2.2 O sublime de Edmund Burke 

 

Se considerarmos a obra de Edmund Burke em sua totalidade, sua Investigação 

filosófica parece um ponto fora da curva, uma vez que grande parte da produção do autor 

reúne textos que versam principalmente sobre temas relativos à política. É intrigante, pois, 

que ele tenha não apenas buscado participar das discussões sobre os fenômenos estéticos que 

ocorriam desde as primeiras décadas do século XVIII como tenha também produzido um dos 

mais importantes e influentes tratados de estética da modernidade. 

A explicação para o que despertou o interesse do jovem Burke – a Investigação foi 

publicada quando o autor tinha 27 anos – por questões dessa natureza pode ser encontrada no 

prefácio à primeira edição da obra, que veio a lume em 1757. Nela, o filósofo esclarece que o 

motivo que o levou à reflexão sobre os fenômenos estéticos foi a ambiguidade com a qual os 

pensadores de sua época se referiam às ideias do sublime e do belo
35

. 

Burke acreditava que os autores frequentemente aplicavam, indiscriminadamente, os 

termos “belo” e “sublime” a objetos que muitas vezes possuíam naturezas diferentes uns dos 

outros. De fato, se tomarmos como exemplo os autores brevemente abordados na seção 

anterior, podemos notar que as considerações tanto de John Dennis quanto de Joseph Addison 

parecerem corroborar a visão burkiana, na medida em que o primeiro partilhava da ideia de 

que o sublime seria uma espécie mais elevada de belo e o segundo tratava ambas as categorias 

estéticas como complementares. 

Para solucionar essa imprecisão e demonstrar que o sublime e o belo constituem 

categorias estéticas independentes uma da outra, Burke parte das contribuições da filosofia 

empirista britânica – David Hume e, sobretudo, John Locke são diretamente citados na 

Investigação – e propõe uma análise calcada sobretudo nas paixões. Essa abordagem é um 

marco, pois pela primeira vez um autor afirma explicitamente sua intenção de empregar um 

método de investigação diferente daquele utilizado pelos pensadores neoclássicos, que quando 

se referiam aos elementos emocionais o faziam de modo a tentar conciliá-los com as 
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 Uma vez que o objeto de estudo desta dissertação é o sublime, não abordarei a teoria do belo formulada por 

Edmund Burke, salvo nas ocasiões em que ela for pertinente para o tópico principal. Para uma análise mais 

detalhada da teoria do belo do filósofo irlandês, cf. GASCHÉ, 2012. 
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prescrições normativas de suas poéticas – como era o caso da proposta de John Dennis. Desse 

modo, o principal interesse do autor da Investigação é esclarecer de que modo somos afetados 

pelos objetos, e não como eles deveriam ser concebidos para nos afetar
36

. 

Uma vez que o ponto-chave da teoria estética burkiana é a emoção, o seu modelo do 

sublime também é fundado nessa premissa. E a emoção que orienta a experiência do sublime 

é o terror. Essa asserção, no entanto, decorre de um aspecto ainda mais essencial do 

pensamento de Burke, a saber, a antítese entre as sensações de prazer e de dor, sendo a 

primeira o fundamento da ideia do belo e a segunda a base do sublime. O filósofo mostra-se 

especialmente intrigado com o fato de que, quando se trata de um juízo estético, o prazer pode 

ser derivado também de ideias relacionadas à dor. E, ao buscar considerar a dor como o 

fundamento do sublime, o autor “abre o caminho para a inclusão, na arte, de ideias e imagens 

que até então eram consideradas como repousando fora da esfera do prazer estético”
37

 

(MONK, 1960, p. 91). 

Um dos elementos mais originais do pensamento estético de Burke é a maneira, 

peculiar para a sua época, como o filósofo concebe as noções de dor e prazer. O autor 

posiciona-se contrariamente à visão segundo a qual as sensações de dor e de prazer surgiriam 

apenas mediante a cessação uma da outra. O prazer que sentimos, por exemplo, ao 

desfrutarmos uma taça de vinho não dependeria, necessariamente, da supressão de uma dor 

anterior, assim como a sensação que temos ao levar um golpe não pressupõe a interrupção de 

um sentimento de prazer. Com base em dados empíricos dessa natureza, Burke defende que a 

mente humana não se encontra continuamente em um estado de prazer ou de dor, mas sim de 

indiferença. Consequentemente, haveria prazeres e dores de natureza positiva, isto é que não 

surgiriam a partir da diminuição um do outro: 

 

De minha parte, estou antes inclinado a crer que o efeito mais elementar e natural da 

dor e do prazer tem um caráter positivo, e que eles não devem necessariamente sua 

existência a uma dependência mútua. O espírito
38

 [mind] humano, muitas vezes, e 

creio que na sua maioria, não está em um estado nem de dor nem de prazer, o que 

chamo de estado de indiferença (BURKE, 1993, p. 42). 
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 Isso não significa, vale dizer, que Burke desconsidera as características que residem nos próprios objetos. 

Sobretudo na segunda parte do tratado, o autor dedica um espaço considerável para tratar determinadas ideias 

que poderiam constituir uma fonte para o sublime, e para tanto ele busca elucidar algumas qualidades 

essenciais de tais ideias. O que é importante ressaltar é que Burke apenas não coloca tais qualidades no centro 

de sua Investigação, buscando enfatizar as emoções do sujeito que contempla o objeto. 
37

 No original: “[…] he opens the way for the inclusion of images and ideas in art that had hitherto been 

considered as lying properly outside the sphere of aesthetic pleasure”. 
38

 A opção de traduzir ‘mind’ por ‘espírito’ não é a mais adequada devido à grande carga conceitual que o termo 

‘espírito’ carrega ao longo da história da filosofia. Além disso, há ocorrências de spirit em algumas passagens 

da Investigação. Nas situações em que ‘espírito’ estiver traduzindo ‘mind’, o termo inglês será explicitado 

entre colchetes. 
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Afirmar que existem dores e prazeres de natureza positiva não significa, contudo, que 

Burke rejeite a noção de prazer negativo, isto é, aquele prazer que resulta da supressão da dor. 

O filósofo apenas deixa claro que essa sensação – embora seja, em certa medida, positiva para 

quem a experimenta – não é suficientemente semelhante ao prazer puro para que possamos 

considerar que ambos compartilhem a mesma natureza. Para evitar ambiguidades, Burke 

caracteriza esse prazer “impuro” como deleite [delight] (cf. BURKE, 1993, p. 45). 

Burke sustenta, na sequência de sua argumentação, que as ideias capazes de provocar 

uma forte impressão na mente humana sempre envolvem sensações de dor ou de prazer, e elas 

poderiam ser subsumidas, respectivamente, a esses dois gêneros: a autopreservação e a 

sociedade. As ideias relacionadas ao primeiro tipo, como a doença e a morte, seriam mais 

intensas pois geram no indivíduo um intenso pavor, enquanto ideias como saúde e vida, 

embora proporcionem prazer e contentamento, não produzem uma impressão tão forte por 

meio dessas sensações. A distinção entre as paixões sociais e as paixões relacionadas à 

autopreservação possibilita que Burke dê um passo além de Dennis e Addison, e promova o 

divórcio das ideias do sublime e do belo, uma vez que este se relaciona ao primeiro tipo de 

paixões e aquele ao segundo. 

Ao estabelecer que o sublime se relaciona ao instinto de autopreservação, derivando 

da dor e do perigo, e que o belo está relacionado à sociedade, Burke pôde, a um só tempo, 

demonstrar que ambos constituem categorias estéticas autônomas e mutuamente excludentes e 

atestar que o sublime proporciona uma experiência mais intensa do que aquela suscitada pelo 

belo. A intricada relação entre a dor, o instinto de autopreservação e o sublime é resumida 

pelo próprio filósofo: 

 

Tudo que seja de algum modo capaz de incitar as ideias de dor e de perigo, isto é, 

tudo que seja de alguma maneira terrível ou relacionado a objetos terríveis ou atua 

de um modo análogo ao terror constitui uma fonte do sublime, isto é, produz a mais 

forte emoção de que o espírito é capaz [de sentir] (BURKE, 1993, p. 48). 

 

A base que sustenta a argumentação burkiana em favor do valor de uma experiência 

estética ligada a um sentimento como o terror é, fundamentalmente, de ordem fisiológica. O 

filósofo, na esteira de concepções correntes à época, argumenta que, se para mantermos 

nossos corpos saudáveis é necessário exercitá-los – o que sempre envolve sensações dolorosas 

–, o mesmo princípio poderia ser aplicado à saúde mental. Dessa maneira, assim como a dor 

física é necessária para a manutenção da saúde de nosso corpo, o terror seria um elemento 
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necessário para o exercício pleno de nossas faculdades, funcionando como uma espécie de 

terapia mental (cf. BURKE, 1993, p. 141). 

A exploração do terror como uma emoção capaz de suscitar uma experiência do 

sublime não é um ponto exatamente original da teoria burkiana, uma vez que, como vimos na 

seção anterior, Dennis já havia dedicado uma boa parcela de seu Grounds of criticism a esse 

aspecto. Nesse sentido, a principal novidade da teoria de Burke talvez seja a sua tentativa de 

dar um passo além de Dennis e fazer da emoção do terror um elemento essencial para que 

determinada ideia seja capaz de proporcionar o sentimento do sublime. Isso é bastante claro 

quando se trata de situações que inspirariam diretamente o medo ou de ideias que, por 

associação, estariam ligadas a essa emoção. Poder-se-ia objetar, entretanto, que o mesmo não 

se aplicaria a percepções que não estão necessariamente ligadas a alguma ideia de perigo. 

Todavia, a fundamentação fisiológica da definição burkiana permite salvaguardá-la de 

objeções dessa natureza. 

O autor entende o terror como um sentimento “gerador de uma tensão anormal e de 

certas excitações violentas dos nervos” (BURKE, 1993, p. 139). Dessa forma, qualquer ser ou 

objeto que seja capaz de provocar essa tensão dos nervos – isto é, “que atua de um modo 

análogo ao terror” (BURKE, 1993, p. 48) – pode constituir uma fonte do sublime mesmo que 

não envolva diretamente nenhuma ideia de perigo. 

É importante, aqui, sublinhar uma nuance significativa do argumento de Burke. Uma 

vez que as ideias relacionadas à autopreservação envolvem, em alguma medida, dor e perigo, 

quando elas configuram uma ameaça direta ao indivíduo que as contempla não é possível 

auferir nenhum tipo de prazer a partir delas – impossibilitando, consequentemente, uma 

experiência do sublime. É preciso, portanto, haver uma distância segura entre o espectador e o 

objeto contemplado: 

 

Quando o perigo ou a dor se apresentam como uma ameaça decididamente iminente, 

não podem proporcionar nenhum deleite e são meramente terríveis; mas quando são 

menos prováveis e de certo modo atenuadas, podem ser – e são – deliciosas 

[delightful], como nossa experiência diária nos mostra (BURKE, 1993, p. 48). 

 

Desse modo, quando somos expostos diretamente à dor e ao perigo, é impossível 

experimentar uma sensação de deleite, e ficamos meramente horrorizados. Por outro lado, 

quando esse contato se dá de maneira indireta – como, por exemplo, no plano artístico –, dele 

deriva uma sensação bem mais intensa do que o prazer resultante da contemplação de um 

objeto belo. 
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A paixão que tornaria possível a experiência de uma situação aterrorizante sem 

estarmos diretamente expostos às suas causas seria a simpatia
39

, “uma espécie de substituição, 

mediante a qual colocamo-nos no lugar de outrem e somos afetados, sob muitos aspectos, da 

mesma maneira que eles” (BURKE, 1993, p. 52). Essa paixão constituiria o principal meio 

pelo qual as artes seriam capazes de afetar o público, até mesmo naqueles casos em que a 

representação envolveria ideias terríveis. Em outras palavras, a simpatia é um sentimento 

fundamental para um prazer estético derivado do terror pois ela permite uma espécie de 

“experiência virtual” (DORAN, 2015, p. 155), satisfazendo, desse modo, a condição  

essencial da segurança do espectador em relação ao objeto terrível. 

Como busquei sublinhar, os objetos que seriam capazes de constituir uma fonte do 

sublime ou são terríveis ou provocam uma reação fisiológica análoga àquela acarretada pelo 

terror. No momento sublime, o indivíduo seria tomado por um sentimento ambíguo, que 

combinaria sensações tanto de medo quanto de admiração. Ao grau mais elevado dessa 

experiência Burke dá o nome de assombro
40

 [astonishment], e nesse estado o sujeito é 

arrebatado, tornando-se incapaz de raciocinar sobre o objeto contemplado: 

 

A paixão a que o grandioso e sublime na natureza dão origem, quando essas causas 

atuam de maneira mais intensa, é o assombro, que consiste no estado de alma no 

qual todos os seus movimentos são sustados por um certo grau de horror. Nesse caso, 

o espírito [mind] sente-se tão pleno de seu objeto que não pode admitir nenhum 

outro nem, consequentemente, raciocinar sobre aquele objeto que é alvo de sua 

atenção. Essa é a origem do poder do sublime, que, longe de resultar de nossos 

raciocínios, antecede-os e nos arrebata com uma força irresistível (BURKE, 1993, p. 

65, grifos meus). 
 

Ao descrever o efeito que acompanha o sublime, Burke é explícito ao enfatizar o seu 

caráter pré-racional. O assombro não resultaria de uma reflexão sobre o objeto responsável 

por desencadear a resposta emocional do sujeito, ao contrário, ele arrebataria o indivíduo, 

impedindo qualquer possibilidade de racionalização da situação. Por um lado, é interessante 

notar que a visão apresentada pelo filósofo irlandês aproxima sua teoria do pensamento de 

Longino, que sustentava que o sublime conduz ao êxtase e não à persuasão. Por outro, ela 

reforça o papel central do medo e do terror para o modelo burkiano do sublime, uma vez que 

nenhuma outra sensação é igualmente capaz de despojar o indivíduo de suas capacidades de 

raciocinar e de agir. 

                                                 
39

 Vale observar que a noção de “simpatia” explicitada por Burke é, em linhas gerais, confluente ao conceito, 

bastante importante para os estudos literários e que remete à Poética de Aristóteles, de empatia (cf. FRANÇA, 

2017). Por questões de conveniência, optei por manter no corpo do texto a opção feita por Enid Abreu 

Dobránszky pelo correspondente direto no português para traduzir o termo sympathy. 
40

 Haveria ainda três efeitos secundários, a saber, admiração, reverência e respeito (cf. BURKE, 1993, p. 65). 
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Com vistas a confirmar o caráter ambíguo da experiência do sublime, Burke recorre a 

um argumento de orientação etimológica. O filósofo demonstra através de uma série de 

exemplos que em diversos idiomas o mesmo termo é utilizado para designar ideias tanto de 

terror como de admiração: 

 

Thámbos é, em grego, ou medo ou admiração; deinós é terrível ou venerável, aideo, 

reverenciar ou temer. Vereor, em latim, significa o mesmo que aideo em grego. Os 

romanos usavam o verbo stupeo, um termo que designa enfaticamente o estado de 

um espírito tomado de espanto, para exprimir o efeito tanto de um simples medo, 

quanto de assombro; a palavra attonitus (atingido pelo raio) expressa também a 

afinidade entre essas ideias; e não apontam o francês étonnement e o inglês 

astonishment e amazement, de modo igualmente claro as emoções afins que 

acompanham o medo e a admiração? (BURKE, 1993, p. 66) 

 

Estabelecidos os alicerces de sua teoria, Burke dedica a segunda parte de seu tratado 

quase que integralmente à classificação de ideias que constituiriam uma fonte para o sublime 

e à explicação das causas da “sublimidade” de cada uma delas. Elas seriam a obscuridade, o 

poder, privações como a escuridão ou o silêncio, a vastidão, a infinitude, a dificuldade e a 

magnificência. Trata-se de uma lista bastante interessante, pois, como observa Samuel Monk 

(1960, p. 93), com a exceção do poder, nenhuma dessas ideias encontrava espaço no âmbito 

da arte neoclássica: “uma arte que buscava a proporção e tinha aversão ao vasto”, que 

“preferia o concreto e o limitado ao infinito”
41

. Esse é um fator relevante a ser ressaltado pois 

ele fornece indícios da mudança no padrão do gosto ocorrida no século XVIII: a popularidade 

da qual gozou a Investigação na segunda metade do período setecentista deve-se sobretudo à 

sua afinação às tendências que se tornaram dominantes no final do século em questão. 

Dentre as ideias elencadas por Burke, três parecem ser mais proeminentes: (I) a 

obscuridade, (II) o poder e (III) a infinitude
42

. Essa tríade essencial está diretamente 

relacionada à sua definição do sublime: “tudo que seja (I) de alguma maneira terrível ou (II) 

relacionado a objetos terríveis ou (III) atua de um modo análogo ao terror constitui uma fonte 

do sublime” (BURKE, 1993, p. 48). Assim, cada uma das três ideias estaria associada a cada 

uma dessas variações apresentadas na conceituação burkiana. 

                                                 
41

 No original: “[…] an art that sought proportion and that disliked the vast. It preferred the concrete and the 

bounded to the infinite”.  
42

 Poder-se-ia argumentar que a ideia de vastidão, e não a de infinitude, possui um maior destaque na 

Investigação, uma vez que Burke (cf. 1993, p. 78) sugere que a segunda poderia ser subsumida à primeira. O 

filósofo, entretanto, afirma explicitamente que objetos cujas dimensões são demasiadamente grandes parecem 

infinitos ao olho humano “e produzem os mesmos efeitos, como se realmente o fossem”, o que parece indicar, 

na verdade, que a vastidão poderia ser entendida como uma variação da ideia de infinitude. 
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No primeiro caso, segundo o modelo do irlandês, a obscuridade não apenas seria capaz 

de arrebatar o indivíduo, como parece constituir uma condição necessária e fundamental para 

tornar um objeto terrível: 

 

Quando temos conhecimento de toda a extensão de um perigo, quando conseguimos 

que nossos olhos a ele se acostumem, boa parte da apreensão desaparece. Qualquer 

pessoa poderá perceber isso, se refletir o quão intensamente a noite contribui para o 

nosso temor em todos os casos de perigo e o quanto as crenças em fantasmas e 

duendes, dos quais ninguém pode formar ideias precisas, afetam os espíritos que dão 

crédito aos contos populares sobre tais espécies de seres (BURKE, 1993, p. 66-67). 

 

A ideia de obscuridade refere-se não apenas à ausência de luz, mas principalmente a 

objetos dos quais não podemos formar uma ideia clara, ou mesmo aqueles que nos são 

completamente ininteligíveis. A obscuridade faz-se, então, uma condição essencial para o 

sublime pois o terror requer um determinado grau de incerteza para que seja capaz de 

provocar uma forte impressão na mente. 

O filósofo afirma ainda que “uma ideia clara é […] um outro nome para uma ideia 

pequena” (BURKE, 1993, p. 70). O contraste entre a clareza e a obscuridade é especialmente 

importante para reafirmar e reforçar a ideia de que o sublime constitui a mais elevada 

experiência estética, constituindo, consequentemente, o domínio mais elevado da arte. O 

filósofo sustenta que uma ideia “envolta nas sombras de sua própria escuridão 

incompreensível” (BURKE, 1993, p. 70) é capaz de causar uma emoção mais terrível e 

impressionante do que a descrição mais detalhada poderia proporcionar. Por esse motivo, as 

figuras descritas por Milton em Paraíso perdido (1667), por exemplo, jamais poderiam, 

quando representadas com formas bastante definidas em uma pintura, causar o mesmo efeito 

e, além disso, correriam o risco de se tornarem ridículas (cf. BURKE, 1993, p. 71). 

Esse repúdio à clareza é um fator fundamental para a continuidade, no período 

setecentista, das mudanças iniciadas ao final do século XVII em relação ao que era entendido 

como boa arte. Conforme apontado por Monk (1960, p. 94), “a objeção de Burke à clareza 

[…] surge de sua preocupação com o elemento não-racional da arte”
43

, e as ideias 

apresentadas pelo irlandês promovem um avanço considerável em direção à sua culminação 

quase que natural: a ascensão da arte romântica, que se manifesta, especialmente, através do 

fragmento, da sugestão e do mistério. 

                                                 
43

 No original: “Burke’s objection to clarity […] arises from his preoccupation with the non-rational element in 

art.” 
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No segundo caso, quando se trata de um objeto associado ao terror, a ideia envolvida 

seria o poder. Em outras palavras, o poder é essencialmente uma sugestão indireta de perigo. 

O principal pressuposto da argumentação burkiana é o fato de que a dor é sempre infligida por 

uma força superior à nossa, uma vez que não nos submeteríamos a ela de maneira voluntária 

(cf. BURKE, 1993, p. 72). Nesse sentido, o sublime seria derivado da noção aterrorizante que 

acompanha a ideia do poder: a possibilidade de que aquela força maior nos cause dor ou, pior 

ainda, que ela provoque a nossa destruição. Um excelente exemplo, na visão do autor, é a 

maneira como a força divina é representada em diversas passagens da Bíblia cristã: 

 

Nela [a Bíblia], sempre que se representa Deus manifestando-se ou falando, invoca-

se tudo o que é terrível na natureza para intensificar o temor religioso e a 

magnificência da presença divina. […] Seria impossível enumerar todas as 

passagens […] que confirmam o sentimento comum da humanidade com respeito à 

união inseparável de um temor sagrado e reverencioso com nossas ideias de 

divindade (BURKE, 1993, p. 75, grifo meu). 

 

Burke, na verdade, retoma um argumento apresentado já no início do século XVIII. 

Assim como Burnet e, sobretudo, Dennis, o irlandês entende que a divindade seria a gradação 

mais elevada da ideia de poder, e por isso a mais aterrorizante. Mesmo quando reverenciamos 

um ato benevolente seríamos tomados por um sentimento de temor frente a potência da força 

divina. Outro aspecto digno de comentário da passagem citada é a estratégia empregada na 

Bíblia para intensificar a magnificência da divindade: a utilização de elementos naturais, o 

que nos leva ao terceiro ponto levantado acima. 

Um objeto da natureza como o oceano, as montanhas, ou até mesmo o céu, a princípio, 

não são fontes de terror propriamente ditos e, não obstante, são tradicionalmente tomados 

como sublimes. Como procurei sublinhar, ao sustentar que algo que opera de modo análogo 

ao terror – ou seja, que proporciona aquela tensão anormal dos nervos – também poderia 

constituir uma fonte do sublime, Burke foi capaz de abarcar todos esses objetos naturais em 

sua doutrina do sublime. A principal diferença é que, nesse caso, estaria prioritariamente 

envolvida a ideia de infinitude, e não tanto as de obscuridade ou de poder – muito embora, 

vale dizer, as três não sejam, necessariamente, excludentes entre si. A vastidão ou 

grandiosidade de dimensões na natureza ou na arquitetura, bem como a sucessão e a 

uniformidade das partes de um objeto, seriam ideias que evocariam a noção de infinito, e, 

dessa maneira, poderiam todas proporcionar um intenso deleite: 

 

A infinitude tem uma tendência a encher o espírito [mind] daquela espécie de horror 

deleitoso [delightful], que é o efeito mais natural e o teste mais infalível do sublime. 

Há poucas coisas, dentre os objetos dos nossos sentidos, que sejam verdadeiramente 
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e por sua própria natureza infinitas. Porém, não sendo o olho capaz de perceber os 

limites de muitas coisas, elas parecem ser infinitas e produzem os mesmos efeitos, 

como se realmente o fossem (BURKE, 1993, p. 78).  

 

Ao longo da Investigação, para exemplificar os aspectos de sua teoria, Burke lança 

mão sobretudo de exemplos literários. Porém, como à época da publicação do tratado ainda 

não havia – com exceção, talvez, da Graveyard Poetry – uma produção sistematicamente 

calcada no terror, os exemplos utilizados foram majoritariamente passagens do Paraíso 

perdido, de Milton, de Homero e da Bíblia. É interessante observar, contudo, que, muito em 

função da boa recepção ao lançamento da obra (cf. MONK, 1960, p. 99), elementos da teoria 

burkiana do sublime foram amplamente explorados pela arte nas décadas subsequentes. 

Na literatura, especificamente, imagens evocativas de ideias como a obscuridade e o 

poder – evocativas do sentimento do sublime, portanto –, fazem-se igualmente presentes 

desde a tradição gótica iniciada em 1764 com a publicação do romance O castelo de Otranto, 

de Horace Walpole, passando pelo movimento proto-romântico da Sturm und Drang alemã, 

até a poesia romântica, sobretudo a britânica, da virada do século XVIII para o XIX. Com isso 

em vista, antes de voltarmos nossas atenções para as possíveis relações entre o sublime e o 

Romantismo no Brasil, é pertinente considerar, ainda que brevemente, os desdobramentos 

imediatos do conceito no contexto europeu. 

 

2.3 Os desdobramentos do sublime no Romantismo 

 

Autores como Samuel Taylor Coleridge, John Keats, Percy Bysshe Shelley e Lord 

Byron fizeram um uso ostensivo de imagens afinadas ao modelo do sublime de Edmund 

Burke. Tal preferência articula-se ao privilégio – abordado no capítulo anterior – conferido 

pelos românticos à emoção intensa e autêntica. Esses poetas exploraram em suas obras ideias 

obscuras, vastas e aterrorizantes para criar uma atmosfera de incerteza e, com isso, serem 

capazes de evocar poderosas paixões. Isso se dá, na práxis romântica, de diversos modos, 

como por meio da exploração de elementos grandiosos da natureza ou do apelo ao 

sobrenatural, temas dos quais tratarei brevemente a seguir. 

A respeito do primeiro caso, é importante observar que a natureza desempenha um 

importante papel no Romantismo: ela afirma tanto a primazia do gênio artístico como as suas 

capacidades criativas. A representação romântica da natureza não cumpre a mera função de 

paisagem. Ela é, em si mesma, dotada de significado e atua como uma manifestação da 
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capacidade criativa da imaginação (cf. SCHNEIDER, 2008, p. 92). Assim, há um importante 

paralelo no plano simbólico, à medida que os vastos objetos naturais operam, direta ou 

indiretamente, como uma representação do potencial igualmente grandioso da imaginação. 

Por esse motivo, não são raras as descrições de elementos naturais que apelam àquelas ideias 

organizadas e analisadas por Burke na parte II da Investigação. Um bom exemplo de uma 

descrição desse tipo é a representação do oceano no canto IV de A peregrinação de Childe 

Harold (1818), de Byron (conforme a tradução de Francisco Guimarães): 

 

Rola, ó fundo azul, fusco Oceano — rola! 

Dez mil esquadras varrem-te debalde. 

Sinala a terra o homem com estragos; 

Mas à beira do mar seu poder cessa. 

São tua obra, na líquida planície, 

Os naufrágios; nem nela permanece 

A menor sombra dos destroços do homem, 

Salvo a sua própria, quando por momento 

Como um pingo de chuva, em ti se afunda 

Murmurando um gemido, sem sepulcro, 

Sem féretro, sem dobres, ignorado! 

[…] 

Em tuas sendas não há pisadas dele. 

Não são dele despojos os teus campos. 

Empinas-te e do dorso teu o arrojas; 

Essa vil força, que ele vibrar sabe 

Na destruição da terra, tu desprezas. 

Do seio teu às nuvens o escouceias, 

Tu atiras com ele tiritando 

E em gritos, nesses teus jogos de espuma, 

Aos deuses seus, em quem feliz há posto, 

Fraca esperança de algum porto próximo, 

E o lanças inda à terra — aí o deixas (BYRON, 2015, p. 236). 

 

Já no primeiro verso é atestada a sublimidade do oceano mediante a descrição de seus 

atributos, especificamente, sua profundeza e obscuridade: “Rola, ó fundo azul, fusco Oceano” 

[Roll on, thou deep and dark blue Ocean]. Se a vastidão é uma poderosa fonte do sublime, o 

tipo capaz de provocar a impressão mais intensa é precisamente a profundidade (cf. BURKE, 

1993, p. 77-78). Essa característica opera juntamente à escuridão, fazendo do mar um 

ambiente aterrorizante. 

O caráter terrível do oceano é intensificado nos versos seguintes, quando passa a ser 

descrito não apenas como um objeto grandioso, mas principalmente como algo opressor e 

inteiramente hostil à humanidade. Além disso, por meio de uma alusão aos estragos 
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perpetrados pelo homem em terra firme, é assinalada sua insignificância frente ao oceano. Se 

a terra é marcada pelos traços por ele deixados, no mar, a presença humana é comparável no 

máximo a uma gota de chuva, já que se trata de um ambiente onde não possuímos nenhum 

poder de interferir: “Essa vil força, que ele vibrar sabe/ Na destruição da terra, tu desprezas”. 

Por fim, é interessante ainda destacar os naufrágios, que além de sinalizarem a pujança do 

oceano, atestam a insignificância humana frente a esse elemento grandioso da natureza, uma 

vez que nem mesmo os vestígios dessas catástrofes – e, por extensão, da presença humana – 

ocasionadas pelas águas podem ser percebidos. 

O sobrenatural, por sua vez, também é estimado pelos românticos, de modo mais ou 

menos geral, como um elemento que atesta o poder criativo do gênio artístico. Autores como 

Coleridge e P. B. Shelley viam no sobrenatural uma possibilidade a ser explorada, em função 

de seu potencial para confirmar a capacidade do poeta de criar realidades que extrapolam os 

limites impostos pela razão humana. Uma interessante defesa desse elemento é apresentada 

pelo próprio Coleridge. 

O autor de “Kubla Khan”, a exemplo de Wordsworth, entende que as duas finalidades 

essenciais da poesia são mover as paixões
44

 do leitor a partir de uma adesão à verdade da 

natureza e despertar o seu interesse pela novidade mediante a imaginação (cf. COLERIDGE, 

2013, p. 101). Para alcançar tais objetivos, o poeta poderia recorrer a dois tipos de 

composição. Um deles – o tipo preferido por Wordsworth – relaciona-se a objetos e temáticas 

da vida comum. O segundo tipo seria relacionado a situações e agentes que tangem o 

sobrenatural. Nesse caso, “a excelência que se almejaria deveria consistir no interesse das 

afeições pela verdade dramática dessas emoções, como naturalmente ocorreria nessas 

situações, supondo-se que fossem reais” (COLERIDGE, 2013, p. 103). De maneira 

recorrente, o emprego de elementos sobrenaturais no Romantismo visa a criar uma atmosfera 

de mistério, o que aproxima as representações da ideia de obscuridade, central no sublime 

burkiano. Vejamos, por exemplo, a descrição de Demogorgon
45

, filho de Júpiter e Tétis, 

apresentada na cena IV do segundo ato de Prometeu desacorrentado (1820), de P. B. Shelley, 

na tradução de Adriano Scandolara: 

 

Poderosas trevas vejo, 

no assento do poder, e umbrosos raios 

dardejam como luz do sol no zênite. 

                                                 
44

 É interessante notar que Coleridge (cf. 2013, p. 100) utiliza especificamente o termo “sympathy”, que, como 

vimos, é um conceito fundamental para o modelo do sublime de Edmund Burke. 
45

 Demogorgon é o responsável, no drama de Shelley, por destronar o rei dos deuses. 
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– Inobservado, informe; não tem membros, 

nem forma, nem contorno; mas sentimos 

que é vivo
46

. (SHELLEY, 2015, p. 153) 

 

A descrição, embora pouco extensa, é bastante significativa. Ela apresenta, por 

exemplo, um interessante jogo de luz e sombras que, ao contrastar os raios de trevas com a luz 

difundida pelo sol, ratifica o caráter grandioso do Demogorgon indicado no primeiro verso. 

Porém, o que torna o filho de Júpiter ainda mais impressionante é que a escuridão que o 

caracteriza não se limita à simples ausência de luz, mas está relacionada, sobretudo, a 

impossibilidade de precisar uma ideia clara da criatura. O Demogorgon é completamente 

informe, sem membros e sem quaisquer limites de ordem corporal. Ainda assim, mesmo sem 

uma forma visível, sua presença é não apenas sentida, como também é bastante marcante para 

as personagens que se encontram diante dele. É possível perceber, portanto, nesse pequeno 

excerto a grandiosidade do Demogorgon, de modo que nos é lícito tomá-lo como um 

personagem plenamente capaz de inspirar um sentimento do sublime no leitor. 

Os exemplos extraídos das obras de Byron e de Shelley são bastante significativos, 

mas talvez a manifestação mais interessante das ideias de Burke seja aquela encontrada no 

famoso poema de Samuel Taylor Coleridge: “A balada do velho marinheiro” (1798). Nessa 

composição, elementos tanto naturais como sobrenaturais são empregados de modo a criar 

uma atmosfera opressiva e de mistério. 

Originalmente publicado nas Baladas líricas, e dividido em sete partes, o poema narra 

as experiências de um marinheiro que, após retornar de uma longa viagem pelo mar, relata sua 

história para um homem que está a caminho de um casamento. Ainda que não haja uma 

representação direta da ideia de Deus, é lícito dizer que uma das principais temáticas da 

balada é a consequência de ações que atentam contra a divindade. Esse mote é explorado, 

principalmente, por meio da figuração da natureza. Ao longo do poema de Coleridge, é 

possível perceber uma íntima relação dos elementos grandiosos da natureza com algo 

transcendente. Para estabelecer tal conexão, as descrições são voltadas para as características 

arrebatadoras do ambiente que cerca o marinheiro, e o estado mental que elas sugerem é um 

misto de admiração e terror, o que, por sua vez, sinaliza uma experiência do sublime. Esse 

aspecto da balada de Coleridge é perceptível já na primeira parte: 

 

Chegaram juntas névoa, neve 

                                                 
46

 Nos versos originais lê-se: “I see a mighty darkness/ Filling the seat of power, and rays of gloom/ Dart round, 

as light from the meridian sun./ – Ungazed upon and shapeless; neither limb,/ Nor form, nor outline; yet we 

feel it is/ A living Spirit” (SHELLEY, 2015, p. 152). 
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E a aragem ficou álgida; 

Flutuavam, altas, como o mastro, 

Geleiras esmeralda. 

 

Brancos penhascos com borrascas 

Deitavam luz sinistra; 

Gente e animais não vemos mais; 

Só mesmo gelo à vista. 

 

Gelo de um lado, gelo de outro, 

Gelo num amplo raio: 

Ringiu, chorou, rugiu, rachou – 

Os ruídos num desmaio!
47

 (COLERIDGE, 2005, p. 114-116) 

 

O trecho acima descreve a chegada da embarcação, após ser acometida por uma 

tempestade, às águas do polo sul. Aqui, as massas de gelo são grandiosas e aparentam ser 

infinitas: além de circundarem o navio do marinheiro, elas são tão extensas que o olho 

humano é incapaz de precisar os seus limites. Importante destacar, também, que os sons 

emitidos pela geleira lhe conferem um aspecto de coisa viva, o que a torna ainda mais 

impressionante, como atestado pela exclamação do marinheiro: “Os ruídos num desmaio!” 

[Like noises in a swound!]. 

Nas estrofes citadas, além da ênfase na grandiosidade física das geleiras, os versos 

descritivos “Flutuavam, altas, como o mastro/ Geleiras esmeralda” [And ice, mast-high, came 

floating by,/ As green as emerald] e “Brancos penhascos com borrascas/ Deitavam luz 

sinistra” [And through the drifts the snowy clifts/ Did send a dismal sheen] cumprem a função 

de refletir o estado mental ambíguo do marinheiro
48

, a primeira indicando a admiração 

evocada e a segunda representando o medo suscitado pelo cenário natural. 

O navio é guiado para fora das águas gélidas por um albatroz, que, apesar de ser um 

símbolo de boa fortuna, é morto pelo marinheiro. Esse evento acarreta uma maldição que 

acompanha o navio: os ventos param de soprar, e a embarcação fica à deriva nas águas do 

Pacífico. O ato pode ser interpretado como uma húbris do marinheiro, uma vez que a morte 

do pássaro é interpretada como um assassinato, configurando um atentado à própria 

divindade. Isso parece ser confirmado pela ação da tripulação de pendurar o cadáver da ave 

no pescoço do nauta, em lugar do crucifixo: “Não uma cruz, mas o albatroz/ Puseram-me ao 

pescoço” [Instead of the cross, the Albatross/ About my neck was hung] (COLERIDGE, 2005, 

p. 130). 

                                                 
47

 Utilizo a tradução da “Balada” feita por Alípio Correia de Franca Neto. 
48

 Acompanho, portanto, a interpretação da passagem proposta por Humphry House (1975). 
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As estrofes dedicadas à maldição que são voltadas para a representação da natureza 

mantêm a tendência observada no trecho analisado acima, investindo sobretudo na vastidão 

do oceano para compor uma intensa atmosfera de perigo: “Água, água por todo lado,/ E as 

pranchas a encolher; Água, água por todo lado/ Sem nada que beber” [Water, water, every 

where,/ And all the boards did shrink;/ Water, water, every where,/ Nor any drop to drink] 

(COLERIDGE, 2005, p. 126). Em meio a esse cenário, que por si só já é aterrador, o contato 

da tripulação com os fenômenos sobrenaturais que se sucedem torna-se ainda mais 

apavorante. 

Dentre as passagens do poema voltadas à representação de elementos sobrenaturais, a 

mais significativa para este estudo talvez sejam os versos da terceira parte que nos apresentam 

Morte e sua companheira espectral, a Vida-em-morte. Após um longo período à deriva no 

mar, o marinheiro e os demais tripulantes, já bastante debilitados pela sede, observam algo 

que, a princípio, não é possível identificar. Após um considerável prolongamento do mistério 

– a incerteza mantém-se por cerca de vinte versos, a partir da linha 147 – acerca do objeto, os 

nautas percebem que se trata do navio que traz a mulher-espectro Vida-em-morte e seu 

companheiro Morte, que estão em meio a um jogo de dados cujo prêmio é a vida dos 

tripulantes. O que mais nos interessa aqui é descrição do espectro e o efeito provocado sobre 

os homens: 

 

Boca vermelha, olhar fatal. 

Cabelo ouro-amarelo. 

Tez branco-lepra – o sonho mau 

Da Vida-em-morte era ela, mal 

Que engrossa o sangue e gela (COLERIDGE,2005, p. 138). 

 

Vida-em-morte, portanto, é descrita como uma figura assombrosa: apesar dos lábios 

vermelhos e do cabelo dourado, sua pele, de tão alva, é comparada à terrível doença da lepra. 

Ao ser caracterizada como um “mal/ Que engrossa o sangue” [Who thicks man’s blood with 

cold], a mulher-espectro é apresentada como um ser capaz de inspirar um grande terror 

naqueles que se veem diante dela, como é o caso do próprio marinheiro, que fica tão 

aterrorizado a ponto de perder sua energia vital: “Como de taça, o horror, aos goles,/ Me 

hauria vital vigor” [Fear at my heart, as at a cup,/ My life-blood seemed to sip!] 

(COLERIDGE, 2005, p. 140). 

Desse ponto em diante, todos os tripulantes do navio tombam mortos, fixando no 

marinheiro um olhar tenebroso: “Cada um […]/ Volveu-me o rosto com horror/ E maldição no 

olhar” [Each turned his face with a ghastly pang,/ And cursed me with his eye] 
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(COLERIDGE, 2005, p. 141). A penitência resultante do assassinato do albatroz continua até 

o momento em que o marinheiro consegue rezar e abençoar todas as criaturas que o cercavam 

no mar. Nesse momento, a maldição que se abate sobre o nauta começa a se quebrar: “Pude 

rezar no mesmo instante:/ E a ave, a se soltar/ De mim, tombou tal como chumbo/ E 

mergulhou no mar” [The self-same moment I could pray;/ And from my neck so free/ The 

albatross fell off, and sank/ Like lead into the sea] (COLERIDGE, 2005, p. 154). O fim 

completo da desgraça do marinheiro ocorre ao final da sétima parte do poema, quando o 

Eremita o absolve de seu crime. A partir daí, o nauta passa a experimentar uma terrível 

angústia que só cessa no momento em que ele relata a sua história: “Desde esse dia [do 

encontro com o Eremita], em hora incerta,/ Volta essa angústia extrema;/ E se não conto a 

história horrível/ O coração me queima” [Since then, at an uncertain hour,/ The agony 

returns;/ And till my ghastly tale is told,/ This heart within me burns] (COLERIDGE, 2005, p. 

198). 

Esse perpétuo ato de narrar os eventos que experimentou em alto mar é o que permite 

ao marinheiro restabelecer o seu vínculo com o mundo espiritual – e, consequentemente, com 

deus –, o que possibilitou o rompimento do encanto. A virada sublime do poema, portanto, dá-

se no momento em que o marinheiro, já tendo experimentado toda sorte de horrores no 

oceano, compreende a necessidade de admirar toda a criação divina e também de temer ao 

criador, uma vez que um ato de transgressão e de ofensa à divindade acarreta as mais terríveis 

consequências. 

Os exemplos extraídos das obras de Byron, Shelley e, sobretudo, Coleridge atestam o 

grande fascínio exercido pelas ideias de Burke no imaginário romântico. É importante 

ressaltar, contudo, que a assimilação do modelo burkiano do sublime não é exclusiva do 

Romantismo inglês. Sobretudo os alemães demonstraram um grande interesse por essa 

categoria estética – vale lembrar que Schiller, um dos principais nomes do movimento pré-

romântico da Sturm und Drang, dedicou alguns ensaios ao tema. 

Um bom exemplo da manifestação das noções apresentadas na Investigação nesse 

contexto germânico é a célebre passagem da “Noite de Valpúrgis”, do primeiro Fausto (1806), 

de Goethe
49

. O capítulo descreve o ritual orgiástico das bruxas em homenagem a Satã, 
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 É importante ressaltar que Goethe mudou suas posições em relação à arte algumas vezes ao longo de sua vida. 

Se num primeiro momento o autor foi um dos líderes, ao lado de Schiller, do movimento Sturm und Drang, 

posteriormente ele esteve afinado às tendências do Classicismo de Weimar. A tragédia de Fausto, por ter sido 

constantemente revisada durante a vida do autor, carrega diversas marcas dessas mudanças de pensamento de 

Goethe. A primeira parte da tragédia, ainda que não possa ser classificada integralmente como romântica, ainda 

apresenta elementos comuns a esse movimento artístico, dentre eles a exploração do sublime. 
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realizado no alto da montanha do Harz. Uma análise integral do capítulo desvirtuaria os 

propósitos do capítulo, mas nos é suficiente a descrição da montanha iluminada para o culto 

satânico fornecida por Fausto, no momento em que ele escala o Harz junto a Mefistófeles: 

 

No abismo como fulge, estranha 

A luz de um auroreal clarão, 

Que das voragens da montanha 

Penetra o mais profundo vão! 

Aqui um vapor ascende ao cume, 

E corre lá qual frágil fio, 

De fumo e véu fulgura um lume, 

Que após resvala como um rio. 

No vale ali, um bom pedaço, 

Em cem filões se desenrola, 

E aqui, neste restrito espaço, 

Para e de súbito se isola. 

Flamejam chispas na fundura, 

Como áureo pó que se esparrama. 

Mas vê! em toda a sua altura 

O morro se ilumina e inflama (GOETHE, 2013, p. 443). 

 

A descrição do Harz é bastante semelhante às figurações da natureza presentes nos 

trechos de Byron e Coleridge analisados. Aqui, também há um investimento sobretudo na 

vastidão da montanha e em seu aspecto aparentemente infinito – como nos versos iniciais da 

passagem: “No abismo como fulge, estranha/ A luz de um auroreal clarão,/ Que das voragens 

da montanha/ Penetra o mais profundo vão!”. O campo semântico aqui empregado – termos 

como “abismo” e “voragens” – reforça o caráter terrível do Harz, um elemento que é 

potencializado pela descrição das luzes que iluminam o cume do monte: elas flamejam na 

profundidade da montanha e, em seguida, são espalhadas como pó, o que sugere fortemente a 

imagem de uma erupção vulcânica. 

Os excertos analisados neste capítulo evidenciam o fato de que as ideias afinadas ao 

modelo do sublime de Burke foram recorrentemente exploradas pelos autores românticos do 

século XIX. Uma vez estabelecida essa relação, é possível agora averiguar se o sublime é um 

elemento que se manifestou de maneira semelhante no movimento romântico brasileiro.
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3 O SUBLIME NO ROMANTISMO BRASILEIRO 

 

3.1 A recepção do Romantismo brasileiro pela historiografia 

 

Antes que possamos tratar especificamente do movimento brasileiro, é importante 

sublinhar a dificuldade em falar da literatura romântica como um fenômeno uníssono
50

. Cada 

uma de suas manifestações, em diferentes países, apresenta características próprias, que 

dialogam com seus próprios contextos socioculturais. Ainda assim, seria possível identificar e 

delimitar alguns elementos recorrentes, que não dependeriam exclusivamente de situações 

contextuais, que nos permitiriam denominá-las segundo o mesmo termo, ou seja, classificá-las 

como românticas. Uma dessas características recorrentes seria precisamente o papel do 

sublime nas poéticas românticas. 

No caso específico do movimento romântico brasileiro, porém, ao contrário do que 

ocorreu na Europa, os esforços de proporcionar, por meio da literatura, uma experiência do 

sublime parecem ter passado despercebidos em nossos estudos literários. Um fator que nos 

permite começar a entender as razões desse desinteresse é o fato de que, tradicionalmente, 

tanto a crítica literária quanto a historiografia brasileiras apresentam certa inclinação a 

privilegiar uma literatura de caráter mais realista e documental (cf. LIMA, 1986). Inserido 

nessa tendência, Sílvio Romero, um dos mais importantes críticos e historiógrafos da 

literatura brasileira do século XIX e representante da crítica naturalista, censurou nosso 

Romantismo como um todo. Ele via no movimento, sobretudo em função de seu caráter mais 

imaginativo, uma mera imitação de modelos literários europeus, e o reprovou radicalmente, 

tomando-o como um opositor direto dos ideais de objetividade científica que reputava como 

essenciais à literatura (cf. ALVES, 1998, p. 34-35). A respeito da visão de Romero, Antonio 

Candido comenta que o pensador 

 

[…] ataca a tristeza, mal romântico, inimigo do século da ciência, que deve ser 

alegre e sem temores. Sendo a realidade o alvo da arte, a alegria extrema e a extrema 

tristeza são estados excepcionais e portanto transitórios. A realidade se espelha no 

equilíbrio, que é a própria humanidade. Um dos maiores crimes do romantismo, aos 

olhos do jovem autor, parece ser a melancolia, com a qual desvirtuou a poesia. 

Oferecendo ao poeta como assunto a Natureza, a Humanidade, a Família, o Amor, 

concebidos cientificamente, Sílvio mostra também aqui a influência positivista 

(CANDIDO, 2006, p. 58). 
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 Sobre essa questão, ver o clássico artigo de Arthur O. Lovejoy, “On the discrimination of Romanticisms” 

(1948). 
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A valorização do caráter realista e documental, mesmo nos casos de críticos que não se 

opunham de maneira tão radical ao Romantismo, resultou em uma abordagem que 

privilegiava, de maneira explícita e quase que exclusiva, os aspectos nacionalistas da 

literatura. Assim, mesmo os críticos e historiógrafos que buscavam ressaltar as qualidades e 

virtudes de nossos escritores românticos adotavam um ponto de vista enviesado e, 

consequentemente, limitado. 

O movimento romântico brasileiro teve início em um contexto pós-independência, 

marcado por uma tentativa de emancipação e dissociação, simultaneamente política e cultural, 

de Portugal. Isso fez com que a fundação de uma literatura estritamente brasileira se tornasse 

uma preocupação urgente dos autores do período, que iniciaram o Romantismo no país. 

Conforme aponta José Veríssimo: 

 

Favorecido pela autonomia de fato resultante da mudança da corte portuguesa para 

cá, pelo apartamento intelectual da metrópole começado a operar com a criação de 

faculdades, escolas, institutos de instrução e da imprensa, e, sobretudo, pela total 

independência política proclamada em 1822, e efervescência cívica por ela 

produzida, manifestou-se no Brasil, por volta de 1840, o movimento de reforma 

literária chamado o Romantismo (VERÍSSIMO, 1998, p. 193). 

 

Em sua História da literatura brasileira (1916), Veríssimo busca mostrar que o 

impulso que possibilitou a gênese do Romantismo no Brasil era marcado por um forte 

nacionalismo. Ao falar de Suspiros poéticos e saudades (1836), obra de Gonçalves de 

Magalhães que é considerada o marco inaugural do movimento romântico na literatura 

brasileira, o historiador ressalta seu caráter religioso e, sobretudo, patriótico, comentando em 

seguida que o “patriotismo, significando com esta palavra não só o amor e devoção da terra, 

mas o sentimento da sua distinção de Portugal, já era […] a feição particularmente notável da 

poesia brasileira” (VERÍSSIMO, 1998, p. 193). Essa feição Veríssimo imputa também aos 

autores posteriores a Magalhães, como Araújo Porto Alegre e, especialmente, Gonçalves Dias 

e José de Alencar.  

No capítulo dedicado a Gonçalves Dias, Veríssimo (1998, p. 239) classifica o autor 

maranhense como o “primeiro e jamais excedido poeta”, principalmente por ter produzido 

uma obra “genuinamente brasileira”, isto é, afinada com a “psique nacional”. Essa 

característica estaria relacionada menos à forma do que ao “íntimo sentimento do nosso gênio 

com as suas idiossincrasias e peculiaridades”. Tal sentimento teria se concretizado 

literariamente na representação do índio, essa a grande novidade da obra de Gonçalves Dias 

(cf. VERÍSSIMO, 1998, p. 243). Dessa forma, mais por incorporar em sua obra aspectos 
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autenticamente brasileiros do que por suas virtudes estéticas de composição e de expressão – 

que, vale dizer, foram reconhecidas pelo próprio historiador –, o autor maranhense foi, na 

visão de José Veríssimo (1998, p. 249), “o maior e mais completo poeta que o Brasil criou, e o 

que lhe é mais afim”. 

Da mesma forma, ao tratar de José de Alencar, o historiógrafo ressalta, sobretudo, sua 

intenção de formar uma identidade brasileira genuína por meio da literatura. Para tanto, a 

exemplo de suas considerações sobre a poesia de Gonçalves Dias, destaca também a 

utilização da imagem de nosso indígena. O uso dessa figura na obra do autor cearense é visto 

como o principal motor de seu projeto de formação e consolidação de uma literatura 

legitimamente brasileira. Assim, segundo Veríssimo, o principal elemento que colocaria a 

obra do autor de Iracema no cânone das letras brasileiras não seria estético, mas sim 

“patriótico”: 

 

[…] só as suas virtudes estéticas não lhe assegurariam a proeminência que nas 

nossas letras ele tem, não fora a sua importância e significação na história da nossa 

literatura. A vontade persistente de promover a literatura nacional, o esforço 

que nisto empenhou, a mesma cópia e variedade desta obra, mais talvez que o 

seu valor propriamente literário, lhe asseguram e ao seu autor lugar eminente 

nesta história (VERÍSSIMO, 1998, p. 277, grifo meu). 

 

As passagens da História da literatura brasileira de José Veríssimo demonstram a 

explícita preferência dada aos aspectos nacionalistas em detrimento daqueles propriamente 

estéticos nas abordagens de nosso movimento romântico. Essa perspectiva, contribuiu 

fortemente para que o projeto alencariano de formação de uma identidade nacional por meio 

da literatura se tornasse também o modelo poético hegemônico. É nesse sentido que Antonio 

Candido (2012, p. 36) afirma que “o Romantismo brasileiro foi inicialmente (e continuou 

sendo em parte até o fim) sobretudo nacionalismo”. A exemplo de Veríssimo, Candido ressalta 

a influência do momento político sobre o movimento romântico. Segundo o crítico carioca, a 

independência desenvolveu na literatura uma “disposição profunda de dotar o Brasil de uma 

literatura equivalente às europeias, que exprimisse de maneira adequada a sua realidade 

própria” (CANDIDO, 2014, p. 327). 

Considerando que, enquanto as considerações de José Veríssimo datam do início do 

século XX, as posições de Candido mantiveram-se consistentes ainda no século XXI – sua 

obra O Romantismo no Brasil é de 2002 –, podemos afirmar que a visão de que o elemento 

nacionalista é o traço distintivo de nossa literatura romântica é hegemônica e tem orientado, 
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de maneira mais ou menos geral, grande parte dos estudos sobre os autores desse período de 

nossa literatura. 

Esse ponto de vista crítico que privilegia explicitamente o aspecto nacionalista de 

nosso Romantismo não apenas contribuiu para sedimentar uma leitura de caráter 

predominantemente político e sociológico (cf. ALVES, 1998), como também relegou a 

segundo plano outros aspectos estéticos recorrentes em obras classificadas como românticas – 

dentre eles, insisto, poderíamos destacar o sublime. Como consequência disso, modelos 

poéticos que buscavam focalizar e priorizar o papel da imaginação na criação artística foram, 

em grande escala, diminuídos nos estudos literários brasileiros, tendo sido encarados inclusive 

de maneira preconceituosa. Um interessante exemplo disso é a definição proposta por Alfredo 

Bosi para o Romantismo: 

 

O eu romântico, objetivamente incapaz de resolver os conflitos com a sociedade, 

lança-se à evasão. No tempo, recriando uma Idade Média gótica e embruxada. No 

espaço, fugindo para ermas paragens ou para o Oriente exótico. 

A natureza romântica é expressiva. Ao contrário da natureza árcade, decorativa. Ela 

significa e revela. Prefere-se a noite ao dia, pois à luz crua do sol, o real impõe-se ao 

indivíduo, mas é na treva que latejam as forças inconscientes da alma: o sonho, a 

imaginação (BOSI, 2006, p. 93). 

 

É bastante evidente o quão importante é o aspecto social e político para a definição de 

Bosi. De acordo com ela, o autor romântico é, em linhas gerais, tratado como um sujeito 

alienado a questões sociais relevantes e, especialmente, alheio a sua realidade nacional. Sendo 

incapaz de lidar com problemas dessa natureza, sua literatura seria intensamente marcada por 

um aspecto evasivo, o que explicaria o interesse desses escritores por ambientações medievais 

e exóticas, bem como a sua predileção pela noite e pela escuridão em detrimento do dia. 

Outro fato interessante é que os elementos genuinamente românticos segundo a 

definição de Bosi – o privilégio do sonho e da imaginação, a recorrência de uma natureza 

expressiva, etc. – são associados especialmente às obras dos autores que floresceram na 

década de 1850, sobretudo os poetas. Nesse caso, reconhece-se que as questões nacionais 

foram postas em segundo plano, dando lugar a um sentimentalismo – que teria sido inspirado, 

sobretudo, por autores europeus como Lord Byron e Alfred de Musset – caracterizado pelo 

devaneio, pelo sonho, e pela atração pela morte (cf. BOSI, 2006, p. 109-10; CANDIDO, 2012, 

p. 46-47). Tais elementos, como vimos no capítulo anterior, constituem boa parte das imagens 

relacionadas ao sublime. No entanto, a aparente ausência de marcas patrióticas e 

autenticamente nacionais nas obras desses escritores fez com que essa geração, denominada 
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genérica e pejorativamente de ultrarromântica, não gozasse de tanto prestígio frente aos 

nossos críticos e historiógrafos.  

Em seu ensaio “Forma romântica e psicologismo crítico”, João Adolfo Hansen (1998, 

p. 10), ao tratar de Álvares de Azevedo, afirma que se convencionou, desde o século XIX, 

aplicar ao poeta “dois protocolos de leitura, o político e o biográfico”. Por um lado, a obra do 

autor de Noite na taverna sofre críticas pelo excesso de sentimentalismo e pela falta de um 

elemento mais nacional, sendo muitas vezes interpretada como um modismo, uma adaptação 

artificial de uma temática alheia à realidade brasileira. Por outro lado, Hansen chama atenção 

para a utilização desmedida das convenções do mal-do-século, como ficou conhecida a 

geração ultrarromântica. Nesse caso, há uma grande tendência de ler sua obra por meio de 

eventos biográficos, considerando-a fruto ora de uma subjetividade recalcada, ora de um 

comportamento devasso. Tal orientação crítica, todavia, contribuiu menos para interpretar a 

obra azevediana como um fato literário e estético do que para compreender o homem Manuel 

Antônio Álvares de Azevedo. 

 É interessante sublinhar que, muito embora as considerações de Hansen sejam 

concentradas na obra de Álvares de Azevedo, elas não se aplicam somente ao poeta paulistano, 

mas nos permitem começar a compreender, de maneira mais geral, o modo como os autores 

dessa geração – como Casimiro de Abreu, Junqueira Freire, Laurindo Rabelo – foram lidos. 

Da mesma forma, trata-se de uma ferramenta bastante útil para compreender a recepção 

crítica do próprio Fagundes Varela – do qual trataremos no capítulo seguinte –, uma vez que, 

não obstante o poeta tenha florescido no decênio de 1860, sua obra foi bastante influenciada 

por seus predecessores e resgatou diversos elementos e temáticas explorados pelos poetas da 

década anterior. 

Em relação ao critério nacionalista como pedra de toque do Romantismo no Brasil, um 

dos principais problemas da adoção desse ponto de vista é que, embora ele de fato contribua 

para a leitura de uma parcela considerável da obra de alguns autores – tais como Gonçalves 

Dias e José de Alencar, mencionados acima –, ele constantemente é aplicado a textos com os 

quais não é condizente. Esse é precisamente o caso das análises sobre a produção poética da 

geração de 1850, o que acabou por resultar em leituras que tendem a negligenciar suas 

virtudes propriamente estéticas. Talvez um dos melhores exemplos disso seja o próprio José 

Veríssimo, mencionado acima. 

Conforme aponta Cilaine Alves (cf. 1998, p. 38), José Veríssimo, sobretudo em sua 

obra Teoria, crítica e história literária, adota critérios nacionalistas ao buscar compreender 



 

 

 

63 

 

até mesmo os poetas da segunda geração – para o historiador, o patriotismo seria um elemento 

constituinte também da obra desses autores, apenas não se apresentando diretamente e de 

forma clara como em um escritor como Alencar ou Gonçalves Dias. Nesse caso, o 

nacionalismo poderia ser percebido em sua expressão poética: 

 

Outra qualidade relevante desses poetas é o seu nacionalismo. Não esse 

nacionalismo factício, de encomenda ou de erudição, em que se está vendo a 

intenção e o processo, mas a expressão, por assim dizer inconsciente, da própria 

alma nacional, no seu sentir, no seu modo de falar, no seu pensamento ainda 

rudimentar. Não são nacionais porque falem em borés, tacapes ou inúbias ou cantem 

os broncos silvícolas habitantes destas terras. Com exceção de Gonçalves Dias, 

nenhum deles é mais indianista. Casimiro de Abreu, em quem Gonçalves Dias fez 

grande impressão, cuja nostalgia deriva por muito da Canção do Exílio, não canta 

mais o índio. Não o cantam também Álvares de Azevedo, Laurindo ou os outros. A 

nota popular que Garret, com uma intenção erudita e crítica, admiravelmente servida, 

aliás pelo seu peregrino sentimento estético, restituíra à poesia portuguesa, eles a 

põem em a nossa por uma espontânea e desintencional manifestação do que de 

legitimamente brasileiro havia em seu gênio. 

[…] O que lhes pode descobrir de nacional, o seu brasileirismo mais íntimo que de 

mostra, como o era o dos da geração anterior, é já a revelação de nossa alma do povo 

diferente, como se ela viera formando e afeiçoando em três séculos de vida histórica 

e em trinta anos de existência autônoma, a expressão inconsciente do seu sentir ou 

do seu pensar (VERÍSSIMO apud ALVES, 1998, p. 39-40). 

 

Veríssimo, portanto, procura traçar o nacionalismo desses autores a partir de sua 

espontaneidade e da ausência de artifícios em suas obras, afirmando que esses elementos 

representariam a genuína alma brasileira. No entanto, como observado por Cilaine Alves, o 

argumento do historiógrafo é infundado na medida em que desconsidera o fato de que, 

enquanto os poetas da primeira geração ainda se encontravam, de certo modo, limitados pelos 

modelos clássicos de composição, os da segunda buscavam afirmar a liberdade da expressão 

poética. 

Podemos constatar, portanto, que, nessa tentativa de José Veríssimo de contemplar os 

poetas da geração de 1850 segundo o seu quadro classificatório guiado pelo nacionalismo, 

aqueles elementos estéticos que são próprios das poéticas românticas, tais como o privilégio 

do sentimento em detrimento da razão e a afirmação dos poderes quase que ilimitados da 

imaginação e da liberdade criativa do autor, são tomados como atributos nacionais (cf. 

ALVES, 1998, p. 40). 

Retomemos a História da literatura brasileira de José Veríssimo. Como vimos, o 

autor ressalta a influência exercida pelo momento político pós-independência sobre a gênese 

do movimento romântico, exaltando a poesia “genuinamente brasileira” de Gonçalves Dias e 

o projeto de Alencar de consolidar uma literatura nacional. Ao tratar da segunda geração de 

poetas de nosso Romantismo, o historiógrafo reconhece os influxos byronianos, por exemplo, 
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mas adota um tom de censura em relação a eles, tomando-os como um desvio da direção 

inicial da literatura romântica brasileira, que era “cristã, patriótica e moralizante” 

(VERÍSSIMO, 1998, p. 323). Ainda assim, mesmo admitindo a latente manifestação da 

influência do poeta inglês durante a década de 1850, Veríssimo parece considerá-la um mero 

acidente sem continuidade, pois, ao comentar a influência que os autores desse decênio, 

sobretudo Álvares de Azevedo, exerceram sobre seus sucessores, o autor afirma que “[n]os 

anos de 60 […] já não havia atmosfera para ele [o Romantismo byroniano]” (VERÍSSIMO, 

1998, p. 323). 

A visão explicitada no posicionamento adotado por José Veríssimo resulta em uma 

abordagem em grande medida redutora da obra dos autores da última fase do movimento – 

dentre eles Fagundes Varela. Assim, se adotássemos como guia interpretativo apenas a 

maneira como a historiografia abordou o nosso Romantismo, nós provavelmente teríamos 

boas razões para crer que imagens relacionadas à categoria estética do sublime não foram 

amplamente exploradas por autores como Alencar e Gonçalves Dias. 

 

3.2. O sublime nos trópicos 

 

Em primeiro lugar, é importante sublinhar que, não obstante ela tenha contribuído para 

o desinteresse da historiografia literária brasileira pela questão do sublime, a ênfase no 

elemento nacionalista não inviabiliza, de modo algum, uma leitura de nosso Romantismo 

orientada por essa categoria estética. Ao contrário, ambos os elementos poderiam até mesmo 

ser compreendidos como complementares. Em segundo lugar, é preciso levar em 

consideração também o fato de que o sublime é parte integral do espírito de época que marcou 

boa parte do século XIX. 

Como vimos acima, é consensual entre os historiadores a ideia de que, no contexto 

imediatamente posterior à proclamação da independência, quando se estabeleceu o 

Romantismo no Brasil, os escritores estavam engajados na tarefa de fundar e legitimar uma 

literatura que fosse genuinamente brasileira e, com isso, contribuir para a emancipação 

cultural do país em relação a Portugal. Para dar cabo dessa empreitada, dois elementos foram 

essenciais para os primeiros românticos: a figura do indígena, amplamente comentada por 

José Veríssimo, e a natureza esplendorosa do Brasil. É precisamente nas poesias que exploram 

esse segundo aspecto que podemos começar a vislumbrar a manifestação do sublime em nossa 

literatura romântica. Entretanto, isso não significa que, nas obras em que se observa mais 
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claramente as características do indianismo, os elementos comuns a essa categoria estética 

estejam, de todo, ausentes. 

Ao interpretar a função da natureza na obra de autores como José de Alencar e 

Gonçalves Dias, a historiografia tradicional buscou explorar esse fator como uma maneira de 

afirmar a grandeza da nação pelo que ela tem de mais peculiar: a natureza tropical (cf. SÁ, 

2010, p. 106). Nesse sentido, o projeto nacionalista imputado aos primeiros românticos vai ao 

encontro da estética do sublime na medida em que a representação dos cenários naturais quase 

sempre é voltada, sobretudo, para os elementos grandiosos – e muitas vezes terríveis – da 

paisagem brasileira, em detrimento daqueles aspectos que seriam simplesmente delicados e 

aprazíveis. Essa é uma característica que se observa de modo recorrente tanto na prosa 

alencariana quanto na poesia de Gonçalves Dias, por exemplo. 

No caso da obra de Alencar, descrições naturais investidas em ideias como a infinitude 

e a obscuridade e que seriam, portanto, evocativas do sentimento do sublime, fazem-se 

presentes em narrativas das diferentes fases da carreira literária do autor. Conforme indica 

Daniel Serravalle de Sá (2010, p. 106), o escritor cearense encontrou “no discurso do ‘sublime’ 

e numa linguagem hiperbólica” um meio de “dar vazão às suas aspirações épicas”, aspirações 

estas que serviriam àquele propósito de construção identitária enfatizado pela historiografia. 

Se considerarmos O Guarani (1857), por exemplo, no sétimo capítulo da primeira 

parte do romance, Alencar narra uma prece feita na esplanada onde está localizado o edifício 

de D. Antônio de Mariz. A descrição da natureza é bastante afinada ao modelo burkiano do 

sublime, e o efeito por ela causado é bastante característico: 

 

Era Ave-Maria. 

Como é solene e grave no meio das nossas matas a hora misteriosa do crepúsculo, 

em que a natureza se ajoelha aos pés do Criador para murmurar as preces da noite! 

Essas grandes sombras das árvores que se estendem pela planície; essas gradações 

infinitas da luz pelas quebradas da montanha; esses raios perdidos, que, esvazando-

se pelo rendado da folhagem, vão brincar um momento sobre a areia; tudo respira 

uma poesia que enche a alma. 

[…] 

Todas as pessoas reunidas na esplanada sentiam mais ou menos a impressão 

poderosa desta hora solene e cediam involuntariamente a esse sentimento vago, que 

não é bem tristeza, mas respeito misturado de um certo temor (ALENCAR, 2014, p. 

97-98). 

 

Em lugar de simetria e clareza, a mata descrita no excerto de O Guarani é marcada 

pelas sombras das árvores e pelos raios de luz que se espalham, de modo desigual e sem 

nenhum tipo de proporção, por entre os galhos e são filtrados, numa “gradação infinita”, por 
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entre os declives das montanhas – um acidente geográfico bastante caro ao sublime tanto por 

sua magnitude e vastidão quanto por suas formas irregulares. Tal representação confere 

grandiosidade à natureza descrita e faz do crepúsculo um evento ao mesmo tempo grave e 

solene. A força das imagens apresentadas no excerto acima é corroborada pela forma como as 

personagens são afetadas: ao descrever o sentimento ao qual elas “cediam involuntariamente”, 

Alencar fala de “respeito misturado de um certo temor”, uma descrição que resume bem, 

utilizando inclusive uma terminologia bastante similar àquela com a qual nos deparamos na 

Investigação, o que Burke entendia por assombro, o efeito mais intenso que acompanha a 

experiência do sublime. 

Se no trecho retirado de O Guarani, o medo já estava presente no efeito provocado 

pela contemplação da mata ostensiva, o excerto seguinte, do romance Til (1872), nos oferece 

um exemplo talvez ainda mais significativo de como a natureza de Alencar é representada 

como um objeto capaz de evocar ideias intensas de perigo e de terror, possibilitando, desse 

modo, uma experiência do sublime: 

 

Não obstante ser o caminho em toda a sua extensão, desde a extrema da fazenda, 

coberto e sombrio, havia contudo um lugar, cujo torvo aspecto correspondia ao 

terror supersticioso que inspirava e à sinistra reputação que adquirira. 

Pouco além da interseção de outra picada, coleava o caminho algum tempo entre 

marachões cobertos de arvoredo, e por fim metendo-se pela garganta de um rochedo 

escabroso, descia em zigue-zagues para remontar a oposta rampa de profunda grota. 

Como se não bastasse essa conformação cavernosa do terreno, a vegetação nutrida 

pelo humo vigoroso que as enxurradas depositavam nesses barrocais, exuberava sua 

maior pujança, e frondeava as árvores seculares, embastindo as sebes de verdura que 

vestiam os grossos troncos e lastravam pelos penhascos. 

Da gente da vizinhança era conhecido aquele lugar por Ave-Maria, talvez de não 

passar alguém ali, sem romper-lhe dos lábios trêmulos aquela imprecação de susto. 

Nem sempre fora com eficácia invocada a divina padroeira, pois a tradição 

conservava o nome das vítimas, que aí haviam sucumbido (ALENCAR, 2012, p. 71-

72). 

 

O trecho citado oferece uma descrição dos bosques de Piracicaba, onde está situada a 

fazenda das Palmas, local no qual se desenrola a ação do romance. Nele, o cenário natural 

ganha contornos bastante ameaçadores, constituindo, por si só, uma fonte de perigo e 

ansiedades. Vemos um lugar cercado de superstições, que inspira medo em todos os que 

passam por ele. O temor proveniente muito se deve ao caráter imponente do cenário natural. 

Em primeiro lugar, podemos destacar a vastidão da caverna profunda pela qual o caminho se 

estendia cuja formação se dava “em zigue-zagues”, indicando o seu caráter desarmonioso. 

Além disso, ao rochedo soma-se a exuberante vegetação formada por árvores seculares de 

grossos troncos que tinham suas bases fincadas nos penhascos. 
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A exemplo do que observamos no trecho extraído de O Guarani, Alencar apresenta 

também a reação emocional dos indivíduos que passam pelos bosques. A descrição da 

impressão provocada pelo cenário pode ser tomada como uma estratégia narrativa utilizada 

com vistas a ratificar, no leitor, o medo evocado pela situação. Dessa maneira, as afirmações 

de que a cena inspirava um “terror supersticioso”, que as pessoas que passavam por aquele 

caminho tinham os “lábios trêmulos” em uma “imprecação de susto”, serviriam para 

corroborar esse caráter terrível da natureza aqui retratada, potencializando as ideias de perigo 

desencadeadas pela cena. 

Os dois exemplos extraídos dos romances alencarianos fornecem importantes indícios 

de que o sublime tenha constituído um elemento explorado também na literatura romântica 

brasileira. Trata-se, afinal, da obra de um dos principais autores aos quais se associa o projeto 

de formação de uma identidade nacional. Isso fica ainda mais claro quando nos voltamos para 

a poesia de Gonçalves Dias. 

Além de recorrer à figura do índio brasileiro, o poeta maranhense investiu, como 

Alencar, em elementos oriundos da natureza para compor grande parte do imaginário que se 

manifesta em seus poemas. Também de maneira similar ao escritor cearense, Gonçalves Dias 

mostrou-se fascinado pelo caráter grandioso e indômito da natureza. O autor de “I-Juca-

Pirama” parece ainda mais investido em uma retórica do sublime, de tal modo que é possível 

verificar uma presença ainda mais recorrente de ideias relacionadas a essa categoria estética 

em sua obra, não apenas em sua produção poética mas também em seus textos em prosa. 

Numa carta
51

 de dezembro de 1861, endereçada ao amigo Antônio Henriques Leal, 

Gonçalves Dias relatou as suas impressões sobre o rio Amazonas, local por onde incursionou 

como etnólogo a serviço de uma missão da Comissão Científica de Exploração. Esse texto, 

além de demonstrar as habilidades do autor com os recursos da prosa, evidencia a maneira 

como o sublime estava presente – de modo consciente ou não – no imaginário do poeta 

maranhense. Além disso, trata-se de um exemplo bastante interessante, uma vez que se 

configura como um texto cuja proposta não era – ao menos não a princípio – ficcional ou 

                                                 
51

 Essa seria a primeira de uma série de cartas nas quais Gonçalves Dias descreveria suas experiências na 

expedição. A série, no entanto, foi interrompida em função de uma doença que obrigou o poeta a abreviar sua 

participação na missão. O texto foi posteriormente publicado com o título “Viagem pelo rio Amazonas” no 

terceiro volume das Obras póstumas de Gonçalves Dias (1868), organizado pelo próprio Antônio Henriques 

Leal. 
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poética
52

. Dias mostra-se deslumbrado sobretudo em função da grandiosidade do Amazonas, e 

já no início da carta, o autor atesta a ideia de perigo evocada pelo rio: 

 

Navega-se por um imenso lençol d’água, onde o vento levanta tempestades 

perigosas, – onde a onça e a cobra se afogam por não poderem cortar a corrente, e 

como que o espírito se satisfaz pensando ter já contemplado o Amazonas! – mas o 

que se vê de um lado e de outro são ilhas – e além destas ilhas outros canais tão 

volumosos quanto estes, e além destes novas ilhas. A alma então se abisma não 

podendo fazer uma ideia perfeita do que é esta imensidade (DIAS, 1959, p. 831). 

 

As principais características do Amazonas – descrito textualmente como “assombroso” 

(DIAS, 1959, p. 831) – que saltam aos olhos do poeta são a vastidão do rio, que aparenta ser 

infinito aos olhos daquele que o contempla, e o seu grande poder, o que o torna terrível e 

ameaçador. Em relação ao primeiro caso, Gonçalves Dias observa o encadeamento, 

aparentemente interminável, de canais e ilhas. Nesses termos, o poeta descreve as ideias de 

sucessão e uniformidade, que, segundo o modelo burkiano do sublime, são capazes de criar o 

“infinito artificial” (BURKE, 1993, p. 79), isto é, elas fazem com que um objeto que não é, de 

fato, infinito, aparente o ser, em função da impossibilidade de apreender os seus extremos. 

Essa sucessão inviabiliza a percepção dos limites do Amazonas, fazendo com que sua 

contemplação provoque um intenso assombro no poeta. 

Já no que diz respeito ao poder do rio, o poeta, além de fazer alusão aos intensos 

ventos que provocam tempestades no local, busca retratar como animais que, em terra firme, 

são predadores – como a onça e a cobra – não conseguem equiparar-se à força das correntezas. 

Essa imagem atesta a possibilidade do Amazonas causar a nossa destruição, tornando-o um 

objeto bastante evocativo do sentimento do sublime. 

Ao longo de toda a carta, o maranhense elabora uma longa lista de elementos que ele 

observou e que lhe proporcionaram um intenso assombro. Não buscarei me estender acerca 

deles, pois isto desvirtuaria os objetivos principais desta dissertação. O que nos interessa 

sublinhar aqui é principalmente o fato de que, ainda que não conste em nenhum de seus textos 

uma reflexão sobre o sublime, Gonçalves Dias demonstra um pensamento bastante afinado às 

reflexões acerca dessa categoria estética, mostrando-se consoante ao espírito de época 

mencionado acima. Isso pode ser corroborado ainda pelo prólogo da primeira edição dos seus 

Primeiros cantos (1846): 

 

                                                 
52

 Por mais interessante que possa ser a questão, não é meu objetivo, neste estudo, tratar do estatuto literário de 

um relato de viagem, de modo que minha abordagem da carta de Dias será pautada apenas no pressuposto de 

que se trata de um texto cujo fim não era, a princípio, o de se apresentar como um projeto de ficção. 
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Com a vida isolada que vivo, gosto de afastar os olhos de sobre a nossa arena 

política para ler em minha alma, reduzindo à linguagem harmoniosa e cadente o 

pensamento que me vem de improviso, e as ideias que em mim desperta a vista de 

uma paisagem ou do oceano – o aspecto enfim da natureza. Casar assim o 

pensamento com o sentimento – o coração com o entendimento – a ideia com a 

paixão – cobrir tudo isto com a imaginação, fundir tudo isto com a vida e com a 

natureza, purificar tudo com o sentimento da religião e da divindade, eis a Poesia – a 

Poesia grande e santa – a Poesia como eu a compreendo sem a poder definir, como 

eu a sinto sem a poder traduzir (DIAS, 1959, p. 101). 

 

Nesse trecho do prólogo, Gonçalves Dias opera uma importante distinção entre a 

“linguagem harmoniosa e cadente” e a “Poesia grande e santa”, distinção esta que é bastante 

semelhante à separação entre os elementos técnicos e o dom inato do poeta, feita tanto por 

Longino quanto por Wordsworth. Ainda que não faça uso do termo “sublime”, o conceito está 

implícito na passagem acima na medida em que o autor procura descrever uma forma mais 

elevada de poesia: uma forma impossível de ser definida, relacionada primordialmente à 

dimensão da emoção. 

Se considerarmos, portanto, o trecho do prólogo dos Primeiros cantos em conjunto 

com a passagem da carta em que descreve o seu percurso pelo rio Amazonas, é lícito afirmar 

que, ainda que isso tenha possivelmente ocorrido de maneira não consciente, o sublime não 

somente integra a obra de Gonçalves Dias, como também constitui um elemento presente 

desde o início até o fim de sua produção literária, tendo em vista que há traços do conceito 

tanto em seu primeiro livro como em um texto do final de sua vida. Com isso em vista, não é 

de se surpreender que o sublime se manifeste em sua produção poética. 

Tomemos como exemplo o hino “O mar”, publicado originalmente nos Primeiros 

cantos. Nesse poema, Gonçalves Dias dedica-se ao elogio de um elemento da natureza 

bastante caro aos românticos
53

. Também o que impressiona o poeta maranhense, aqui, é 

especialmente o caráter terrível do mar: 

 

Oceano terrível, mar imenso 

De vagas procelosas que se enrolam 

Floridas rebentando em branca espuma 

            Num polo e noutro polo, 

Enfim… enfim te vejo; enfim meus olhos 

Na indômita cerviz trêmulos cravo, 

E esse rugido teu sanhudo e forte 

           Enfim medroso escuto! 

                                                 
53

 Byron, por exemplo, no trecho do Childe Harold analisado no capítulo anterior, demonstrou o seu apreço pelo 

oceano, assim como Fagundes Varela, como veremos no estudo de caso proposto nesta dissertação, compôs 

duas obras dedicadas a esse elemento natural. Além deles, poetas como P. B. Shelley, Coleridge e Goethe 

compuseram versos sobre o mar. 
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[…] 

Em vão troveja horríssona tormenta; 

Essa voz do trovão, que os céus abala, 

Não cobre a tua voz. – Ah! donde a houveste, 

            Majestoso oceano? (DIAS, 1959, p. 191) 

 

Assim como os versos byronianos analisados anteriormente, o eu lírico do poema de 

Dias alude à vastidão do oceano, e as imagens descritas nas estrofes citadas dão conta de um 

mar em fúria, sendo bastante evocativas de ideias de perigo. As grandes ondas confundem-se 

umas com as outras, mostrando todo o seu caráter indomável, e alcançam alturas que 

dificultam sua apreensão pelos olhos humanos. Além delas, os sons emitidos pelas águas, que 

silenciam até mesmo os trovões da tempestade que se desenrola, potencializam a grande força 

e o aspecto aterrorizante do oceano, conforme atesta o eu lírico: “Enfim medroso escuto!”. 

Nas estrofes que se seguem, os bramidos do mar tomam a forma de símbolo dos poderes da 

divindade: 

 

Da voz de Jeová um eco incerto 

Julgo ser teu rugir; mas só, perene, 

Imagem do infinito, retratando 

             As feituras de Deus (DIAS, 1959, p. 191). 

 

O oceano é, portanto, contemplado não somente como mais uma das criações de Deus, 

mas, sim, como propriamente um reflexo da força e da perfeição divina. É possível observar 

nos versos do poeta maranhense a manifestação daquela ideia, comum entre os teóricos do 

sublime como Dennis e Burke, de que a divindade seria a expressão máxima do sublime, 

havendo um espelhamento entre o poder e a infinitude de Deus e a fúria e a vastidão do 

oceano. Além disso, é interessante perceber ainda que esse processo de espelhamento abre 

portas, no hino de Gonçalves Dias, também para uma experiência do sublime segundo a chave 

do modelo longiniano, uma vez que a contemplação da vastidão do oceano, que proporciona 

um vislumbre da divindade, acarreta uma elevação da mente do indivíduo à esfera celeste: 

 

Por isto, a sós contigo, a mente livre 

Se eleva, aos céus remonta, ardente, altiva, 

E deste lodo terreal se apura, 

          Bem como o bronze ao fogo (DIAS, 1959, p. 192) 

 

Conforme apontado ainda no início desta seção, ainda que a representação da natureza 

na obra de autores como Alencar e Gonçalves Dias seja um interessante ponto de partida para 
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que possamos analisar a manifestação do sublime no Romantismo brasileiro, isso não 

significa que essa categoria estética não se faça presente em obras cujo principal tema seja o 

indígena brasileiro. Para demonstrar a confluência desses dois elementos, vejamos outro 

poema do maranhense: “O canto do Piaga”, também publicado originalmente em 1846, nos 

Primeiros cantos. 

Nessa obra, Dias procurou abordar, principalmente, o contato entre os povos indígenas 

e o colonizador europeu, tratado como um monstro nos versos do poema. O choque cultural, 

que viria a provocar uma transformação intensa e brutal para os povos do Novo Mundo, é 

narrado sob a forma de uma profecia revelada por Anhangá, que se apresenta na forma de um 

fantasma, ao pajé – ou Piaga – da tribo Tupi. Como vimos anteriormente, o sobrenatural é um 

elemento bastante recorrente no Romantismo, e uma das principais vias para a exploração do 

sublime nessa vertente literária, o que se configura como mais um fator que atesta o fato de 

que Gonçalves Dias estava afinado às tendências e ao espírito de época que marcou as 

primeiras décadas do século XIX. O Piaga, proibido de sonhar, é chamado em sua caverna por 

uma voz rouca, que logo em seguida acende a chama de sua tocha e revela-se como um 

espectro: 

 

Eis rebenta a meus pés um fantasma, 

Um fantasma d'imensa extensão; 

Liso crânio repousa a meu lado, 

Feia cobra se enrosca no chão. 

 

O meu sangue gelou-se nas veias, 

Todo inteiro – ossos, carnes – tremi, 

Frio horror me coou pelos membros, 

Frio vento no rosto senti. 

 

Era feio, medonho, tremendo, 

Ó Guerreiros, o espectro que eu vi (DIAS, 1959, p. 106-107). 

 

A visão fantasmagórica contemplada pelo sacerdote apresenta-se grandiosa e terrível: 

o espectro é descrito como “medonho, tremendo”, impondo simultaneamente temor e respeito 

– caracterizando, portanto, um sentimento de assombro. Além disso, a figura é associada à 

cobra e ao crânio no chão, sinais que se revelarão como o prenúncio de uma tragédia. Por fim, 

o caráter aterrador da cena, mais uma vez, é ratificado pelo modo como o eu lírico mostra-se 

afetado: “O meu sangue gelou-se nas veias,/ […] Frio horror me coou pelos membros”. 

As transformações perpetradas pelos invasores ao meio natural contribuem para a 

criação da atmosfera de incerteza do poema: 
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Tu não viste nos céus um negrume 

Toda a face do sol ofuscar; 

Não ouviste a coruja, de dia, 

Seus estrídulos torva soltar?  

 

Tu não viste dos bosques a coma 

Sem aragem – vergar-se e gemer, 

Nem a lua de fogo entre nuvens, 

Qual em vestes de sangue, nascer? (DIAS, 1959, p. 107) 

 

A mudança provocada é bastante negativa: os céus tornam-se escuros, tomados por 

nuvens tão negras que tapam o sol. Além do negrume avistado no céu ser um indicativo da 

destruição provocada pelo povo invasor, ele cria uma atmosfera de incerteza, na medida em 

que confere um aspecto obscuro e de trevas ao ambiente que cerca o pajé; até mesmo a coruja, 

que emite sons estridentes, é descrita como sombria, mesmo durante o dia. O terror da cena é 

potencializado ainda pela imagem da lua, que se levanta com um aspecto avermelhado 

tenebroso, semelhando vestes de sangue. Por fim, a tragédia iniciada pelos colonizadores é 

consumada ao final do poema: “Manitós já fugiram da Taba,/ Ó desgraça! ó ruína! ó Tupá!” 

(DIAS, 1959, p. 108). 

Se no caso da natureza, a representação de um cenário grandioso e esplendoroso 

produz um efeito que pode ser subsumido à categoria do sublime, no que diz respeito à 

figuração do indígena, poderíamos conjeturar que a exploração de ideias terríveis e evocativas 

da sublimidade contribuiria para a comunicação de uma impressão potente e duradoura ao 

público leitor, em uma tentativa de denunciar a realidade de crueldade a qual o antepassado 

indígena do povo brasileiro foi submetido, e explicitar assim a violência com a qual se deu o 

processo de transculturação no Brasil. Ainda que esta seja uma hipótese que possa vir a ser 

descartada por pesquisas futuras, o que é mais relevante para os propósitos de meu estudo é o 

fato de que o sublime, como podemos inferir a partir das obras brevemente analisadas, foi 

mobilizado pelos principais autores do nosso movimento romântico. 

Os exemplos extraídos das obras de Alencar e Gonçalves Dias, portanto, mostram 

como o sublime, muito embora tenha sido historicamente negligenciado pelos estudos 

literários brasileiros, esteve bastante presente na obra de nossos autores românticos. Mas antes 

que passemos ao estudo de caso proposto pela dissertação, é interessante analisar brevemente 

a contribuição de Álvares de Azevedo, que não apenas explorou elementos afins ao sublime 

em sua produção literária, como também se debruçou sobre o tema no âmbito teórico. 
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Em primeiro lugar, é importante situar o autor de Noite na taverna em meio às 

discussões que se desenvolviam no Brasil de seu tempo. Isso porque, se levarmos em conta 

apenas aqueles dois protocolos de leitura da obra azevediana apontados por Adolfo Hansen, 

tenderíamos a acreditar na suposição de que o poeta paulista estava alheio às questões 

relevantes da realidade nacional. 

Em um primeiro momento, sua inserção na polêmica deu-se por meio de um discurso 

acadêmico proferido em agosto de 1849, no qual Álvares assume, abertamente, a posição 

majoritária, a saber: a ideia de que os escritores brasileiros tinham a missão patriótica de criar 

uma expressão literária que fosse genuinamente nacional e que contribuísse tanto para a 

criação da identidade brasileira quanto para a emancipação cultural em relação a Portugal. 

Nesse sentido, o autor elogiava “o impulso de um livro fadado a fazer época em nossa história 

literária, porque foi um livro criador – os Primeiros cantos, do Sr. Gonçalves Dias – que veio 

regenerar-nos a rica poesia nacional de Basílio da Gama e Durão” (AZEVEDO apud SOUZA, 

2016, p. 20-21). 

Pouco tempo
54

 depois da publicação do referido discurso de 1849, Álvares de Azevedo 

modificou radicalmente a sua posição ao compor o ensaio historiográfico Literatura e 

civilização em Portugal (c. 1849-1850). Nesse texto, o autor apresenta a ideia de uma 

“literatura pátria” (AZEVEDO, 2016, p. 62), em oposição a uma literatura brasileira. Azevedo 

adota a premissa de que o principal fator distintivo das literaturas seria o idioma. Desse modo, 

o ensaísta associa as ideias de língua e pátria e, uma vez que “sem língua à parte não há 

literatura à parte” (AZEVEDO, 2016, p. 61), a literatura brasileira estaria inserida em um 

domínio muito mais amplo, naquilo que Roberto Acízelo de Souza (2016, p. 22) chamou de 

“panlusitanismo transnacional e universalizante”. 

Com base nesse pressuposto, Azevedo (2016, p. 62) rejeita então a noção de que “a 

nossa literatura deve ser aquilo que ele [Gonçalves Dias] intitulou ‘poesias americanas’”, e 

considera, em certo sentido, a ideia de uma literatura brasileira como uma impossibilidade de 

ordem ontológica (cf. SOUZA, 2016, p. 22). 

Essas considerações acerca do posicionamento azevediano em relação à polêmica da 

construção identitária do Brasil por meio da literatura são relevantes para que possamos 
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 O período decorrido entre a elaboração do discurso acadêmico, que data de 11 de agosto de 1849, e a do ensaio, 

composto no período que se estende entre dezembro de 1849 e fevereiro de 1850, é de apenas seis meses (cf. 

SOUZA, 2016, p. 21n). Como aponta Roberto Acízelo de Souza (2016, p. 21), a falta de documentos da época 

inviabiliza a formulação de qualquer hipótese para explicar uma mudança de posição tão radical. 



 

 

 

74 

 

contextualizar propriamente as suas visões sobre a poesia, o que, por sua vez, envolve uma 

discussão sobre o sublime. 

Em verdade, a pesquisa realizada ao longo dos últimos dois anos apontou que Álvares 

de Azevedo foi o único autor romântico brasileiro a produzir reflexões críticas sobre a 

categoria estética do sublime. As considerações do autor acerca dessa temática encontram-se 

especificamente no prefácio ao poema narrativo O conde lopo, publicado postumamente em 

1886. Nesse prefácio, Azevedo mantém um diálogo intertextual com Théophile Gautier (cf. 

BARROS, 2013) e propõe-se a discutir qual seria o fim da poesia. Já na abertura do texto, o 

autor explicita a sua posição: 

 

O fim da poesia é o belo. 

Belo material, belo moral; do belo por assim dizer mimoso, até esse belo arrebatador 

que se chama sublime – desde o belo cálice da flor alvazinha a branquear ao bando 

de irerês marinhas deslizando garrido nas safiras das águas – como a nuvenzinha 

irisada da tarde na limpidez do céu – até ao belo da catarata mugidora a despenhar-

se das quebradas negras da montanha, em lençóis d’água, e a bramir lá embaixo no 

despenhadeiro com suas vagas de escuma – desde o belo da estátua de mármore da 

Vênus Calipígia até ao belo do Júpiter Capitolino, desde a estrela até ao rugir do 

trovão, – sempre é o belo – pois o que é o sublime senão o grão mais ardente do 

belo?... (AZEVEDO, 1886, p. I
55

) 

 

O texto foi provavelmente escrito no ano de 1848 (cf. BARROS, 2013), sendo 

portanto anterior à intervenção azevediana na polêmica da construção identitária nacional. A 

visão apresentada no prefácio, contudo, parece confluente com a posição explicitada pelo 

autor no seu ensaio sobre a literatura portuguesa na medida em que, aqui, ele considera o fim 

último da poesia o belo, e não o fator contingencial de criação, por meio da literatura, de uma 

identidade nacional. 

Ainda que não seja dotada de ampla clareza conceitual, a formulação azevediana 

demonstra a consciência do autor – embora não seja possível afirmar o quão vasta seja a 

leitura do autor nesse sentido, ainda mais tendo em vista a sua morte prematura aos 20 anos – 

em relação ao debate setecentista sobre as categorias estéticas do belo e do sublime. Com 

efeito, ao propor uma associação do sublime – ou “esse belo arrebatador” – a imagens tais 

quais as cataratas e os precipícios, Álvares de Azevedo mostra-se atento ao papel 

desempenhado por objetos vastos e grandiosos nos modelos do sublime desde a primeira 

formulação do conceito, no tratado de Longino. 
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 Com vistas a facilitar a compreensão do texto, foi atualizada a ortografia das citações da edição consultada de 

O conde lopo. 
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Como é possível observar no trecho citado, o autor partilha daquela ideia pré-burkiana 

de que não haveria uma distinção efetiva entre as naturezas das ideias do belo e do sublime, 

tratando-se apenas de uma diferença quanto ao grau de afetação que elas produziriam na 

mente do sujeito. Entretanto, Azevedo opera – embora o faça de maneira pouco precisa – uma 

distinção conceitual semelhante à proposta por Addison, na medida em que diferencia o “belo 

mimoso”, e o “belo arrebatador”: o primeiro é associado ao aprazível; o segundo, ao sublime 

e ao terrível. 

A incorporação da categoria do sublime ao modelo classificatório proposto por 

Azevedo é importante para legitimar a ideia defendida pelo autor de que não é tarefa da 

poesia estar, necessariamente, de acordo com a moral. Se lembrarmos das contribuições de 

Dennis e, sobretudo, Burke, o sublime relaciona-se tanto ao grandioso e infinito como àquilo 

que é obscuro, terrível e que sugere ideias de dor e de perigo. O estabelecimento do conceito, 

portanto, foi fundamental para incorporar ao âmbito da arte, ideias que não estariam afinadas 

aos princípios e ideias relacionados à beleza. 

Da mesma forma, o autor da Lira dos vinte anos recorre a essa categoria estética para 

fundamentar o gosto pelos elementos da “poesia nebulosa e Ossiânica” (AZEVEDO, 1886, p. 

X) dos modernos, uma poesia marcada pela sombra e pelo devaneio (cf. AZEVEDO, 1886, p. 

XI), e que muitas vezes lida com temas de excesso e imoralidade. Assim, ao tratar do Don 

Juan, de Byron, Álvares de Azevedo (1886, p. VII) alerta que não se trata de uma “obra de 

Moral”, mas que aquilo que o leitor deve apreciar é o “belo da imaginação do poeta” – sendo 

o belo entendido aqui não de modo stricto sensu, mas de acordo com a definição azevediana, 

que qualifica o sublime como uma experiência mais elevada do belo. 

Álvares de Azevedo mostra-se, portanto, um autor interessante e fundamental para o 

tratamento do sublime na literatura romântica brasileira, uma vez que foi o único a abordar 

direta e explicitamente o assunto. Além disso, assim como Alencar e Gonçalves Dias, o poeta 

paulista também explorou a categoria estética em seus escritos literários, de modo que é 

oportuno analisarmos mais um exemplo dessa ordem antes de nos debruçarmos 

especificamente sobre a obra de Fagundes Varela. 

Ainda que isso não tenha ocorrido de maneira tão ampla quanto se deu na obra de 

Gonçalves Dias, por exemplo, o sublime aparece com certa recorrência na produção 

azevediana, desde a sua poesia até aos escritos de prosa
56

. Selecionei para um breve 
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 Em outra ocasião, analisei a maneira como o sublime é explorado em Noite na taverna (1855). Cf. BELLAS, 

2017. 
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comentário o poema “Meu sonho”
57

, presente na terceira parte da Lira dos vinte anos, 

publicada postumamente em 1862. 

O poema assemelha-se a uma balada e é apresentado como se fosse um diálogo entre o 

“Eu” e um cavaleiro, que, ao fim do poema, é nomeado “O fantasma”. Além de lidar com a 

temática da fantasmagoria, a composição apresenta um traço formal bem marcante que, por 

meio de seus versos eneassílabos, com cada segmento formando um pé de duas sílabas breves 

e uma longa, reproduz tanto o galope do cavalo quanto a incerteza e a hesitação do Eu diante 

da cena que ele observa e descreve. A atmosfera de incerteza é ratificada pelo campo 

semântico empregado pelo poeta, que investe em uma simbologia de trevas e, como o próprio 

título do poema indica, de sonho. Essa atmosfera onírica do poema configura-se como uma 

experiência de pesadelo, e a própria figura do cavaleiro é descrita pelo Eu como bastante 

obscura e tenebrosa, uma vez que tanto a sua armadura quanto o ambiente pelo qual ele 

cavalga são marcados pelas trevas: 

 

Cavaleiro das armas escuras, 

Onde vais pelas trevas impuras 

Com a espada sanguenta na mão? (AZEVEDO, 2009, p. 188) 

 

Além de toda a obscuridade que caracteriza a cena, os versos sugerem também uma 

ideia de perigo uma vez que o cavaleiro traz consigo uma espada banhada em sangue, 

indicando que ele possivelmente perpetrou algum ato terrível. Isso parece ser confirmado pela 

segunda e a terceira estrofes, nas quais o Eu observa um morto que morde os pés do cavaleiro 

e descreve os ruídos desordenados – “um tropel” que o acompanha – que parecem indicar que 

ele é seguido por uma multidão que clama por vingança: 

 

[…] 

Não escutas gritar as caveiras 

E morder-te o fantasma nos pés? 

 

[…] 

Tu escutas… Na longa montanha 

Um tropel teu galope acompanha? 

E um clamor de vingança retumba? (AZEVEDO, 2009, p. 188) 

 

Mesmo ao final do poema, a atmosfera de incerteza é mantida. Isso é indicado tanto 

pela nova interrogação do Eu: “Cavaleiro quem és? que mistério…” (AZEVEDO, 2009, p. 
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 Como será facilmente observado, a breve leitura que apresentarei aqui é, em parte, tributária da célebre 

interpretação de Antonio Candido (1985). 
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188); quanto pela resposta do fantasma, que se interpõe no meio da última estrofe do poema 

para lhe responder, ainda de maneira pouco clara: 

 

Sou o sonho de tua esperança, 

Tua febre que nunca descansa, 

O delírio que te há de matar!… (AZEVEDO, 2009, p. 188) 

 

Ainda que pareça esclarecer o mistério, a resposta do cavaleiro ainda mantém um certo 

tom de incerteza e hesitação na medida em que não oferece uma solução para a inquietação do 

Eu, mas, ao contrário, apenas a potencializa. 

Em “Meu sonho”, ainda que não seja, nesse caso, associado à grandiosidade – salvo, 

talvez, na imagem do tropel que vem das montanhas clamando por vingança –, o sublime é 

mobilizado para conferir um alto grau de incerteza ao tom e à atmosfera do poema. A essa 

incerteza, soma-se o emprego de um campo semântico obscuro e terrível – as “trevas impuras” 

percorridas pelo cavaleiro, as caveiras que lhe mordem os pés, etc. – que compõe um cenário 

fantasmagórico evocativo de ideias angustiantes de perigo. 

O poema azevediano, bem como a sua reflexão teórica sobre o tema, ao lado dos 

exemplos extraídos das obras de José de Alencar e Gonçalves Dias, demonstra como o 

sublime, ao contrário do que a historiografia tradicional nos levou a supor, esteve presente no 

contexto do Romantismo brasileiro. As considerações propostas neste capítulo mostram ainda 

que Fagundes Varela não configura um caso isolado em nossa literatura. 
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4. FAGUNDES VARELA E O SUBLIME 

 

4.1. A recepção da obra vareliana 

 

Antes de iniciar o estudo de caso aqui proposto, é interessante explicitar a forma como 

Fagundes Varela foi recebido. Isso permitirá delimitar quais foram as principais orientações 

críticas da análise da produção vareliana, assim como tornará possível verificar se há alguma 

referência ao sublime ou se os elementos relacionados ao conceito passaram inteiramente 

despercebidos. 

Uma vez que a História da literatura brasileira de José Veríssimo
58

 em muito 

contribuiu para sedimentar as bases das leituras posteriores de nosso Romantismo, é 

interessante, aqui, retomá-la. Ao comentar a produção do poeta fluminense, o historiador 

identifica a influência nele exercida pela poesia de Gonçalves Dias e, especialmente, dos 

poetas da segunda geração. Na visão de Veríssimo, no entanto, na obra vareliana, tais influxos 

teriam sido trivializados, ofuscando até mesmo a originalidade do autor de Cantos e fantasias. 

De maneira dura, o historiador afirma: 

 

Varela era de essência um puro sentimental, e isso ficou apesar das suas medíocres 

tentativas de poesia patriótica. Mas a sua originalidade, se a tinha, ressentiu-se 

demasiado de todas essas influências. Lido após aqueles poetas [os da segunda 

geração], deixa-nos a impressão do já lido. No tom propriamente lírico dos seus 

poemas, nada se depara de novo, nem no fundo nem na forma. E como ambos não 

têm nele quaisquer virtudes notáveis ou sinais particulares de distinção, e haja em 

seus versos demasiadas reminiscências daqueles poetas, e repetições de seus 

próprios pensamentos e dizeres, à impressão de falta de originalidade junta-se a da 

banalidade (VERÍSSIMO, 1998, p. 331-332). 

 

Podemos perceber, a partir do trecho acima, um rebaixamento da poesia vareliana na 

História de José Veríssimo. Por mais que identifique no poeta um profundo “sentimento 

poético” (VERÍSSIMO, 1998, p. 332), o historiador critica justamente o excesso de 

influências, o que teria resultado em uma banalização de sua obra. Dessa forma, para 

Veríssimo, quando enveredou pela poesia nacionalista, à moda de Gonçalves Dias, a tentativa 

de Varela foi algo medíocre, e quando buscou recuperar os temas da geração anterior o poeta 

fluminense produziu uma obra sem originalidade, que soava apenas como repetição e 

imitação de seus predecessores. 
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 Como apontei no capítulo anterior, Sílvio Romero – talvez o principal historiador da literatura brasileira do 

século XIX ao lado de Veríssimo –, bastante influenciado pela crítica naturalista, censurou o movimento 

romântico brasileiro como um todo, sobretudo por considerar o Romantismo, no Brasil, oposto aos princípios 

objetivos da ciência. 
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Por ser considerado um poeta deslocado, situado entre a segunda e a terceira gerações 

de nosso Romantismo e conjugando elementos de ambas em sua poesia, Varela foi 

frequentemente menosprezado e teve sua contribuição literária diminuída frente a poetas 

como Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Castro Alves. Essa parece ser uma das razões do 

juízo de valor do próprio José Veríssimo, apresentado acima. A esse respeito, Antonio 

Candido observa, com bastante precisão: 

 

[…] Vivendo na última fase do Romantismo, [Fagundes Varela] absorveu várias 

tendências anteriores, deixando entrever de outro lado o que se faria em seguida. Os 

ciosos de unidade e originalidade costumam por isso menosprezá-lo, enquanto os 

amantes da inspiração fácil e generosa querem-no do lado dos maiores. Mas Varela 

não é poeta fácil nem contraditório, apesar de refletir mais de uma tendência; e é 

injusto inferir que, perdendo-se entre as correntes, nada mais tenha feito que 

continuá-las, sem manifestar uma equação pessoal (CANDIDO, 2014, p. 572, 

grifo meu). 

 

A contribuição de Candido para uma abordagem da poesia vareliana vai além da mera 

identificação de uma tendência interpretativa da obra do poeta fluminense. O crítico, no 

capítulo de sua Formação da literatura brasileira (1959) dedicado a Fagundes Varela, 

possibilita uma reabilitação da obra do poeta a partir de uma leitura que busca ressaltar os 

procedimentos poéticos e os aspectos essencialmente estéticos nela presentes. Apesar disso, a 

visão de José Veríssimo permaneceu hegemônica na historiografia, até mesmo em virtude da 

pouco interesse que os escritos de Varela despertaram nos estudos literários brasileiros. 

Em um momento bastante posterior, Alfredo Bosi, ao se debruçar brevemente sobre a 

obra vareliana, de certo modo repete aqueles protocolos interpretativos político e biográfico 

mencionados anteriormente. O autor apresenta uma visão limitada tanto pela ideia de que 

Varela conjugou, sem muita originalidade, elementos da segunda e da terceira geração do 

Romantismo quanto pela noção de que a poesia romântica é uma produção alienada à 

realidade social, fruto de uma personalidade conturbada: 

 

A atração pelo campo, alternada com a mais desbragada boêmia, significa no poeta 

dos Cantos do ermo e da cidade a aversão radical a integrar-se no ritmo da vida em 

sociedade. A psicologia da fuga levou o eterno adolescente à bebida e à existência 

errante, o que espelhava a sua incapacidade romântico-decadente de aceitar e, 

naturalmente, de transformar as pressões do meio (BOSI, 2006, p. 119). 
 

Está presente nesse comentário o mesmo preconceito contido naquela definição de 

literatura romântica apresentada no capítulo anterior (cf. BOSI, 2006, p. 93). Aos olhos de 

Bosi, Fagundes Varela, encarado como um “eterno adolescente”, talvez represente 

integralmente o “eu romântico” (BOSI, 2006, p. 93), uma vez que, incapaz de lidar com as 
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questões de seu contexto sociopolítico, entregou-se à boemia e exilou-se no campo. Também 

sua obra poética apresentaria traços de evasão, expressando sua aversão ao convívio social. 

Ao comentar sobre “Cântico do calvário”, tradicionalmente considerado a obra 

máxima do corpus vareliano, Bosi (2006, p. 119) deixa entrever seu juízo de valor negativo 

acerca da produção do poeta, uma vez que o considera “um lugar à parte” em sua poesia, 

apresentando uma “constância do fôlego” que não poderia ser observada nos demais poemas 

do autor. 

Essa sucinta apresentação do tratamento da poesia de Fagundes Varela evidencia a 

necessidade de uma análise que esteja disposta a encarar sua obra fundamentalmente como 

um fato estético, dando uma maior atenção aos aspectos formais e aos elementos simbólicos 

dos quais o autor lança mão em suas composições. Como apontado mais acima, Antonio 

Candido abre o caminho para uma abordagem dessa natureza, ao ressaltar a “equação 

pessoal” do poeta e destacar sua habilidade métrica e rítmica. 

Nesse sentido, apesar de ainda conferir uma relevância considerável ao elemento 

nacionalista no Romantismo brasileiro, o grande mérito
59

, para os propósitos deste estudo, da 

abordagem de Candido talvez tenha sido sua tentativa de resgatar a contribuição particular e 

os aspectos poéticos da poesia de Fagundes Varela
60

. Delimitando quatro aspectos principais 

de sua obra – “patriótico, religioso, amoroso, bucólico” –, o crítico ressalta sua “personalidade 

versátil, mas bem delimitada por certos rasgos que denotam a vocação poética” (CANDIDO, 

2014, p. 572), reconhecendo, portanto, o seu valor literário. 

Candido identifica duas fases da obra vareliana. A primeira, que o crítico julga 

superior, compreende o período entre Noturnas (1860), sua obra de estreia, e Cantos e 

fantasias (1865), tradicionalmente considerado o melhor livro do poeta; já a segunda reúne as 

obras Cantos meridionais e Cantos do ermo e da cidade, ambas de 1869
61

. 
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 É importante ressaltar que Antonio Candido não foi o único a propor uma abordagem de ordem antes estética 

do que social de nosso Romantismo. Alfredo Bosi em seu artigo “Imagens do Romantismo no Brasil” (1978), 

também buscou empreender uma abordagem voltada, sobretudo, para a forma e os temas do movimento 

romântico. Minha opção por tratar diretamente do ponto de vista de Candido em detrimento do de Bosi se deve 

a dois fatores: em primeiro lugar, o artigo do segundo possui uma proposta menos crítica e mais didática e 

introdutória na medida em que o autor procura fazer um levantamento das principais imagens próprias a essa 

escola literária no Brasil; em segundo lugar, enquanto Bosi, em seu texto, menciona Fagundes Varela de 

maneira breve, Candido oferece um capítulo de sua Formação da literatura brasileira ao poeta fluminense. 
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 Na verdade, esse mérito da abordagem de Antonio Candido não se resume somente à obra vareliana. Por 

exemplo, conforme aponta Cilaine Alves (1998, p. 56), o crítico também foi um dos responsáveis por recuperar 

a poesia de Álvares de Azevedo segundo um ponto de vista que focaliza “questões de ordem temática e 

estrutural”. 
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 Fagundes Varela escreveu ainda Anchieta ou O evangelho na selva, poema épico publicado postumamente em 

1875, e o inacabado Diário de Lázaro, publicado em 1880. 
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Ao tratar de Noturnas, Antonio Candido, assim como já fizera José Veríssimo, retoma 

as influências recebidas de Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo e Casimiro de Abreu. 

Todavia, o ex-professor da USP não crê que elas tenham resultado em uma banalização de sua 

poesia, como pensa o historiógrafo. Ao contrário, Candido (2014, p. 572) considera essa rede 

de influxos positiva, e afirma que esses autores “aparecem bem aproveitados por esse 

seguidor de gênio, que soube extrair deles as melhores lições, com admirável tato poético”. 

Analisando alguns dos versos do livro de estreia de Varela, o autor da Formação busca 

recuperar os traços estéticos herdados de seus antecessores, explicitando o uso dos temas 

azevedianos e dos modelos de versificação de Gonçalves Dias em poemas como 

“Fragmentos” e “Tristeza”, e dos versos hendecassílabos melodiosos e musicais à moda de 

Casimiro, como no poema “Névoas” (cf. CANDIDO, 2014, p. 573). Mesmo admitindo a 

recorrência de certos estereótipos das gerações anteriores, Candido reconhece a contribuição 

literária de Fagundes Varela, valorizando sua busca por novos recursos formais e simbólicos, 

que, por sua vez, seriam retomados por seus sucessores – notadamente Castro Alves
62

. 

Ao analisar aquele que julga o melhor livro do autor, Cantos e fantasias, Candido 

destaca a habilidade métrica e rítmica de Fagundes Varela, como nas rimas internas e na 

musicalidade de “Juvenília”, e a força simbólica de sua poesia, sublinhando, por exemplo, as 

evocações bíblicas de “A ira de Saul”. É interessante notar que, a partir de “Saul”, o crítico 

ressalta um importante traço da obra vareliana, a saber, o seu caráter metapoético: 

 

A “Ira de Saul” é de certo modo um canto sobre o milagre da poesia, na sua força de 

purgar paixões e refundir a visão interior. […] Longe da concepção geométrica 

desenvolvida mais tarde, a poesia […] no poema de Varela aparece como lamento e, 

ao mesmo tempo, medicina da alma opressa (CANDIDO, 2014, p. 578). 

 

Esse aspecto metapoético se faz presente também em “Cântico do calvário”. Em sua 

análise do poema, Candido mostra como a imagem das lágrimas que se transformam em 

pedras preciosas – “Correi, correi, ó lágrimas saudosas/ […] Correi! Um dia vos verei mais 

belas/ Que os diamantes de Ofir e de Golgonda” (VARELA, 2003, p. 41-42) – simbolizam o 

próprio processo de composição poética a partir da experiência da perda do filho. Além disso, 

reconhecendo a emoção evocada pelo poema, o crítico enaltece o caráter simbólico e 

metapoético da obra de Varela: 
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 Curiosamente, José Veríssimo (cf. 1998, p. 331) aponta para uma influência inversa ao insinuar que Fagundes 

Varela talvez tenha emulado poetas como Castro Alves e Tobias Barreto. No entanto, até mesmo em função da 

cronologia de publicação desses autores, isso parece pouco provável. Conforme Péricles Ramos aponta na 

introdução de sua seleção de poemas de Varela, da mesma forma que autor de Noturnas recebeu uma forte 

influência de Álvares de Azevedo, ele influenciou Castro Alves. No entanto, ainda hoje não foi feito um estudo 

mais profundo acerca da influência vareliana sobre o autor de “O navio negreiro” (cf. RAMOS, s.d., p. 30). 
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A importância do “Cântico do calvário” não vem apenas do impacto emocional, mas 

do cunho simbólico, onde se fundem a experiência imediata (perda do filho) e a 

vista por ela aberta sobre o mistério da criação poética, surgindo entre ambos a 

morte como intercessor. Com uma profundidade rara em nossa literatura, vamos 

sentindo o poder de resgate que ela assume, ao forçar o diálogo do artista com o que 

há de essencial nele próprio. Da queixa magoada brota não sei que exaltação 

triunfante, expressa nos raios, luzes, flores, estrelas, diademas, que formam um dos 

sistemas metafóricos do poema, redimindo a vida pela poesia (CANDIDO, 2014, p. 

579). 

 

Deixando de lado o nacionalismo tradicionalmente evocado nos estudos sobre o nosso 

Romantismo, e partindo de uma maior atenção aos aspectos estéticos, Candido consegue 

reabilitar a obra de Fagundes Varela, conduzindo-a a um patamar mais elevado dentro da 

literatura brasileira, em vez de tratá-la como um subproduto do byronismo já em declínio na 

década de 1860, como José Veríssimo parecia indicar. 

Como foi dito, Antonio Candido divide a poesia de Varela em duas fases, julgando a 

primeira superior em relação a segunda. Ao tratar de seus últimos livros, o crítico recorre ao 

protocolo de leitura psicobiográfico, conforme a divisão sugerida por João Adolfo Hansen 

mencionada mais acima. O autor da Formação reconhece que, em algumas obras do final da 

carreira de Varela, a beleza formal ainda se mantém. Contudo, Candido afirma que nas obras 

do final da carreira de Varela não há o mesmo equilíbrio encontrado em Cantos e fantasias. 

Suas conclusões parecem decorrentes de uma análise de dados biográficos. Em primeiro 

lugar, o crítico interpreta a produção do poeta desse período como uma corporificação de um 

“verdadeiro sentimento de fuga, nascido do horror insuperável pela norma social, encarnada 

nas relações da vida urbana” (CANDIDO, 2014, p. 580). Em segundo lugar, ao tratar 

especificamente de Anchieta, obra publicada postumamente, Candido faz uma leitura 

explicitamente biografista: 

 

[…] Como julgá-lo [Anchieta]? Inicialmente, é possível, quem sabe, explicar o 

empreendimento por um motivo psicológico. Datado de 1871, foi com certeza 

elaborado nos anos imediatamente anteriores, quando abandonou de vez os estudos e 

a vida da cidade, para desaparecer na fazenda. Não é demais supor uma séria crise 

moral, dessas que acompanham o sentimento de falência associado às capitulações 

em face da vida. Largado no mato, em más condições financeiras, é possível que o 

burguês repontasse de quando em vez no boêmio, punindo-o com o remorso, mais 

grupal que individual, da carreira sem horizonte, da queda de nível. E a própria 

marcha do drama interior o levaria a buscar um apoio, uma bóia para o espírito 

abatido. Nessas condições, O evangelho nas selvas teria surgido como longo esforço 

para preservar-se, afirmando a própria dignidade (CANDIDO, 2014, p. 580-581, 

grifo meu). 

 

Embora apresente comentários referentes ao próprio texto de Anchieta – o crítico o 

considera um “poema monótono e sem interesse, desprovido de fibra criadora” (CANDIDO, 
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2014, p. 581) –, Candido, em grande medida, baseia sua análise nas relações da obra com o 

contexto no qual foi concebida, tratando o poema como o fruto de um desajustado que, 

incapaz de se adaptar à vida urbana, se isolou no campo e foi marcado por uma “séria crise 

moral”. 

Na leitura feita por Antonio Candido da obra de Fagundes Varela, portanto, podemos 

reconhecer algumas de suas faltas – principalmente sua interpretação psicobiográfica da fase 

final da carreira do poeta –, mas devemos ressaltar, sobretudo, suas virtudes, na medida em 

que o crítico foi um dos primeiros a se debruçar sobre a poesia vareliana tomando-a como um 

fato essencialmente literário, e não sob a ótica política do nacionalismo ou estritamente ligada 

à subjetividade de Varela.  

Mesmo sem estabelecer nenhum paralelo entre a obra do poeta fluminense e o 

sublime, ao sublinhar a força emocional e simbólica da obra de Varela, Candido (2014, p. 

578) utilizou-se de uma terminologia bastante próxima a essa categoria estética. Ao tratar de 

“Cântico do calvário”, por exemplo, o crítico faz menção a uma “atmosfera de transcendente 

fervor” (CANDIDO, 2014, p. 578). 

De maneira semelhante a Candido, ao tecer um breve comentário sobre o mesmo 

poema, Manuel Bandeira (2009, p. 79) afirma que se trata de “uma das mais belas e sentidas 

nênias da poesia em língua portuguesa. Nela, pela força do sentimento sincero, o Poeta atingiu 

aos vinte anos uma altura que […] permaneceu como um cimo isolado em toda a sua poesia”. 

Ainda assim, os comentários de ambos os atores não encontram paralelo em nenhuma outra 

análise da obra vareliana. 

 

4.2. O sublime na poesia de Fagundes Varela 

 

Antes de empreender a análise do modo como o sublime é mobilizado na obra 

vareliana, é importante advertir que, desde que a pesquisa foi iniciada, procurei estabelecer 

quais eram os poemas nos quais se fazem presentes elementos capazes de operar como uma 

fonte para a realização de um sentimento do sublime, de modo a organizar um corpus geral. 

Desse conjunto de obras, foram selecionadas aquelas que julguei mais contundentes e 

pertinentes para a abordagem que proporei daqui em diante. Sendo assim, cabe salientar que, 

além dos poemas que serão analisados na sequência, há ainda outros que poderiam ser lidos 

sob o viés do sublime. 
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Ao longo deste estudo, foi demonstrado que, no Romantismo, de maneira mais ou 

menos geral, os dois principais meios pelos quais os autores buscaram criar as condições para 

a produção de uma experiência do sublime foram a exploração de uma natureza grandiosa e o 

apelo a elementos oníricos e sobrenaturais. No caso específico de Fagundes Varela, verificou-

se que as possibilidades da realização do sublime reúnem-se, em grande parte, naquelas obras 

em que o poeta investiu em elementos naturais para compor o seu campo simbólico. 

Ao longo da pesquisa, foi possível observar dois sentidos principais para a 

representação da natureza na poesia de vareliana. Algumas vezes, ela cumpriu o papel de 

compor metáforas nos poemas de cunho mais político e social; em outras ocasiões, imagens 

naturais são utilizadas como símbolos de divindade. Por esse motivo, dividi a minha análise 

em duas subseções distintas: a primeira será voltada para a poesia politizada do autor e a 

segunda lidará com essa dimensão religiosa da figuração da natureza. 

É importante ressaltar ainda um caso peculiar na produção do poeta: “Cântico do 

calvário”. Como vimos, ao comentar essa composição vareliana, Manuel Bandeira empregou 

um vocabulário ligado ao sublime, o que, em um primeiro momento, pareceu indicar que o 

essa categoria estética poderia de fato ser mobilizada para interpretar a obra, uma hipótese que 

se confirmou, como será demonstrado em minha análise do poema. No entanto, o modelo do 

sublime ao qual “Cântico do calvário” está afinado não é tanto o burkiano, mas sim o de 

Longino. Consequentemente, optei por oferecer uma subseção a essa obra, de modo a analisá-

la separadamente das outras. 

 

4.2.1. A poesia social de Varela 

 

Como apontado anteriormente, Fagundes Varela situa-se, cronologicamente, entre a 

geração da década de 1850 e os últimos autores do movimento romântico brasileiro. Assim, 

podemos considerá-lo, utilizando a expressão de Antonio Candido, como um poeta de 

transição: se por um lado recebeu influências dos poetas que os precederam, por outro 

antecipou alguns temas – como o abolicionismo – que viriam a ser explorados posteriormente. 

Os poemas que expressam um viés mais politizado e social do autor se enquadram nessa 

segunda categoria. 

As obras varelianas que compõem o que Antonio Carlos Secchin (2005, p. 9) 

classificou como a “musa cívica” podem ser organizadas em três grupos principais: por vezes,  

elas tratam de algum problema social pungente da realidade brasileira – sobretudo, a 
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escravidão –, outras vezes, eles tratam de determinados eventos históricos – como a 

insurreição mexicana, por exemplo –, ou, por fim, procuram sondar, de maneira mais geral, o 

futuro da humanidade (cf. SECCHIN, 2005, p. 9). Nesses poemas politizados, é possível 

observar que Fagundes Varela recorreu a uma série de imagens naturais para compor o 

conteúdo simbólico e metafórico dessas obras. A natureza, por sua vez, aparece nesses 

poemas não como algo aprazível, mas sim como um elemento incontrolável e, por vezes, 

aterrador, afinando-se, dessa forma, à estética do sublime e não do belo. 

Para demonstrar a presença do sublime na poesia politizada de Fagundes Varela foram 

selecionadas três obras: “O escravo” (1869), “Aurora” (1864) e “A sede” (1869). Nelas, é 

comum observar a presença de imagens como tormentas, tempestades e, no caso específico de 

“A sede”, desertos, todos eles relacionados às ideias que, conforme o modelo burkiano, 

poderiam constituir uma possível fonte para uma experiência do sublime. 

A ideia que orienta, em grande parte, a minha leitura desses poemas é a de que o autor 

de Cantos e fantasias teria, nessas obras, buscado comunicar o sentimento do sublime 

possivelmente com o objetivo de provocar uma intensa e duradoura impressão em seus 

leitores, de modo a chamar a sua atenção para questões que considerava relevantes. Nesse 

sentido, como um interessante ponto de partida, podemos recuperar o importante estudo de 

Meyer H. Abrams (1975) acerca do modo como a metáfora da brisa e dos ventos foi utilizada 

no Romantismo. 

Para tanto, retomo a ideia, explicitada no segundo capítulo, de que os românticos não 

viam a natureza como um mero ornamento, ou pano de fundo, para a apresentação de 

concepções que estariam em primeiro plano. Ao contrário, a natureza romântica é, em si 

mesma, dotada de significado, e estabelece a esfera metafórica da poesia. A partir dessa 

noção, Abrams (1975, p. 37) chama atenção justamente para o fato de que  “frequentemente, 

nos principais poemas [românticos], o vento é não apenas uma propriedade da paisagem, mas 

também um veículo para mudanças radicais na mente do poeta”
63

. O autor afirma, portanto, 

que a representação desse elemento natural específico no Romantismo constitui uma metáfora 

para o próprio fazer poético. 

Esse caráter metapoético não é o único sentido que a imagem dos ventos carrega na 

poesia romântica. Além disso, se pensarmos especificamente em obras que possuem um 

caráter manifestamente político, o elemento eólico apresenta-se como um leitmotif, 

                                                 
63

 No original: “[…] often, in the major poems, the wind is not only a property of landscape, but also a vehicle 

for radical changes in the poet’s mind.” 
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representando sobretudo uma ideia de mudança no meio social, mudança esta que muitas 

vezes se pretende advogar. Esse é o caso, por exemplo, de um poema como a “Ode ao vento 

oeste” (1820), de Percy Bysshe Shelley. O vento oeste é evocado como uma trombeta 

profética
64

 para “anunciar a simultânea destruição do mundo presente e uma nova vida em um 

mundo recriado”
65

 (ABRAMS, 1975, p. 45). Essa é justamente a chave para compreendermos 

o uso feito por Fagundes Varela da mesma imagem. 

Na obra vareliana, o apelo a imagens de tempestades e de violência eólica está 

relacionado à ideia de que, para que o homem e a sociedade possam evoluir para uma 

construção mais justa, é necessária a purgação de todas as injustiças perpetradas. É nesse 

sentido, por exemplo, que o eu lírico de “O escravo” questiona: 

 

Por que nos teus momentos de suplício, 

     De agonia e de dor, 

Não chamaste das terras Africanas 

     O vento assolador? 

Ele traria a força e a persistência 

     A tu’alma sem fé, 

Nos rugidos dos tigres de Benguela, 

     Dos leões de Guiné!… (VARELA, 2003, p. 112) 

 

O poema trata de um escravo que foi morto, vítima das atrocidades da escravidão no 

Brasil. Vemos que a imagem evocada pelo eu lírico pouco tem de aprazível. O vento violento 

e destruidor simboliza um elemento que teria sido capaz de mudar a sorte do escravo, 

purgando-lhe de seu sofrimento e trazendo a sua liberdade. Em “Aurora”, uma ideia 

semelhante se faz presente, porém relacionada não apenas à situação de um escravo, mas a 

toda a humanidade. 

O poema, que possui um tom apocalíptico, opera como se fosse uma profecia acerca 

do destino da humanidade. Tal destino estaria subordinado antes à vontade divina do que ao 

arbítrio humano: “E o dedo do Senhor já volve a folha/ Do livro do destino!” (VARELA, in 

RAMOS, s/d, p. 47). Nos mesmos moldes do dilúvio narrado no Velho Testamento
66

, o eu 

lírico anuncia, em “Aurora”, as tormentas que se abaterão sobre os povos, e, com isso, 

                                                 
64

 Nos dois últimos versos do poema de Shelley lê-se: “The trumpet of a prophecy! O Wind,/ If winter comes, 

can spring be far behind?”. 
65

 No original: “[…] announcing the simultaneous destruction of the present world and a new life in a world 

recreated.” 
66

 A referência ao dilúvio bíblico é, na verdade, explícita no poema de Varela (in: RAMOS, s/d, p. 48): “E um 

segundo dilúvio, então de sangue,/ O mundo lavará!”. 
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apresenta não apenas o caráter aterrorizante da tormenta, como também simboliza a potência 

da força divina: 

 

O murmurar profundo, enrouquecido, 

Que do seio dos povos se levanta, 

         Anuncia a tormenta; 

Essa tormenta salutar e grande 

Que o manto roçará, prenhe de fogo, 

         Na face das nações. 

 

Preparai-vos, ó turbas! Preparai-vos, 

Rebatei vossos ferros e cadeias, 

         Algozes e tiranos! 

A hora se aproxima pouco a pouco, 

E o dedo do Senhor já volve a folha 

        Do livro do destino! (VARELA, in: RAMOS, s/d, p. 47) 

 

Há, nos versos supracitados, uma clara referência aos horrores da sociedade – “Rebatei 

vossos ferros e cadeias,/ Algozes e tiranos!” –, o que faz com que a tormenta seja vista como 

um elemento terrível, porém necessário para que a humanidade possa avançar para um estágio 

superior de glória e justiça. Está presente a ideia, explicitada acima, de que para possibilitar 

um novo começo – uma nova aurora – para a humanidade é necessário antes purgar-nos de 

todos os males que assolam o nosso meio social. Trata-se da mesma visão apresenta na “Ode 

ao vento oeste”, de Shelley: um novo mundo, mais próspero e justo, pode apenas emergir da 

destruição do mundo presente. Não por acaso, o campo semântico empregado no poema 

remete também à ideia de um castigo, de uma lição a ser aprendida: 

 

Grande há de ser o drama, a ação gigante, 

Majestosa a lição! Luzes e trevas 

         Lutarão sobre os orbes! 

O abismo soltará seus tredos roncos, 

E o frêmito dos mares agitados 

         Se unirá ao das turbas (VARELA, in: RAMOS, s/d, p. 47). 

 

A força desses versos deriva de imagens evocativas das ideias burkianas de 

obscuridade, infinitude e poder. Nessa passagem, nada permite que o leitor forme uma ideia 

clara da “ação gigante” a que se refere o eu lírico: há um intenso contraste entre a luz e as 

trevas, que combatem sobre a Terra; o abismo, imenso e pavoroso, emite sons incertos – seus 

“tredos roncos”; e o tumulto que advém do mar em fúria soma-se à comoção das multidões de 

pessoas. Todas essas imagens operam em conjunto para potencializar o tom obscuro da cena, 

reforçando o terror por ela suscitado. 
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Ao final de “Aurora”, nos é apresentado um vislumbre desse novo mundo que surgirá 

a partir da purgação e destruição do mundo presente provocada pela tormenta anunciada no 

início do poema. Uma cena que mostra a Terra banhada pelas luzes de Deus e a humanidade 

aos pés do Criador, rendendo-lhe homenagens: 

 

Como aos dias primeiros do universo 

O globo se erguerá banhado em luzes, 

         Reflexos de Deus; 

E a raça humana sob um céu mais puro 

Um hino insigne enviará, prostrada 

         Aos pés do Onipotente! (VARELA, in: RAMOS, s/d, p. 48) 

 

Em “O escravo” e, sobretudo, em “Aurora”, portanto, os elementos da natureza são 

empregados, com um campo semântico bastante específico e relacionado ao conceito do 

sublime, com vistas a apresentar tanto o contexto de horror e injustiça de nossa sociedade 

quanto a necessária purificação da humanidade para que ela possa alcançar um novo mundo, 

agora marcado pela justiça. 

No último poema selecionado para esta seção, “A sede”, publicado originalmente em 

Cantos do ermo e da cidade, as imagens de tempestades e tormentas dão lugar ao ambiente 

árido do deserto. Bem mais longo do que os anteriormente analisados, “A sede” é um poema 

narrativo que apresenta uma ação que se desenrola no deserto de Monclova, durante a guerra 

de independência do México. 

Se as imagens de tormenta e violência eólica comunicam uma ideia de mudança, a 

imagem do deserto constitui uma metáfora diferente. Em “A sede”, são representados 

acontecimentos que ocorrem em meio ao movimento de insurreição mexicano. Isso parece 

indicar que a escolha de Varela decorreu de um desejo de representar um ambiente natural 

opressor que fosse capaz de dar conta da violência das ações colonialistas. Essa analogia entre 

o espaço natural e a opressão política parece ser corroborada por outro elemento constituinte 

do poema: como o próprio título sugere, a obra apresenta um grupo de revolucionários cujo 

acampamento é acometido por uma terrível falta d’água, o que coloca em risco a vida de 

todos que ali estão. 

Tratando do poema à luz do sublime, é pertinente, mais uma vez, lembrar que o 

deserto é um elemento que, por si só, constitui uma poderosa fonte para uma experiência da 

sublimidade. Isso porque sua vastidão impossibilita, ao indivíduo que o contempla, precisar 

onde exatamente ele começa e onde ele termina, evocando, com isso, a ideia de infinito, que é 

central para o modelo burkiano do sublime (cf. BURKE, 1993, p. 78). A grandiosidade do 
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deserto e o seu caráter opressor são explicitados nos versos que abrem a quarta parte do 

poema: 

 

Também no seio deste mundo virgem 

Há desertos terríveis, flagelados 

Por um sol implacável. Vastos mares 

De areia movediça se desdobram 

Até perder-se além nos horizontes 

Nem uma gota d’água nesses ermos! 

A noite lhes negou seu fresco orvalho, 

E as chuvas do verão fugir parecem 

A seu hórrido aspecto. Desditoso 

Do viandante que o roteiro perde 

Nessas paradas lúgubres, malditas! (VARELA, 2003, p. 312) 

 

Na cena descrita, o sol é forte e implacável, e as areias do deserto são comparadas ao 

oceano, estendendo-se quase que infinitamente, impossibilitando sua apreensão pelos olhos de 

quem as contempla. Esse local hostil torna-se uma ameaça ainda maior em função da falta 

d’água. É interessante observar também que, nesse trecho, a escassez de chuvas parece ser 

decorrente do caráter terrível do próprio cenário – “E as chuvas do verão fugir parecem/ A seu 

hórrido aspecto”. Vale ressaltar, por fim, a sugestão da insignificância do ser humano em meio 

a esse ambiente hostil do deserto, que é “[…] Desditoso/ Do viandante que o roteiro perde/ 

Nessas paradas lúgubres, malditas”. 

Ao sugerir o papel insignificante do homem no ambiente desértico, o eu lírico de “A 

sede” investe em uma retórica do desconhecido, explorando imagens caracterizadas por sua 

obscuridade, condição necessária, segundo o modelo de Burke, para a produção do sublime. 

Esse caráter obscuro confere ao cenário natural um caráter mais ameaçador do que as suas 

características físicas: 

 

Tinha-se posto o sol, mas o ocidente, 

Tinto de rubra cor, sobre as planícies 

Derramava um clarão sinistro e feio. 

As altas rochas, os grosseiros cardos, 

Erguiam-se fantásticos, imóveis, 

Ora como sepulcros solitários, 

Monumentos estranhos de uma raça 

Que nunca os homens viram; ora um grupo 

De informes criaturas imitando, 

Ora disperso turbilhão de espectros 

No vasto chapadão cismando quedos 

À luz sangrenta de um vulcão sem fundo (VARELA, 2003, p. 318). 
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Aqui, a descrição do deserto ganha contornos quase sobrenaturais. Suas planícies são 

associadas a outros elementos naturais, como o “vulcão sem fundo” mencionado na última 

estrofe do excerto citado. No entanto, a potência da cena decorre de sua associação com 

coisas que são desconhecidas pela humanidade. As rochas são comparadas a um “turbilhão de 

espectros”, a criaturas informes, e monumentos estranhos de uma raça que a humanidade 

jamais conheceu. A apresentação de todas essas imagens fantásticas é responsável por criar 

uma atmosfera de incerteza, o que viabiliza a interpretação da passagem como evocativa de 

um sentimento sublime. 

Os poemas analisados evidenciam o modo como o sublime foi mobilizado, através da 

representação da natureza, nos poemas de viés político de Fagundes Varela. Os elementos 

naturais possuem uma ampla carga simbólica, e sinalizam as noções que o autor 

provavelmente buscava comunicar em suas obras: no caso das imagens de tormentas e 

violência eólica, a purificação necessária para o progresso da humanidade; no caso do deserto, 

a opressão imperialista combatida pelos insurgentes no México. O investimento em ideias 

associadas a essa categoria estética, portanto, torna possível a comunicação de uma poderosa 

impressão ao leitor, enfatizando a importância das questões abordadas nessas obras. 

 

4.2.2. A natureza como via de acesso à divindade 

 

Embora o seu título possa sugerir o contrário, o poema “A cidade”, que integra o livro 

Cantos meridionais, oferece um ponto de partida interessante para a consideração de como a 

representação da natureza pode ser utilizada como uma metáfora para o divino. Isso porque a 

força simbólica dessa composição decorre da tensão entre a vida no meio urbano e a vida no 

campo. O eu lírico contrasta a cidade degradada com a pureza da natureza quase intocada no 

ambiente rural, desprezando a primeira e louvando a segunda: 

 

A cidade ali está: – com ela o erro, 

A perfídia, a mentira, a desventura… 

Como é suave o aroma das florestas! 

Como é doce das serras a frescura! (VARELA, 2003, p. 115-116) 

 

A princípio, a natureza é descrita com ênfase em sua simplicidade e seu caráter 

aprazível. Mas isso ocorre em função da maneira como a obra é composta. O poema progride 

em um crescendo e, assim, da mesma forma que a representação do ambiente da cidade se 

torna ainda mais decadente: 
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E abalroam-se as múmias coroadas, 

Corpos de lepra e de infecção cobertos, 

Em cujos membros mordem-se raivosos 

Os vermes pela seda encobertos! (VARELA, 2003, p. 117) 

 

 A figuração do elemento natural atinge o seu apogeu, nos derradeiros versos do poema, 

com uma imagem sublime: 

 

Salve, florestas virgens! Rudes serras! 

Templos da imorredoura liberdade! 

Salve! Três vezes salve! Em teus asilos 

Sinto-me grande, vejo a divindade! (VARELA, 2003, p. 118, grifo meu) 

 

Esse trecho, apesar de curto, é bastante significativo. As matas ainda intocadas e as 

“rudes serras” – é bastante interessante a opção terminológica de Varela, uma vez que “rude” 

denota tanto algo que não foi polido como uma ideia de violência – são sublimes e operam 

como símbolos da liberdade. Por esse motivo, a sua contemplação permite a elevação de 

espírito do eu lírico que, dessa forma, vislumbra na natureza a divindade. 

A ideia de que a contemplação da natureza pode tornar possível o encontro com a 

divindade permeia também o poema “Em toda a parte”, de Cantos e fantasias. A temática 

dessa obra é, em verdade, precisamente a maneira como o poeta sonda a natureza em busca do 

acesso a uma esfera divina. Assim, o eu lírico recorre a uma série de imagens que revelam 

uma natureza vasta, ostensiva, indominável e furiosa, o que se dá em diferentes dimensões. 

Todas elas, no entanto evidenciam a grandiosidade da natureza como o elemento que nos 

permite vislumbrar a divindade. Assim, ao ouvir os trovões de uma tempestade, o eu lírico é 

capaz de ouvir a Deus: 

 

Quando as torrentes bravejam, 

Quando os coriscos rastejam 

Na espuma dos escarcéus, 

Então a passos incertos 

Procuro os amplos desertos 

Para escutar-te, meu Deus! (VARELA, 2003, p. 80) 

 

Do mesmo modo, quando a luz do sol se espalha pela imensidão do oceano, é possível 

contemplar, ao menos indiretamente, o ser supremo: 

 

Quando na face dos mares 

Espelha-se o rei dos astros, 
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Cobrindo de ardentes rastros 

Os cerúleos alcaçares; 

[…] 

Corro às praias do oceano 

Para mirar-te, meu Deus! (VARELA, 2003, p. 80-81) 

 

Ambos os trechos são carregados por uma simbologia consonante ao conceito do 

sublime, de modo que nos é lícito interpretar a passagem como uma afirmação da 

possibilidade de transcender, por meio da experiência do assombro que acompanha o 

sentimento da sublimidade, a esfera humana e alcançar o domínio divino. Para tanto, as 

imagens evocadas são aquelas afinadas ao modelo burkiano. No primeiro excerto, o eu lírico 

faz referência aos roncos da tempestade como um eco da voz divina, enquanto que no 

segundo é evocada a grandiosidade do sol – “o rei dos astros” – que é espelhada na vastidão 

dos mares. 

Outro exemplo bastante significativo encontra-se no hino “O oceano”
67

, também do 

livro Cantos e fantasias. Trata-se de um longo poema que se insere em uma extensa tradição 

de elogios ao mar que, como observou Machado de Assis (cf. 2015, p. 166) remete a Homero. 

Dentro dos limites do Romantismo, essa composição vareliana alinha-se à mesma vertente 

dos versos byronianos
68

 e do hino de Gonçalves Dias. De fato, as ideias que se manifestam na 

obra de Fagundes Varela são semelhantes àquelas que figuram nas estrofes dos poetas que o 

precederam. Também há, aqui, um apelo à magnificência do oceano, aludindo à sua 

profundidade e ao seu caráter aparentemente infinito, uma sugestão de seu desdém em relação 

à humanidade e a afirmação de sua eterna imutabilidade. Todos esses elementos operam no 

poema em função de um paralelo estabelecido entre o mar e a divindade. Isso é evidenciado já 

nos primeiros versos: 

 

Tu é a ideia mais soberba e vasta 

Que do gênio de Deus há rebentado. 

Ó mar nunca vencido! A eternidade 

Revela-se em teus brados furibundos 

Quando alta noite as vagas se abalroam 

Coroadas de elétricas centelhas; 

A inteligência soberana e excelsa 

                                                 
67

 Esse poema é, na verdade uma variante de “O mar”, publicado em Vozes da América. Optei por analisar a 

segunda versão por considerá-la mais significativa para a análise que aqui proponho. 
68

 A relação com Byron é ainda mais estrita, na medida em que há elementos textuais que indicam que a 

composição de Varela é uma reescritura do elogio ao mar presente em Childe Harold. Compare, por exemplo, 

os versos byronianos “[…] O que é d’Assíria,/ Grécia, Roma e Cartago? As águas tuas/ As lavaram no tempo” 

(BYRON, 2015, p. 237) com o excerto do hino do poeta fluminense: “O que é feito da Grécia, Tiro e Roma,/ 

Cartago a valerosa? As vagas tuas/ Lambiam-lhe os muros, quer nos tempos/ De paz e bonança – quer na 

quadra/ Em que chuvas de setas se cruzavam/ À face torva das hostis falanges!” (VARELA, 2003, p. 77).  
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Ostenta-se em teu rosto à madrugada 

Quando a essência da luz profliga as sombras 

E o globo inunda de esplendor e glórias (VARELA, 2003, p. 76). 

 

A representação do oceano como a mais elevada dentre as criações divinas o coloca 

como a mais sublime imagem existente no mundo material – um importante elemento do 

poema que encontrará um paralelo na linha de encerramento do hino vareliano, como veremos 

no desenvolvimento da análise. Além disso, ao demarcar esse caráter superior do mar, o eu 

lírico estabelece o principal alicerce para a analogia que será construída entre esse elemento 

natural e a divindade: tendo em vista a sua vastidão e grandiosidade, as suas ações funcionam 

como um espelho da força divina. É precisamente nesse sentido que é estabelecido o primeiro 

paralelo entre a natureza e a deidade no poema: a confusa cena das ondas que se chocam e são 

coroadas por raios são um símbolo da eternidade, que se revela nos sons emitidos pelo oceano 

em fúria, e a “inteligência soberana e excelsa” de Deus faz-se presente quando as primeiras 

luzes do dia caem sobre as águas. 

A força dessa relação de espelhamento entre o oceano e a divindade é intensificada no 

decorrer do poema, quando à sua grandiosidade é somado o seu desdém pela humanidade. 

Aqui, o mar é contemplado em sua “majestade horrenda” (VARELA, 2003, p. 78) e, nesse 

momento, o potencial de afetação da cena torna-se ainda mais vigoroso uma vez que passa a 

evocar a ideia de um Deus enfurecido: 

 

Só tu, ó mar sem termos, imutável 

Como o quadrante lúgubre do tempo, 

Ruges, palpitas sem grilhões nem peias! 

[…] 

Nunca o fogo e a lava, a guerra e a morte, 

As frotas dos tiranos hão deixado 

Um vestígio sequer dos seus ultrajes! 

[…] 

Espelho glorioso onde entre fogos 

Se mira onipotente, nas tormentas, 

A face do Senhor! […] (VARELA, 2003, p. 77-78). 

 

A imagem que mais impressiona o eu lírico não é o oceano tranquilo e em calmaria, 

mas sim tempestuoso e em fúria, quando revela toda a sua imensidão e potência. Nesse 

estado, manifesta-se toda a sua grandiosidade, evidenciando que o mar não pode ser 

submetido a nada que não seja o desígnio divino. Desse modo, o efeito de assombro 

proporcionado por esse elemento da natureza é análogo ao sentimento que provavelmente 

experimentaríamos se contemplássemos a divindade. Essa ideia é confirmada pela linha que 
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dá fim ao hino vareliano, quando o eu lírico afirma: “[…] só à tempestade e a Deus me curvo” 

(VARELA, 2003, p. 79), um ato que ressalta a admiração e o temor frente a essas ideias. 

 

4.2.3. “Cântico do calvário”: um retorno a Longino 

 

Considerado a obra-prima de Fagundes Varela, “Cântico do calvário”, originalmente 

publicado em Cantos e fantasias, foi escrito em homenagem a seu filho Emiliano, morto em 

dezembro de 1863. Para ressaltar a sua força, Antonio Candido o compara, na introdução da 

Formação, a outros dois poemas, “Os túmulos” e “Pequenino morto”, redigidos por autores 

menos conhecidos – Borges de Barros e Vicente de Carvalho – também em homenagem a 

seus filhos falecidos. O crítico chama atenção para o fato de que, se tratando de obras 

literárias, o critério final para avaliação de suas virtudes é a reação do leitor, que, por sua vez, 

“só é movida pela eficácia de expressão” (CANDIDO, 2014, p. 36), ou seja, pela habilidade 

do poeta. Nesse sentido, enquanto que, no plano biográfico, a dor dos três pais é semelhante, 

no âmbito artístico a obra de Varela é superior, “nos faz[endo] estremecer a cada leitura pela 

sua força mágica” decorrente da “solução formal” (CANDIDO, 2014, p. 36-37). 

Já no capítulo, abordado anteriormente, dedicado ao poeta fluminense, Antonio 

Candido (2014, p. 579) aprofunda a sua leitura de “Cântico do calvário”, e observa que um 

dos principais elementos do poema é o seu “cunho simbólico, onde se fundem a experiência 

imediata (perda do filho) e a vista por ela aberta sobre o mistério da criação poética”. De fato, 

os versos que se seguem indicam a relação que é estabelecida entre a inspiração poética e a 

rememoração da perda do filho: 

 

Correi, correi, ó lágrimas saudosas, 

Legado acerbo da ventura extinta, 

[…] 

Correi! Um dia vos verei mais belas 

Que os diamantes de Ofir e de Golgonda 

Fulgurar na coroa de martírios 

Que me circunda a fronte cismadora! (VARELA, 2003, p. 41-42) 

 

A imagem, evocada nos versos acima, das lágrimas que se tornam diamantes apontam 

para a transformação – ou transubstanciação, segundo Candido (cf. 2014, p. 578) – da dor 

rememorada em poesia. Esse elemento transformador é o primeiro passo dado em direção à 

afirmação dos potenciais criativos do poeta, um aspecto fundamental para a realização de um 

efeito sublime. 
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Conforme vimos ao longo desta dissertação, um dos principais motes da proposta 

poética do Romantismo é a insistência na liberdade criativa do gênio, partindo do pressuposto 

de que a mente do artista possui um potencial inventivo ilimitado, e quase divino. Essa ideia, 

como busquei demonstrar no primeiro capítulo, remete à teoria do sublime de Longino, em 

especial à noção de grandeza de pensamento. No modelo proposto pelo autor do Peri Hupsous, 

a mente do indivíduo, sob o efeito do arrebatamento que acompanha a experiência da 

sublimidade, é desperta para as suas possibilidades criadoras irrestritas – lembremos que, na 

visão de Longino, a mente do ouvinte/leitor eleva-se como se ela própria tivesse gerado o que 

ouviu/leu – e não tem sua atenção voltada para limites ligados ao instinto de humano de 

autopreservação, como é o caso da experiência descrita por Burke. 

Em “Cântico do calvário”, a associação do entusiasmo poético, simbolizado pelos 

“diamantes de Ofir e de Golgonda”, à lembrança lamentosa da perda de seu filho, 

representada diretamente pelas lágrimas de saudade do poeta, faz dessa experiência 

merencória, em um primeiro momento, o principal elemento catalisador da tomada de 

consciência desse caráter ilimitado da capacidade de criação da mente do artista. 

Os versos citados acima, além de evidenciarem a forte presença do elemento 

mnemônico no poema, indicam também o estado de profunda melancolia no qual se encontra 

o eu lírico – que, nesse caso específico, é claramente passível de ser identificado ao próprio 

Varela. Os versos na sequência, porém, indicam o aspecto religioso, que servirá como um 

contraponto para essa experiência melancólica vivenciada pelo poeta e constituirá a principal 

fonte para o momento sublime na obra: 

 

São mortos para mim da noite os fachos, 

Mas Deus vos faz brilhar, lágrimas santas, 

E à vossa luz caminharei nos ermos! (VARELA, 2003, p. 42) 

 

A divindade é, segundo boa parte dos teóricos do sublime, a sua expressão máxima. 

Tanto Dennis como Burke, por exemplo, são enfáticos ao estabelecerem a imagem de Deus 

como a mais elevada representação das ideias de infinitude e de poder, sobretudo quando se 

trata de figurações de sua raiva. Aqui, no entanto, nos deparamos com um caso bastante 

diferente. A divindade não é representada em fúria, mas sim como o elemento que concede a 

vida eterna à criança falecida. Dessa forma, nos encontramos diante de um modelo tripartido: 

(I) a rememoração da dor da perda do filho é transfigurada em (II) entusiasmo poético, e isso 

se torna possível em função da (III) crença religiosa na vida eterna concedida pela divindade. 
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Nos versos de “Cântico do calvário”, o elemento religioso é, então, a pedra de toque 

para confirmar esse caráter, infinito, grandioso e quase divino da alma. Da mesma forma que 

ocorre à abertura do poema – “Eras na vida a pomba predileta” (VARELA, 2003, p. 41) –, 

também as suas estrofes derradeiras são permeadas por uma “tonalidade bíblica” (CANDIDO, 

2014, p. 578): 

 

[…] Vejo esparsas 

Saudades e perpétuas – sinto o aroma 

Do incenso das igrejas – ouço os cantos 

Dos ministros de Deus que me repetem 

Que não és mais da terra!… E choro embalde!.. 

 

Mas não! Tu dormes no infinito seio 

Do Criador dos seres! Tu me falas 

Na voz dos ventos, no chorar das aves 

Talvez das ondas no respiro flébil! 

Tu me contemplas lá do céu, quem sabe, 

No vulto solitário de uma estrela. 

E são teus raios que meu estro aquecem! 

Pois bem! Mostra-me as voltas do caminho! (VARELA, 2003, p. 46-47) 

 

Tais versos deixam clara a crença na ideia de que o filho morto agora habita uma 

esfera celestial, ao lado de Deus, e que, dela, continua a inspirar o fazer poético do eu lírico, 

fazendo com que ele também possa alcançar, por meio da criação artística, um domínio mais 

elevado. Essa elevação atinge o seu mais alto grau no desfecho do poema, através da imagem 

da alma do eu lírico ascendendo, após a morte, à esfera divina: 

 

Brilha e fulgura no azulado manto, 

Mas não te arrojes, lágrima da noite 

Nas ondas nebulosas do ocidente! 

Brilha e fulgura! Quando a morte fria 

Sobre mim sacudir o pó das asas, 

Escada de Jacó serão teus raios 

Por onde asinha subirá minh’alma (VARELA, 2003, p. 47). 

 

Os versos derradeiros vislumbram a possível eternidade da alma humana. É nesse 

sentido, que nos é apresentada a imagem do filho que contempla o pai do alto de uma estrela e 

continua a lhe inspirar. Além disso, mais do que sua inspiração poética, o eu lírico relaciona o 

filho à escada de Jacó – que na Bíblia representa o caminho utilizado pelos anjos para 

transitarem por entre o céu e a terra –, por onde subirá ao paraíso sua própria alma. Os versos 

analisados evidenciam como um sentimento do sublime é realizado no poema. Se, por um 
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lado, não há uma retórica investida em ideias terríveis, tal qual proposto pelo modelo 

burkiano, por outro, a composição é capaz de proporcionar uma experiência de arrebatamento 

a partir da sinalização do caráter infinito da alma humana, o que se dá, sobretudo, por meio da 

relação estabelecida entre o elemento mnemônico e o entusiasmo do poeta. 
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CONCLUSÃO 

 

O Romantismo consolidou-se na história da arte como um movimento que se 

contrapunha tanto ao Neoclassicismo, que deu a tônica das poéticas dominantes ao longo do 

século XVII, quanto ao racionalismo pregado pela corrente de pensamento iluminista. Ao 

contrário das concepções advogadas por essas duas escolas, os românticos buscaram 

privilegiar a imaginação e o aspecto emocional da obra de arte. Para isso, o sublime 

desempenhou um papel determinante. 

O fator responsável por desencadear a mudança paradigmática no século XVIII foi o 

foco, cada vez maior, conferido ao elemento emocional da obra de arte, o que no fim acabou 

sobrepujando a insistência neoclássica em estabelecer elementos normativos e prescritivos 

que deveriam ser seguidos à risca pelos artistas. É importante observar que, como M. H. 

Abrams (cf. 2010, p. 107) apontou em seu O espelho e a lâmpada, a asserção de que os 

pensadores do Neoclassicismo baseavam os seus juízos estéticos apenas na razão não é 

inteiramente verdadeira, uma vez que esses autores já haviam incorporado em seus modelos 

avaliativos a noção aristotélica de catarse e a máxima de Horácio segundo a qual o poeta deve 

ser capaz de comover a si mesmo para que possa causar uma reação semelhante em seu 

público. Entretanto, a atenção ao papel desempenhado pela paixão na criação artística tornou-

se ainda maior quando os neoclássicos recuperaram noções da Retórica clássica. O papel 

desempenhado pela paixão na criação artística tornou-se objeto de atenção ainda maior 

quando os neoclássicos recuperaram noções da Retórica clássica. Foi nesse contexto que os 

críticos do século XVII redescobriram o Peri Hupsous de Longino. O tratado grego 

popularizou-se na era moderna a partir da publicação da tradução francesa de Boileau, de 

modo que nos últimos anos do XVII, Longino já era considerado, ao lado de Aristóteles e 

Horácio, a principal autoridade para a avaliação da arte literária. 

O conceito longiniano de hupsous – traduzido pelos latinos pelo termo sublimis – 

descreve uma experiência que proporciona o arrebatamento do leitor, e não a sua persuasão. 

Surgindo no momento oportuno do discurso, e não a partir de sua totalidade, ele é descrito 

como capaz de elevar o leitor para fora de si, por intermédio de uma intensa emoção. Dentre 

as cinco fontes de hupsous as duas primeiras, que são inatas, são as mais importantes: a 

grandeza de pensamento e as paixões entusiasmadas. 

Essas ideias de Longino foram apropriadas pelos românticos para estabelecer as bases 

de sua noção de poesia. Como demonstrei no primeiro capítulo, autores como Schlegel, Keats 
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e, sobretudo, Wordsworth, encontraram nas ideias longinianas as ferramentas mais adequadas 

para fundamentar os critérios de intensidade e espontaneidade para a criação e a avaliação da 

obra. O cotejo da teoria do sublime desenvolvida no Peri Hupsous com as ideias centrais do 

pensamento estético romântico, portanto, permitiu explicitar a influência exercida, direta ou 

indiretamente, pelas concepções presentes no texto grego sobre as noções fundamentais desse 

movimento artístico. 

Se, no plano teórico, é possível afirmar que as ideias longinianas constituem os 

alicerces que fundamentam o pensamento estético do Romantismo, naquilo que diz respeito à 

práxis poética, é possível observar uma influência mais marcante de outra formulação do 

conceito do sublime – a saber, a teoria apresentada pelo irlandês Edmund Burke em sua 

Investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. O tratado 

burkiano foi responsável por consolidar o sublime como uma categoria estética autônoma e 

independente do belo, e apresenta ideias que tomariam forma na obra de diversos poetas 

românticos. 

As discussões ocorridas na Inglaterra ao longo das primeiras décadas do século XVIII 

permitiram o desenvolvimento dessa categoria estética para além da abordagem de Longino. 

Nesse contexto, influenciado pelas contribuições de autores como John Dennis e Joseph 

Addison, Burke fundamenta o seu conceito de sublime sobre a emoção do terror. Amparado 

pelas concepções comuns à fisiologia da época, o filósofo irlandês definiu o sublime como 

uma resposta emocional – caracterizada por uma tensão anormal dos nervos – a algo que seja 

terrível ou que opere de uma maneira análoga. Assim, ideias capazes de provocar tal reação – 

como a obscuridade, o poder, o infinito, entre outras – constituem uma fonte do sublime. 

Analisando textos importantes do Romantismo na Inglaterra e na Alemanha, pude 

mostrar que as ideias burkianas possuíram um amplo desdobramento nessa vertente literária. 

Isso se deu sobretudo a partir da representação de objetos grandiosos da natureza e da 

exploração de elementos oníricos e sobrenaturais. Entretanto, enquanto essa relação já foi 

amplamente estudada no caso dos movimentos românticos europeus – sobretudo o inglês e o 

alemão –, no caso do Brasil ela ainda não havia sido suficientemente abordada. Com isso 

busquei compreender porque isso ocorreu e explicitar a manifestação de ideias relacionadas 

ao sublime no nosso Romantismo. 

Para realizar meu objetivo, retomei as principais leituras do movimento brasileiro 

efetuadas pela tradição historiográfica. Ao fazer isso, identifiquei que os estudiosos de nossa 

literatura adotaram, consistentemente, um critério avaliativo bastante específico: os ideais de 
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construção literária de uma identidade nacional. Por esse motivo, a abordagem de nosso 

Romantismo quase sempre deixou de lado os elementos estéticos em favor dos aspectos de 

ordem política e social. Essa preferência articula-se, ainda, à descrença, discutida por Glenn 

Most, no sublime que passaria a caracterizar o pensamento estético da segunda metade do 

século XIX. Tal expectativa de arte, dominante no Oitocentos brasileiro, deu forma a leituras 

que valorizaram as obras de autores que atendiam a essa demanda – casos de José de Alencar 

e Gonçalves Dias. Por outro lado, relegou ao segundo plano aquelas obras que não versavam 

por aquela cartilha – lembremos do tratamento geral dado aos poetas que floresceram no 

decênio de 1850. Pude inferir, portanto, que esse preterimento dos elementos estéticos é o 

principal fator para a não atenção à presença do sublime na literatura romântica brasileira. 

Uma vez identificado esse problema, foi possível mover-me em direção à análise de obras do 

Romantismo brasileiro. 

A partir da abordagem de obras de autores como Alencar e Gonçalves Dias, 

demonstrei que uma leitura orientada pelo sublime não é exatamente oposta ao projeto de 

construção identitária, tradicionalmente privilegiado. Pelo contrário, essa categoria estética 

permite lançar até mesmo um outro olhar sobre o elemento nacionalista. Ao investirem em 

imagens evocativas das ideias de obscuridade e grandiosidade, por exemplo, esses escritores 

foram capazes de dar um sentido aos elementos próprios da realidade nacional que 

possibilitava a produção de um intenso efeito de recepção. Além disso, ao evidenciar que o 

campo simbólico aventado pelos escritores brasileiros era, de modo geral, semelhante àquele 

presente nos poemas europeus, pude constatar também que a manifestação do sublime decorre 

menos de uma questão de mera influência e mais do espírito de época que caracterizava boa 

parte do século XIX. 

Por fim, propus um estudo de caso sobre Fagundes Varela, um poeta que, por estar 

situado no momento de transição da segunda para a terceira geração de nosso Romantismo, 

sintetiza as principais características de todas as fases do movimento no Brasil. Seguindo a 

mesma metodologia de minha análise geral do movimento romântico brasileiro, também aqui 

recuperei a maneira como o poeta fluminense foi recebido pela historiografia, e mostrei que 

sua obra não foi estudada com a devida atenção. Além disso, mostrei que, à exceção de 

Candido, os autores que se debruçaram sobre a sua obra julgaram-na quase que 

exclusivamente a partir de uma orientação psicobiográfica, desqualificando grande parte dela 

como o produto de um autor desajustado e incapaz de se adaptar à sociedade de seu tempo. 
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A partir da análise de um corpus poético previamente estabelecido, mostrei que o 

sublime se manifesta na obra de Varela através da representação de elementos grandiosos, e 

muitas vezes terríveis, da natureza. Esta, por sua vez, possui dois sentidos principais: ela é 

apresentada ora como um símbolo para o divino, ora para compor o campo metafórico da 

poesia social do autor. Demonstrei, ainda, que aquela que é considerada a obra-prima 

vareliana – “Cântico do calvário” – sinaliza uma experiência relacionada ao conceito de 

sublime de Longino. Em vez de apresentar imagens aterrorizantes, o principal elemento de 

“Cântico” é a relação estabelecida entre a experiência da perda e a inspiração poética. Nele, a 

rememoração do filho morto proporciona a tomada de consciência dos poderes ilimitados da 

imaginação. Nesse sentido, o sentimento sublime realiza-se na obra a partir da sinalização do 

caráter infinito e, quase divino, da mente do poeta. 

A partir do estudo realizado, demonstrei como o sublime constitui uma categoria 

estética que pode oferecer ferramentas interpretativas bastante interessantes para a leitura do 

Romantismo no Brasil. Com isso, espero que esta dissertação tenha contribuído para um 

redimensionamento de nossos autores românticos, evidenciando uma faceta que, embora não 

tenha sido muito explorada em nossos estudos críticos, se mostra um componente formativo 

essencial dessa vertente literária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

102 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

ABRAMS, Meyer H. The correspondent breeze: a Romantic metaphor. In: _____. English 

Romantic Poets. 2. ed. New York: Oxford University Press, 1975. p. 37-54. 

 

_____. O espelho e a lâmpada. Tradução de Alzira Vieira Allegro. São Paulo: Unesp, 2010. 

 

ADDISON, Joseph. Os prazeres da imaginação. Tradução de Alcinda Pinheiro de Sousa et al. 

Lisboa: Edições Colibri: 2002. (Cadernos de anglística 4) 

 

ALENCAR, José de. Til: romance brasileiro. Apresentação e notas de Ivan Teixeira. 

Glossário de Geraldo Gerson de Souza. Ilustrações de Sérgio Kon. São Paulo: Ateliê 

Editorial, 2012. 

 

_____. O guarani. 3. ed. Introdução e notas de Eduardo Vieira Martins. Ilustrações de 

Luciana Rocha. São Paulo: Ateliê Editorial, 2014. 

 

ALVES, Cilaine. O belo e o disforme: Álvares de Azevedo e a ironia romântica. São Paulo: 

Edusp/Fapesp, 1998. 

 

ASSIS, Machado de. Fagundes Varela: Cantos e fantasias. In: _____. O remédio é a crítica: 

coletânea de escritos. Porto Alegre: Concreta, 2015. p. 162-167. 

 

AZEVEDO, Álvares de. O conde lopo. Rio de Janeiro: Typ. G. Leuzinger & Filhos, 1886. 

 

_____. Literatura e civilização em Portugal. Edição de Roberto Acízelo de Souza. Rio de 

Janeiro: Caetés, 2016. 

 

_____. Lira dos vinte anos. São Paulo: Nobel, 2009. 

 

AZEVEDO, Ricardo Marques de. Nefelomancias: ensaios sobre as artes dos Romantismos. 

São Paulo: Perspectiva, 2009. (Coleção Elos) 

 

BANDEIRA, Manuel. Apresentação da poesia brasileira. São Paulo: Cosac Naify, 2009. 

 

BARROS, Fernando Monteiro de. O sublime e o grotesco em O conde lopo, de Álvares de 

Azevedo. In: Anais do XIII Congresso Internacional da ABRALIC: Internacionalização do 

Regional. Campina Grande, 2013. 

 

BELLAS, João Pedro. Sublime terrível e Romantismo. In: FRANÇA, Júlio (Org). Poéticas do 

mal: a literatura do medo no Brasil (1840-1920). Rio de Janeiro: Bonecker, 2017. p. 77-100. 

 

BLOOM, Harold (ed.). Romanticism and consciousness: essays in criticism. New York: W. W. 

Norton & Company, Inc., 1970. 

 

_____. The anxiety of influence: a theory of poetry. 2. ed. New York/Oxford: Oxford 

University Press, 1997. 

 



 

 

 

103 

 

BOILEAU, Nicolas. A arte poética. Tradução de Célia Berrettini. São Paulo: Perspectiva, 

1979. (Coleção Elos) 

 

_____. Prefácio ao Tratado do sublime. Tradução de Vladimir Vieira. Viso – cadernos de 

estética aplicada. n. 14, Rio de Janeiro, jul-dez/2013. 

 

BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. 44. ed. São Paulo: Cultrix, 2006. 

 

_____. Imagens do Romantismo no Brasil. In: Guinsburg, J. O Romantismo. 4 ed. São Paulo: 

Perspectiva, 2005. p. 239-256. (Coleção Stylus) 

 

BURKE, Edmund. A philosophical enquiry into the origin of our ideas of the sublime and 

beautiful. New York: Oxford University Press, 1990. 

 

_____. Uma investigação filosófica sobre a origem de nossas ideias do sublime e do belo. 

Tradução, apresentação e notas de Enid Abreu Dobránszky. Campinas: Papirus, 1993. 

 

BYRON, George Gordon. A peregrinação de Childe Harold. Tradução de Francisco José 

Pinheiro Guimarães. Curitiba: Anticítera, 2015. 

 

_____. The Ocean (from Childe Harold’s pilgrimage). Disponível em: 

http://www.bartleby.com/270/1/7.html. Acesso em 09/01/2017. 

 

CANDIDO, Antonio. Na sala de aula: caderno de análise literária. São Paulo: Ática, 1985. 

 

_____. O método crítico de Sílvio Romero. 4. ed. Rio de Janeiro: Ouro sobre azul, 2006. 

 

_____. O Romantismo no Brasil. 3. ed. São Paulo: Humanitas, 2012. 

 

_____. Formação da literatura brasileira: momentos decisivos. 15. ed. Rio de Janeiro: Ouro 

sobre Azul, 2014. 

 

CICERO. On the ideal orator. Translated by James M. May. New York/Oxford: Oxford 

University Press, 2001. 

 

COLERIDGE, Samuel Taylor. A balada do velho marinheiro. Tradução e notas de Alípio 

Correia de Franca Neto; ilustrações de Gustave Doré. São Paulo: Ateliê Editorial, 2005. 

 

_____. Biografia literária. Tradução de Julio Jeha. In: PALMA, Anna et al. O Romantismo 

europeu. Belo Horizonte: Autêntica, 2013. p. 88-114. 

 

DAY, Aidan. Romanticism. New York: Routledge, 1996. 

 

DENNIS, John. The Grounds of criticism in poetry. Disponível em: 

http://www.earthworks.org/sublime/Dennis/index.html. Acesso em: 26/11/2017. 

 

DIAS, Antônio Gonçalves. Poesia completa e prosa. Rio de Janeiro: José Aguilar, 1959. 

 

DORAN, Robert. The theory of the sublime from Longinus to Kant. Cambridge: Cambridge 

University Press, 2015. 



 

 

 

104 

 

 

FRANÇA, Júlio. A empatia nas estratégias narrativas do horror artístico: o caso Hitchcock. In: 

ZANINI, Cláudio e ROSSI, Cido (orgs). Vertigo: vertentes do gótico no cinema. Rio de 

Janeiro: Bonecker, 2017. p. 21-37. 

 

GASCHÉ, Rodolphe. … And the beautiful? Revisiting Edmund Burke’s “Double Aesthetics”. 

In: COSTELLOE, Timothy M. (ed). The sublime: from antiquity to present. New York: 

Cambridge University Press, 2012. p. 24-36. 

 

GOETHE, Johann Wolfgang von. Fausto: uma tragédia – Primeira parte. Trad. Jenny Klabin 

Segall. São Paulo: Editora 34, 2013 (5ª edição). 

 

GRUBE, G. M. A. Notes on the Peri Hupsous. The American journal of philology, v. 78, n. 4, 

1957. p. 355-374. 

 

HALLIWELL, Stephen. Between ecstasy and truth. Interpretations of Greek poetics from 

Homer to Longinus. Oxford: Oxford University Press, 2011. 

 

HANSEN, João Adolfo. Forma romântica e psicologismo crítico. In: ALVES, Cilaine. O belo 

e o disforme: Álvares de Azevedo e a ironia romântica. São Paulo: Edusp, 1998. p. 9-23. 

 

HORACIO. Arte poética. Tradução de R. M. Rosado Fernandes. Lisboa: Inquérito, s/d. 

 

HOUSE, Humphry. The ancient mariner. In: ABRAMS, Meyer H. (Ed.). English Romantic 

Poets. 2. ed. New York: Oxford University Press, 1975. p. 214-239. 

 

KANT, Immanuel. Crítica da faculdade do juízo. Tradução de Valério Rohden e António 

Marques. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2012. 

 

KEATS, John. Cartas. Tradução de Roberto Acízelo de Souza. In: SOUZA, Roberto Acízelo 

de. A ideia de poesia e arte: reflexões oitocentistas anglo-norte-americanas. Rio de Janeiro: 

Editora Caetés, 2007. p. 43-50. 

 

LIDDELL, H. J. & SCOTT, R. A. Greek English Lexicon. Disponível em: 

http://stephanus.tlg.uci.edu/lsj/#eid=109064&context=lsj&action=from-search. Acesso em: 

13/11/2017. 

 

LIMA, Luiz Costa. Sociedade e discurso ficcional. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1986. 

 

LONGINO. Do sublime. Introdução e notas de J. Pigeaud. Tradução de Filomena Hirata. São 

Paulo: Martins Fontes, 1996. 

 

LONGINUS. On the sublime. Edited and translated by W. Hamilton Fyfe; revised by Donald 

Russell. In: ARISTOTLE. Poetics; LONGINUS. On the sublime; DEMETRIUS. On style. 

Cambridge: Harvard University Press, 1995. (Loeb Classical Library 199). 

 

LOVEJOY, Arthur O. On the discrimination of Romanticisms. In: ABRAMS, Meyer H. (Ed.). 

English Romantic Poets. 2. ed. New York: Oxford University Press, 1975. p. 3-24. 

 



 

 

 

105 

 

MALM, Mats. On the technique of the sublime. In: Comparative literature. v. 52, n. 1, 2000, 

p. 1-10. 

 

MONK, Samuel Holt. The Sublime: A study of critical theories in XVIII-century England. 

University of Michigan Press, 1960. 

 

MOST, Glenn W. After the sublime: stations in the career of an emotion. In: The Yale Review, 

vol. 90, issue 2 (2002). p. 101-120. 

 

MUNIZ, Fernando (org.). As artes do entusiasmo: a inspiração da Grécia à 

contemporaneidade. Rio de Janeiro: 7letras, 2011. (Coleção Estudos Clássicos) 

 

PLATÃO. A república. Tradução de Maria Helena da Rocha Freitas. Lisboa: Calouste 

Gulbenkian, 2010. 

 

RAMOS, Péricles Eugênio da Silva (Sel.). Poemas de Fagundes Varela. São Paulo: Cultrix, 

s/d. 

 

ROSENFELD, Anatol & GUINSBURG, J. Romantismo e Classicismo. In: Guinsburg, J. O 

Romantismo. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 261-274 (Coleção Stylus) 

 

SÁ, Daniel Serravalle de. Gótico tropical: o sublime e o demoníaco em O guarani. Salvador: 

EDUFBA, 2010. 

 

SCHLEGEL, Friedrich. Fragmentos sobre poesia e literatura (1797-1803): seguido de 

Conversa sobre poesia. Tradução de Constantino Luz de Medeiros e Márcio Suzuki. São 

Paulo: Editora Unesp, 2016. 

 

SCHNEIDER, Helmut. Nature. In: BROWN, Marshall (Ed.). The Cambridge history of 

literary criticism, vol 5: Romanticism. Cambridge: Cambridge University Press, 2008. p. 92-

114. 

 

SECCHIN, Antonio Carlos (Sel.). Fagundes Varela. São Paulo: Global, 2005. (Coleção 

Melhores Poemas) 

 

SHELLEY, Percy Bysshe. Prometeu desacorrentado e outros poemas. Tradução de Adriano 

Scandolara. Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

 

_____. Ode to the west wind. Disponível em: 

https://www.poetryfoundation.org/poems/45134/ode-to-the-west-wind. Acesso: 18/12/2017. 

 

SOUZA, Roberto Acízelo de. Apresentação. In: AZEVEDO, Álvares de. Literatura e 

civilização em Portugal. Edição de Roberto Acízelo de Souza. Rio de Janeiro: Caetés, 2016. 

p. 9-24. 

 

VARELA, Fagundes. Cantos e fantasias e outros cantos. São Paulo: Martins Fontes, 2003. 

 

VERÍSSIMO, José. História da literatura brasileira de Bento Teixeira (1601) a Machado de 

Assis (1908). São Paulo: Letras & Letras, 1998. 

 



 

 

 

106 

 

VIZZIOLI, Paulo. O sentimento e a razão nas poéticas e na poesia do Romantismo. In: 

Guinsburg, J. O Romantismo. 4 ed. São Paulo: Perspectiva, 2005. p. 137-156. (Coleção 

Stylus) 

 

WEISKEL, Thomas. O sublime romântico: estudos sobre a estrutura e psicologia da 

Transcendência. Tradução de Patrícia Flores da Cunha. Rio de Janeiro: Imago, 1994. 

 

WINBERG, Christine. Coleridge on Wordsworth’s preface to ‘Lyrical Ballads’. In: Theoria: a 

journal of social and political theory. n. 62, 1984, p. 29-43. 

 

WOOD, Theodore. The word ‘sublime’ and its context. Mouton, 1972. 

 

WORDSWORTH, William. Prefácio à segunda edição das Baladas Líricas. Tradução de 

Roberto Acízelo de Souza. In: SOUZA, Roberto Acízelo de. A ideia de poesia e arte: 

reflexões oitocentistas anglo-norte-americanas. Rio de Janeiro: Editora Caetés, 2007. p. 9-30. 


