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O homem é um animal trágico, e assim é 

exatamente porque pensa e tem vontade. Como 

parte do cosmos, está irremediavelmente preso 

à força cósmica e, toda vez que sobre esta 

pretende fazer prevalecer a sua vontade, 

comete transgressão e se manifesta o trágico. 

 

(MAFRA, Johnny José. Cultura Clássica Grega e 

Latina. Belo Horizonte: Editora PUC Minas, 2004. p. 

43)
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RESUMO 
 

 

Nesta tese de doutorado, apresenta-se um estudo comparativo entre as produções poéticas de 

Cesário Verde e de Cruz e Sousa, em sua vertente trágica, à luz de uma abordagem teórico-

crítica moderna. Estabelece-se paralelo entre os projetos literários, com fulcro na análise de 

um conjunto de poemas, identificados por um enfrentamento ideológico e estético, a partir da 

incorporação de estratégias semelhantes e dessemelhantes que os poetas utilizam para lidar 

com os desafios de circunstâncias históricas e sociais, presentes no final do século XIX. 

Ainda como parte deste estudo, demonstra-se como esses poetas rompem com tradições, ao 

fazerem uso de uma escrita inovadora, fundamentada em temas e linguagem transgressores, 

sobretudo em função dos conflitos, contradições e ambiguidades de uma sociedade que se 

apresenta, quase sempre, distante deles, e por isso mesmo se sentem emparedados e 

deslocados. Analisa-se de que forma os poetas, diante desse estado de coisas, desafiam as 

forças do universo e da história, ao se revelarem sofredores, mas também resistentes a essas 

mesmas forças, ainda que estas não possam ser totalmente compreendidas nem superadas pela 

prudência racional. 

Palavras-chave: Cesário Verde; Cruz e Sousa; tragédia moderna; consciência trágica; poesia 

brasileira oitocentista; poesia portuguesa oitocentista. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

 

This doctoral thesis, presents a comparative study between the poetic productions of Cesário 

Verde and Cruz e Sousa, in his tragic side, in the light of a critical-theoretical approach. 

Established parallels between literary projects, with fulcrum on the analysis of a set of poems, 

identified by an ideological confrontation and aesthetic, from the incorporation of similar 

strategies and across dissimilar that poets use to deal with the challenges of historical and 

social circumstances, present at the end of the 19TH century. A part of this study 

demonstrates how the poets break with traditions, to make use of an innovative writing, based 

on themes and language transgressors, especially in light of the conflicts, contradictions and 

ambiguities of a society that is, almost always, apart of them, and even feel bricked up and 

shifted. Analyzes how the poets, given this state of affairs, defy the forces of the universe and 

of history, are suffering, but also resistant to these same forces, although these cannot be fully 

understood or overcome by rational prudence.   

Keywords: Cesário Verde; Cruz e Sousa; modern tragedy; tragic consciousness; nineteenth-

century Brazilian poetry; nineteenth-century Portuguese poetry. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉSUMÉ 

 

 

 

Dans cette thèse de doctorat,il s'agit de présenter une étude comparative entre les productions 

poétiques de Cesário Verde et Cruz e Sousa, dans son côté tragique, à la lumière d'une 

approche critique et théorique moderne. Établier arallèles entre les projets littéraires, avec 

point d'appui sur l'analyse d'un ensemble de poèmes, identifiés par une confrontation 

idéologique et esthétiques, de l'intégration à travers de stratégies similaires et différentes qui 

utilisent des poètes pour faire face aux défis des circonstances historiques et sociales, présents 

à la fin du XIXe siècle. Dans le cadre de cette étude, montrer comment les poètes rompent 

avec les traditions, en faisant l' usage d'une écriture novatrice, basée sur des thèmes et des 

transgresseurs de langue, surtout à la lumière de ces conflits, contradictions et ambiguïtés 

d'une société qui est, presque toujours, en dehors d'eux et même se sentent vers le haut et 

basse. L'analyse montre comment les poètes, compte tenus de cet état de choses, défient les 

forces de l'univers et de l'histoire, souffrent, mais aussi résistent à ces mêmes forces, même si 

celles-ci ne peuvent être pleinement comprises ou subjuguées par prudence rationnelle.   

 

Mot-clés: Cesário Verde ; Cruz e Sousa ; tragédie moderne ; conscience tragique ; poésie 

brésilienne du XIXe siècle ; poésie portugaise du XIXe siècle. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

A poética da tragédia tem, no decorrer dos séculos, servido de matéria de reflexão 

para inúmeros estudiosos. Entre os primeiros, Aristóteles, que discute os elementos da arte 

trágica, a exemplo de aspectos como origem, objeto e efeitos. Segundo Albin Lesky (2003, p. 

27), “os gregos criaram a grande arte trágica e, com isso, realizaram uma das maiores 

façanhas no campo do espírito, mas não desenvolveram nenhuma teoria do trágico”. Diversas 

teorias do trágico, sobretudo as de fins do século XVIII e as do século XIX, querem dar conta 

de discutir as suas mais diferentes concepções
1
, bem como explicar o processo de mudança 

sofrido pela palavra “trágico”, desligada, conforme o mesmo autor, da forma artística 

concebida aos moldes do pensamento clássico helênico, para converter-se, aos poucos, num 

adjetivo que procura designar os fatídicos destinos da humanidade. 

Nesse sentido, a galeria de teóricos é intérmina. O século XIX, especialmente, foi 

prodigioso ao favorecer o aparecimento de teóricos e estudiosos do assunto, os quais 

contribuíram para dar novos rumos às teorias estéticas. O pensamento clássico a respeito do 

gênero dramático deu lugar a outras configurações do trágico, construídas a partir de uma 

ordem social, eminentemente marcada por tempos de crise, em que circulavam livremente 

palavras como decadência e atraso, apesar das mudanças impactantes estimuladas, sobretudo, 

pela dinâmica advinda do contexto de uma nova economia internacional. Tais transformações 

alteraram a ordem e as hierarquias sociais, a forma de conceber o cotidiano, assim como as 

noções de tempo e espaço dos indivíduos. Em meio a todas essas alterações de cenários, 

tornou-se imperioso ao indivíduo reorganizar suas ideias, para melhor compreender o que 

estava acontecendo, e, quem sabe, planejar o futuro, com suas diferentes exigências. 

                                                           
1
Friedrich Schiller é um desses teóricos que têm discutido sobre as diferentes concepções do trágico. Em sua 

obra Teoria da Tragédia, por exemplo, encontramos indagações acerca da essência do trágico, não 

necessariamente como fenômeno ligado à questão estética. 
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O trágico é um conceito que consegue articular as teorias literária e filosófica. 

Desde tempos remotos até os filósofos da modernidade, percebemos o quanto o gênero 

literário-teatral, atrav s de seus temas, tem alimentado a reflexão filos fica. O certo   que o 

movimento que se perfaz entre os fil sofos como Nietzsche, Schelling, Goethe, Shopenhauer, 

He  el e Kierkegaard    alguns desses te ricos da filosofia que contri uíram definitivamente 

para os estudos so re o Trágico    ensejou, de alguma forma, o deslocamento da concepção do 

trágico, o qual perdeu a sua força no campo preponderante da teoria literária, para também 

reinar na esfera da vida e da realidade.  

É na Modernidade, aqui entendida o século XIX
2
, sobretudo, que o mundo e a 

existência humana passam por crises e conflitos dos fundamentos, culminando, assim, num 

processo continuum de diluição de valores, chamado de Niilismo. O homem, nesse momento 

histórico, com sua consciência trágica, resultado de sua profunda compreensão da inutilidade 

dos valores e da falta de sentido para o real, tenta, desesperadamente, entender as mudanças 

que apontam para a fragmentação de seu caráter e dissensão do sujeito moderno. Esse conflito 

de valores problematiza o pensamento humano, colocando na linha de confronto as estruturas 

subjetiva e objetiva da realidade, e afeta, de certa forma, a escolha-decisão do indivíduo que 

                                                           
2
 Referimo-nos ao século que se apresenta carregado de ambiguidades, pois, ao mesmo tempo em que oferece ao 

homem segurança (promessas de transformações sociais, política e econômicas), oferece também perigo, assim 

como da mesma forma em que oferece confiança, oferece risco. O século XIX,  a nosso ver, se apresenta como o 

século da Modernidade, aqui entendido como um ideário ou visão do mundo relacionado a um projeto, cuja 

proposta é romper com a tradição herdada do pensamento medieval dominado pela Escolástica – e o 

estabelecimento da autonomia da razão. Este último pensamento teve fortes repercussões sobre a cultura, a 

filosofia e as artes, ao empreender um ritmo vertiginoso de mudanças, a partir da irradiação dos efeitos das  

Revoluções Francesa e Industrial. Fredric Jameson (2007), em “P s-Modernismo: A Lógica Cultural do 

Capitalismo Tardio”, em suas “Notas para uma definição do moderno”, à p. 307, discorre sobre o teme, com base 

em várias concepções: o moderno à luz dos “clássicos”, dos modernos hegemônicos,  em como a utilização de 

termos, a exemplo de modernismo, modernidade e modernização, que são apreendidos em lugares e 

circunstâncias diferentes. Mas, em verdade, nossa leitura acerca do Modernismo dialoga com a do autor, quando 

ele faz referências às contradições oriundas do progresso industrial, da racionalização, da reorganização da 

produção e da administração de forma mais eficiente. E emite sua opinião: “Penso que o fato de que a 

experiência da máquina, em qualquer dos casos aqui, é uma marca crucial pode ser deduzido a partir do ritmo 

das sucessivas ondas do modernismo estético: uma primeira onda de longa duração, no final do século XIX, 

organizada em torno das formas orgânicas e cujo exemplo privilegiado é o symbolisme; uma segunda, que atinge 

seu ápice a partir da virada do século, é marcada pela dupla característica de um entusiasmo pela tecnologia e 

por uma organização em torno de uma vanguarda de cunho mais paramilitar (o futurismo pode ser considerado a 

forma forte desse momento)”. 
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se acha, cada vez mais, fragilizado e mergulhado em um mundo de incertezas ante as 

contradições e ambiguidades da sociedade que o cerca, e por isso se sente um ser deslocado. 

Na contemporaneidade, Raymond Williams, influente pensador e crítico britânico, 

apresenta-nos, também, relevantes contribuições para a história das ideias e representações 

alusivas às concepções de tragédia. Ao discutir as principais questões do gênero enquanto 

criação dramática e artística, a exemplo de conceito, ideias de tragédia, figura do herói, 

estrutura narrativa, dilemas e valores, procura fazê-lo, a partir da leitura de excertos de obras 

de grandes dramaturgos modernos, que vão de Ibsen a Brecht. Trata-se, em última análise, de 

um autor que tem contribuído sobremaneira para os estudos sobre o trágico, especialmente 

quando discute o tema da “Literatura e trag dia moderna”, ou seja, as diversas possi ilidades 

de manifestações do trágico, delineadas sob suas mais diversas formas e concepções. 

Com base, portanto, no pensamento e na concepção desses estudiosos acerca do 

trágico, especialmente na perspectiva da tragédia moderna, é que pretendemos discutir a 

presença da tragicidade nas poéticas de Cesário Verde e de Cruz e Sousa, em cujas matérias 

poéticas dilemas e estados de desespero aumentam com a consciência da infinitude humana, 

da desilusão com um mundo que nem sempre conhece os homens, por isso, quase sempre, 

seus descaminhos e frustrações são alimentados pela ilusão de seus próprios arroubos de 

juventude. Ora, esse estado de ser e de ver o mundo, de alguma forma, ensejou nos poetas a 

formulação de projetos literários que desafiaram configurações e convicções de segmentos 

sociais e estéticos da classe dominante. Esse embate acabou por gerar o conflito entre a 

realidade empírica e a realidade metafísica. Ao medir forças, os poetas se chocam muito mais 

com a sua consciência do que com o mundo, especialmente no caso de Cruz e Sousa. Nisto 

consiste o espírito trágico, i.e., a aguda sensibilidade de Cesário Verde e de Cruz e Sousa 

frente à vontade de ambos de desafiarem as forças do mundo e da história, revelando-se 
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sofredores, mas também resistentes a essas mesmas forças, ainda que estas não possam ser 

totalmente compreendidas nem superadas pela prudência racional. 

A produção poética de Cesário Verde tem servido de matéria-prima para a 

construção de inúmeros textos que querem dar conta de entender o percurso traçado por esse 

poeta poliédrico, na expressão cunhada por Helder Macedo (1999). A pretensa visão objetiva 

da realidade flagrada nos textos cesáricos, por intermédio de uma linguagem que se quer 

denunciadora de fenômenos externos, acabou por atribuir-lhe várias denominações: poeta, 

pintor, fotógrafo, repórter, cada uma delas registrando situações significativas de uma 

realidade objetiva. O certo é que a visão deambulatória do poeta português, ao flagrar cenas 

do cotidiano, a exemplo dos espetáculos das ruas, de cenas dramáticas que compõem seus 

quadros sociais, da observação das pessoas simples do campo e da cidade, imprimiu aos seus 

textos literários, sensações transformadas em imagens, nas palavras de David Mourão-

Ferreira apud Helder Macedo (1999, p.25). A pluralidade de imagens parece-nos estruturar o 

conjunto de poemas de O Livro de Cesário Verde. 

O mergulho nesse aspecto da obra do Poeta, já dado por nós em outro estudo
3
, 

apontou-nos outras possibilidades de reflexão, a exemplo do trágico. Nesse sentido, o desejo 

de levar adiante a investigação sobre a produção poética de Cesário continuou a nos provocar. 

À medida que manuseávamos os escritos do poeta, mais forte era a intenção de nos 

aprofundarmos em suas “personae”, as quais, consoante Helder Macedo (1999, p.25), em sua 

obra intitulada Nós, uma leitura de Cesário Verde, “são caleidosc pios munidos de uma 

consciência reflectida no espelho do real (...)”. A partir daí, o contato com textos literários, 

doutrinários, teóricos e críticos sobre o Trágico abriu-nos novas perspectivas para a análise da 

o ra literária de Cesário Verde. Nessa direção, procedemos à releitura d‟O Livro de Cesário 

                                                           
3 No livro Campo e cidade na poesia de Cesário Verde, publicado pela Opção Editora, discutimos a presença do 

campo e da cidade na obra poética do poeta português, ao captar imagens de cenas lisboetas e campestres, 

através de sua aguçada percepção,  transformando-as em autênticos quadros realistas/impressionistas. 
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Verde, com o auxílio de diversos textos que compõem a sua fortuna crítica, lançando-lhe 

outros olhares, agora já imbuídos de leituras específicas acerca da temática. 

Nosso propósito, na linha dos estudos comparados, é estabelecer um diálogo 

aparentemente inusitado entre o poeta português e o brasileiro Cruz e Souza, outra figura 

maior do oitocentismo de língua portuguesa. 

A presença do trágico na obra cruz-e-sousiana é flagrante. Não é à toa que ele é 

considerado um dos poetas mais trágicos da literatura brasileira
4
. Sua fortuna crítica, assim 

como a de Cesário, não é intensa no campo dessas discussões; ao contrário, as citações sobre 

a presença do trágico, em Cruz e Sousa, circulam basicamente em torno de sua tragédia 

pessoal. Para muitos de seus críticos, inclusive, aspectos de sua vida pessoal teriam fornecido 

quase que todos os elementos para a construção de seu projeto literário. 

Ousamos fazer algumas restrições a esse respeito. À guisa de exemplificação, 

citamos, inicialmente, o crítico José Veríssimo. Em sua obra chamada Teoria, crítica e 

história literária (1977)
5
, o autor tenta sair pela tangente, apesar de sua flagrante 

incompreensão sobre a obra de Cruz e Sousa. As palavras seguintes são-nos reveladoras: 

 

Nunca ousei dizer que em Cruz e Sousa não houvesse 

absolutamente matéria de poesia, nem sensações e 

sentimentos, ideação bastante, dons verbais, capazes de 

fazer um poeta. Admiti sempre que os havia, mas o que 

não senti então, além da música das palavras, do dom de 

melodia, que é comum nos negros, era a capacidade de 

expressão, e essa incapacidade escondia-me a sua 

inspiração. (VERÍSSIMO, 1977, p. 227) 

 

                                                           
4
 Andrade Muricy, em seu artigo O Cisne Negro Cruz e Sousa (1861-1961), publicado na Coleção Fortuna 

Crítica, dirigida por Afrânio Coutinho, uma edição da Civilização Brasileira, 1979, p. 77, afirma: “Como 

personalidade única e inconfundível, a de Cruz e Sousa era basicamente irredutível até mesmo à daqueles que o 

guiaram ou lhe eram mais afins. A sua genialidade é do tipo intensidade, densidade, condicionada por um 

destino tremendo que fez dele o mais trágico dos poetas  rasileiros.” (grifos do autor). Na mesma obra, à página 

30, encontramos, tam  m, um forte depoimento de autoria de Tristão de Athayde, quando diz: “Para mim, se me 

perguntassem qual a figura mais patética, mais trágica e mais humanamente universal de nossas letras, eu 

responderia sem hesitar: o autor de O Emparedado.” 
5 A obra de José Veríssimo, citada acima, sem edição, é um dos livros que compõem a Biblioteca Universitária 

de Literatura Brasileira, sob a Direção de José Aderaldo Castello, com seleção e apresentação de João Alexandre 

Barbosa, publicado pela Editora da Universidade de São Paulo-EDUSP. 



19 
 

 

O eminente crítico francês Roger Bastide foi um dos primeiros que conseguiram 

avançar, sensivelmente, rumo ao reconhecimento da poética de Cruz e Sousa. Em A poesia 

afro-brasileira, especialmente no capítulo VI intitulado “Quatro estudos so re Cruz e Sousa”, 

o estudioso faz uso de produtiva exegese literária, apontando interessantes pontos de vista 

so re a poesia do “Cisne Negro”. Seu estudo volta-se para a figura e arte do poeta à luz do 

simbolismo francês, considerando-o, assim, um dos expoentes dessa estética. Apesar de suas 

posições favoráveis ao poeta, não há menção, na obra do crítico, a respeito do forte 

componente trágico da poética cruz-e-sousiana. 

Andrade Muricy (1973), em Para conhecer melhor Cruz e Sousa, Tasso da 

Silveira (1967), com o seu Cruz e Sousa: Poesia, bem como Cruz e Sousa e o Movimento 

Simbolista no Brasil, de Abelardo F. Montenegro (1998), são também obras responsáveis pela 

divulgação do poeta e seu projeto literário, mas que não discutem a presença da tragicidade 

nela, ficando a dever, portanto, à sua fortuna crítica, essa importante faceta. 

O certo é que, de um modo geral, as leituras doutrinárias e críticas feitas sobre a 

poesia e a prosa do “Dante negro” evidenciam sua veia sim olista, seu vanguardismo, mas 

não se debruçam sobre a presença tão marcante do fel bebido pelo poeta – a incompreensão 

de seus pares, o desajuste social, a constante sensação de emparedamento, de clausura, de 

desajuste, bem como a ideia permanente da perseguição da morte, como que gritando aos 

ouvidos do poeta,  para lembrá-lo de sua finitude, marcando, portanto, sua consciência 

trágica. 

A consciência trágica, expressão moderna empregada por Jean-Pierre Vernant 

(2008), como que sinaliza a construção de caminhos literários arquitetados a partir dos 

elementos trágicos de um “her i" que se sente desplaced, gauche
6
, frente aos conflitos 

                                                           
6 Buscamos no livro Carlos Drummond de Andrade: Análise da O ra, de Affonso Romano de Sant‟Anna, os 

termos “gauche” e “desplaced”, à página 38, atri uídos ao poeta mineiro pelo ensaísta, quando diz que “gauche” 

e “desplaced” são palavras em que se cristalizou a essência da personalidade est tica do poeta. Nesse sentido, 
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impostos pelo seu “eu” e por uma sociedade oculta atrás de suas máscaras. Essa consciência 

trágica muitas vezes surge quando os planos humano e divino se revelam assaz distintos, 

dando origem a ações humanas que levam o homem a reflexões que se colocam na tensão 

entre passado e presente, entre ser individual e ser coletivo, ligação entre hamartía e hýbris 

(erro-excesso), em ate entre “deuses antigos” (velhos padrões, velhos modelos) e “deuses 

novos‟, entre destino e deli eração. 

Nesse sentido, propomos desenvolver um estudo – e aí acreditamos residirem a 

originalidade e a relevância da proposição -, que discuta as obras cesárica e cruz-e-sousiana 

sobre um olhar diferenciado, qual seja o de analisar aí a presença da tragicidade. São projetos 

literários inovadores, cujos caminhos estéticos apontam para a construção de obras 

diferenciadas, de qualidade indiscutível, uma vez que transgridem os modelos até então 

estabelecidos, manejando temas e motivos estigmatizados por seus pares, que os 

consideravam elementos extraliterários. A princípio, poderá parecer estranho o fato de 

pretendermos confrontar duas arquiteturas poéticas esteticamente colocadas em planos 

opostos: um historicamente inserido no realismo; o outro, no simbolismo. Aparentemente, 

apenas, pois defendemos a tese de tratar-se de dois poetas plurais, cujos projetos pessoais e 

literários são notadamente assemelhados, e cujas existências e modos de estar no mundo são 

atravessados igualmente por crises e conflitos de fundamentos, marcados profundamente pela 

diluição de valores. 

 Ademais, a consciência trágica dos Poetas acentua-se à medida que é confrontada 

com a ausência de substância e de sentido para o real, culminando, dessa forma, segundo 

Schopenhauer, com a luta travada entre as diversas manifestações da vontade umas com as 

outras, até mesmo a luta da vontade contra si mesma. 

                                                                                                                                                                                     
tomamos de empréstimo os referidos termos, para melhor entendermos a personalidade estética dos poetas 

Cesário Verde e Cruz e Sousa, em seu estado conflitante e de desajustamento. 
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Ainda que pese o fato de alguns campos da crítica considerarem, consoante Ivone 

Dar  Ra ello (2006), um “pecado hermenêutico” fazer uso de elementos  iográficos dos 

poetas (incluem-se, aqui, suas correspondências), ainda assim entendemos ser importante 

recorrer a eles, vez que muitos aspectos de suas vidas, sobretudo a de Cesário Verde, se 

transformaram em matéria poética e ajudam-nos a entender como esses mesmos elementos 

dão expressão a obras marcadas por sentimentos de emparedamento e enclausuramento.  

Pretendemos, pois, demonstrar a presença marcante de elementos trágicos nas 

obras constituídas, com base em duas vertentes ou eixos norteadores: de um lado, 

ilusão/euforia; de outro, desilusão/disforia. No caso de Cesário Verde, podemos identificar 

esses eixos no périplo que ele, em sua escrita poética, faz entre o campo e a cidade, bem como 

a forma como age diante dos quadros sociais e trágicos oriundos, quase sempre, do 

antagonismo, experimentado nos labirintos infernais urbanos, entre o homem e a ordem 

industrial oitocentista, cujas estruturas socioeconômicas apresentam valores negativos e 

positivos conflitantes. É o que pretendemos demonstrar, especialmente, em seu poema “O 

Sentimento dum Ocidental”. Já na po tica de Cruz e Sousa, os temas afluentes da ilusão 

podem ser identificados so retudo em “Broqu is”, onde figura a idealização do amor; a 

desilusão, por sua vez, avulta-se em “Far is” e em “Últimos sonetos”, cujo tema do amor   

uma constante, al m da reiterada presença de “almas” despedaçadas e de corpos que 

vislumbram a morte e a destruição. Além desses livros citados, os eixos temáticos 

ilusão/desilusão acham-se presentes em poemas das demais obras, inclusive na prosa poética. 

Dessa forma, o contato com os inúmeros quadros sociais leva-nos a tecer a teia 

literária dos dois poetas, os quais fazem uso constante do sentimento e da razão. O sentimento 

abre-lhes possibilidades para viver ilusões/euforias, ao passo que a razão enseja-lhes 

desilusões/disforias. O permanente choque entre essas duas forças esculpiu poemas que 

apontam características de tragédia em suas diversas concepções. Objetivamos, dessa forma, 
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contribuir para que a fortuna crítica de Cesário Verde e de Cruz e Sousa se dilatem a partir 

das reflexões e análises aqui propostas, haja vista inexistirem estudos aprofundados a esse 

respeito. 

As vozes de Cesário Verde e de Cruz e Sousa também encontram-se ao refletirem 

sobre questões de cunho social, político, ideológico e literário presentes nas sociedades onde 

viveram. Apesar de serem sociedades diferentes – a portuguesa e a brasileira -, ainda assim 

elas apresentam características comuns, sobretudo se levarmos em consideração o fato de 

tratar-se do mesmo momento histórico, ou seja, a segunda metade do século XIX.   O certo é 

que essas vozes, às vezes, na tentativa de alterarem o statu quo vigente, entram num embate 

quase sempre vão, e por isso mesmo trágico, sobretudo porque se deparam com as artimanhas 

e armadilhas do real e do destino. Raymond Williams, ao discorrer sobre essas armadilhas, 

nos diz que 

a id ia da “completa redenção da humanidade” tem um prognóstico definitivo de 

resolução e ordem, mas no mundo real a sua perspectiva é inevitavelmente trágica. 

Ela nasce em meio ao terror e à piedade: na percepção de uma desordem radical na 

qual a humanidade de alguns homens é negada e que tem como consequência a 

negação da própria idéia de humanidade. Ela nasce do sofrimento verdadeiro de 

homens reais assim expostos e de todas as consequências desse sofrimento: 

degeneração, embrutecimento, medo, inveja, rancor. Ela nasce de uma experiência 

do mal que se torna mais intolerável pela convicção de que ele é inevitável, mas que 

resulta de ações e escolhas específicas. (WILLIAMS, 2002, p. 107) 

 

 

Ao confrontarmos aspectos das obras de Cesário e Cruz, demonstraremos, 

também, como suas vozes ecoam e ressoam ao conflitarem com os desprezos do mundo e 

com as decepções decorrentes da falta de reconhecimento e o revés da segregação cultural e 

literária. O conflito, por vezes, gera estados de angústia e desajuste ao tentarem entender a 

problemática que os cerca, provocando-lhes sucessivos sentimentos transgressores. Para 

Cesário, até mesmo o campo, espaço representativo do refúgio e bucolismo, torna-se 

igualmente um tédio, visão do pragmatismo. Dessa forma, com a consciência da limitação do 
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pr prio “eu”, em face de sucessivos quadros antagônicos, os poetas mostram-se desiludidos e 

frágeis. 

Assim, o oscilar de um extremo a outro, da euforia à disforia, nos faz crer que a 

hybris de Cesário e de Cruz se revela a partir de sua visão poliédrica, manifestada no mundo 

literário em função de suas tendências estéticas revolucionárias, legitimadas pelo seu verbo 

polêmico. Eles não cabem num espaço limitado de normas ou convenções. Suas obras 

ganham relevo ao elaborarem também poemas trágicos, num claro flagrante de rompimento 

de barreiras. Aliás, a capacidade de Cesário e de Cruz de romper com os padrões tidos como 

“normais”, principalmente no campo da temática e estrutura do fazer po tico, nos faz crer ser 

possível atribuir-lhes o estatuto de poetas multifacetados e transgressores, bem como o de 

estetas de suas épocas.  

No que diz respeito à metodologia, para verificação de nossa hipótese de trabalho, 

optamos por buscar apoio nos estudos teóricos modernos e mais recentes sobre o trágico e nos 

mais importantes estudos analíticos que compõem as fortunas críticas dos Poetas, assim como 

examinar, de forma mais detida e comparativa, a poesia completa de cada um e, no caso do 

poeta brasileiro, também sua prosa. 

Quanto aos capítulos que compõem esta Tese, vemos como, no Capítulo 1, 

intitulado “Tipologia da literatura trágico-moderna” e seus desdo ramentos: “Dos gêneros e 

sua interlocução, “Da trag dia e do trágico ou da atualidade da temática trágica” e “Da poesia 

trágica circunscrita na arte trágica”, te ricos e críticos discutem so re as mais diferentes 

concepções de tragédia, ao longo dos tempos, até nossos dias; no Capítulo 2, nomeado 

“Tragicidade na po tica de Cesário Verde” e em seus su itens: “Manifestações trágicas: 

trag dias pessoal e social” e “Entre a ilusão e a desilusão: uma po tica de tensão”, recortamos 

um conjunto de poemas que compõem a Obra Completa de Cesário Verde, de Joel Serrão 

(1999), para serem estudados e analisados a partir da identificação de aspectos que dão forma 
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aos diferentes “quadros” sociais, trágicos, es oçados e “pintados” pelo Poeta. Nesse mesmo 

diapasão, analisaremos a obra poética de Cruz e Sousa – poesia e prosa -, numa flagrante 

demonstração de suas habilidades para des(construir) realidades,  o que culmina com a 

edificação de sua arquitetura textual também social e trágica, discussão esta inserida no 

Capítulo 3, intitulado “Tragicidade na po tica de Cruz e Sousa” e seus desdo ramentos: 

“Trag dias pessoal e social configuradas em poesia” e “Percursos trágicos do poeta 

emparedado”, os quais pretendem dar conta de demonstrar a existência da consciência trágica 

do Poeta diante da compreensão da inutilidade de valores de seu momento histórico. No 

Capítulo IV e último, nomeado “Gauches na história, emparedados na arte poética: vozes que 

se des(cruzam)”, atrav s de seus su itens: “Protagonistas do deslocamento, seres em 

desassossego” e “Angústia e morte, ou facetas do trágico, ou a finitude humana”, 

pretendemos confrontar as obras dos poetas, discutindo as possíveis (des)semelhanças, e 

evidenciando os dramatis personae essenciais, naquilo que dialogam, mas também naquilo 

em que são díspares. 

Por acreditarmos que as poéticas de Cesário Verde e de Cruz e Sousa se 

apresentam como dois campos propícios para o estudo do trágico, sob a perspectiva da 

tragédia moderna, é que apresentamos este percurso de investigação aberto ao diálogo e à 

reflexão crítica. 
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1 TIPOLOGIA DA LITERATURA TRÁGICO-MODERNA 

 

 

   1.1 Dos gêneros e sua interlocução 

 

A reflexão que se dá em torno dos gêneros, seja qual for o âmbito de suas 

formulações, continua a provar-se essencial no campo dos estudos literários, até porque as 

pesquisas empreendidas, ao longo dos tempos, têm sido decisivas para a sua configuração, 

apesar da problemática e de questões controversas nos campos da teoria e da praxis da 

literatura. 

Desde Platão (427-347 a.C.), no Livro III de A República, a teoria dos gêneros 

literários já se fazia presente. Ao tratar dos textos literários (“tudo quanto dizem os prosadores 

e poetas”), o fil sofo se refere à narrativa, isto  , aos acontecimentos passados, presentes e 

futuros, distinguindo-a, do ponto de vista da categoria global da diegese, segundo palavras de 

Vítor Manuel de Aguiar e Silva (1984), em três modalidades, quais sejam: a simples narrativa, 

a imitação ou mimese e a chamada modalidade mista, constituída a partir do diálogo das duas 

primeiras. Ao lançar os fundamentos de sua divisão triádica dos gêneros, Platão passa a 

incluir no campo do gênero imitativo ou mimético, a tragédia e a comédia; no do narrativo 

puro, o destaque cabe ao ditirambo; já no âmbito do gênero misto, coloca em relevo a 

epopeia. Por outro lado, ao evidenciar questões de poesia, procura abordá-la a partir de suas 

preocupações fundamentais que são sobretudo de ordem política, ética, ontológica e 

metafísica. 

As ideias estéticas platônicas acham-se dispersas por entre a multiplicidade de 

diálogos que dão forma à sua obra, com ênfase especial à reflexão sobre a relação de imagens 

com a realidade, bem como da possibilidade de aproximação ou afastamento daquelas em 

relação a essa mesma realidade que lhes dá origem, ou seja, da verdade. Ao discorrer sobre as 
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percepções sensoriais, Platão mostra-se consciente acerca dos equívocos e enganos a que 

podemos estar submetidos, sobretudo quando tentamos, através das imagens, buscar a 

verdade, haja vista a possibilidade de sermos induzidos a várias formas de ilusão face aos 

sentidos aos quais estamos sujeitos. Isso se dá, especialmente, se levarmos em consideração a 

constante mudança de coisas e objetos que são percebidos pelos sentidos, no que pode 

revelar-se numa falibilidade e contingência de todo e qualquer conhecimento que se sustenta 

na percepção sensorial. Essa reflexão ao redor da imagem e da realidade constitui-se na 

questão fulcral da filosofia de Platão, cuja percepção aguçada é destacada pelo fato literário. 

Cabe, portanto, ao filósofo grego, no Ocidente, conforme posição de Luiz Costa Lima (2002, 

p. 255), “a primeira referência so re a questão dos gêneros”
7
.  

Essas considerações platônicas serão profundamente modificadas por Aristóteles 

(384-322 a.C.), em sua Arte Poética, a qual se ocupa diretamente da matéria de poesia, 

quando examina questões de cunho genérico, a exemplo de sua essência e de suas várias 

espécies, colocando em relevo a qualidade indispensável de cada uma delas. Apresenta uma 

classificação dos gêneros diversa da de Platão, bem como ressalta e define a epopeia e a 

tragédia, consoante elementos formais e conteudísticos. Cumpre salientar, entretanto, que o 

texto aristotélico, escrito cerca de 340 a.C., é provável que somente nos apresente apenas a 

primeira parte de uma obra bem mais completa.  

Para Aristóteles, a poesia é uma imitação que se dá pela voz, distinguindo-se das 

artes plásticas que imitam pela cor e pela forma. Ao empreender essa definição, Aristóteles 

acaba por estabelecer diferentes formas poéticas: na arte da dança, é usado tão-somente o 

ritmo no processo de imitação; na tragédia, assim como na comédia, a imitação se dá pelo 

ritmo, pela melopeia e pela linguagem. Além dessas formas poéticas, existiriam, também, as 

chamadas formas intermediárias, as quais se constituiriam nas imitações em prosa, a exemplo 

                                                           
7
 Ainda para Luiz Costa Lima, a posição de Platão so re a questão dos gêneros literários, será “drasticamente 

modificada com a Poética aristotélica, onde não só será afirmada a dignidade do fazer poético, quanto será 

diversa a classificação de seus gêneros (Ibidem, p. 255) 



27 
 

 

dos diálogos socráticos, nas elegias, bem como na poesia épica
8
. Assim, mimesis torna-se um 

conceito fundamental através do qual Aristóteles define e discute poesia. Ao construir, pois, 

sua definição, compreendemos não se tratar de uma mera cópia servil, fruto de uma ação 

pertencente à realidade sensível, muito menos se constitui numa criação de algo totalmente 

novo, alheia a qualquer contato com a natureza, bem como com a história. Na verdade, o que 

o filósofo concebe é a poesia como fruto de uma faculdade natural, e por isso mesmo inerente 

à natureza do homem, que o leva a aprender naturalmente e com prazer
9
.  

Maria Vitalina Leal de Matos (2001, p. 24), ao citar a expressão aristot lica “o 

que poderia acontecer”, diz que a mesma nos remete a outra noção tam  m encontrada em 

Platão, a de verossimilhança, no que corresponderia àquilo que é possível segundo a 

necessidade e a própria verossimilhança. Mas essa noção de verossimilhança, discutida por 

Aristóteles, não apresenta o mesmo significado da de Platão. Ela se refere ao provável, 

estabelecendo, dessa forma, a relação existente entre o particular e o universal. No âmbito do 

universal, acha-se o verossímil, no sentido de que abarca todas as possibilidades dirigidas a 

uma dada circunstância, em conformidade com as leis da causalidade que estabelecem regras 

face à realidade, apontadas por Aristóteles na Metafísica. Do bojo dessa teoria, emerge o 

significado relevante de verossimilhança, haja vista a posição do pensador grego, para quem 

ao poeta   preferível escolher “o impossível que persuade ao possível que não persuade”.  

Para melhor compreendermos os conceitos de mimese e de verossimilhança 

construídos por Aristóteles, é indispensável, também, debruçarmos sobre outro elemento de 

suma importância: a fá ula. Aliás, Arist teles afirma que “a missão do poeta consiste mais em 

                                                           
8
 Goffredo Telles Júnior, em seu Estudo introdutório à Arte Retórica e Arte Poética, de Aristóteles, apresenta-

nos significativas contribuições ao sintetizar as principais ideias da obra. 
9
 Salienta-se que, ao propor tal discussão, Aristóteles traz à tona outro aspecto, quando distingue o conhecimento 

que é adquirido por intermédio da relação entre a história e a poesia. No capítulo IX de sua Arte Poética, que 

leva o título de História e poesia, o pensador grego estabelece diferenciação entre o historiador e o poeta, 

quando afirma que aquele “escreveu o que aconteceu e este o que poderia ter acontecido” e que, “por tal motivo 

a poesia é mais filosófica e de caráter mais elevado que a História, porque a poesia permanece no universal e a 

Hist ria estuda apenas o particular” (ARISTÓTELES, s.d., p. 252). Essa posição aristot lica nos leva a crer que 

ele eleva a poesia a um grau de generalidade superior, especialmente quando evidencia o objetivo de estudo de 

uma e da outra. 
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fabricar fábulas do que versos, visto que ele é poeta pela imitação e porque imita as ações” 

(ARISTÓTELES, 16ª ed., s.d. p. 252). Nesse sentido, a questão proposta nos leva a conceber 

que a argumentação responsável pela arquitetura da narrativa, que encadeia as ações na 

fábula, é primária em relação à versificação, a qual ocupa um lugar secundário.  

Por outro lado, interessa-nos compreender a extensão da palavra fábula, que 

traduz o grego mythos, tendo em vista sua importância para os estudos sobre o nascimento da 

tragédia, e sobre a razão de ser da arte, nas palavras de Henry Suhamy (1986, p. 19), colhidas 

de sua obra intitulada La Poétique. Al m disso, segundo o mesmo autor, “há c le res 

considerações sobre o herói trágico, sua hamartia, o terror (phobos) e a piedade (eleas) 

produzidos pelos espetáculos teatrais, em seguida acalmados pela catharsis”, que são 

procedentes da aplicação de teorias gerais sobre a poesia, especialmente no âmbito das obras 

teatrais e das que se relacionavam com a fábula. 

As particularidades apontadas pelo filósofo grego, em torno dos conceitos de 

mimese, verossimilhança e fábula, remetem-nos, na verdade, para outra necessidade: a 

presença da ficcionalidade, indispensável à poesia. Ora, ainda que o poeta busque em eventos 

e histórias já existentes o húmus para a construção de seu texto literário, é-lhe facultado, 

também, fazer uso da imaginação, de modo que o contato com a realidade possa lhe 

proporcionar a percepção de aspectos e nuances muitas vezes considerados indispensáveis à 

concretização de sua obra. Aqui, nos remetemos, mais uma vez, à Metafísica de Aristóteles, 

para quem as leis da causalidade regulam a realidade, pois o poeta, ao fazer uso do mito, 

elabora esquemas mentais, imaginando lugares, personagens, episódios, caracteres, conflitos, 

cujas potencialidades permitem ao poeta perceber como as ações se desenvolvem, de acordo 

com o já mencionado princípio da causalidade. Ao construir esses esquemas mentais, 

oriundos do chamado mito tradicional, o poeta poderá conferir-lhes verossimilhança. 
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Ao discorrer sobre os gêneros que compõem a Arte Poética, Aristóteles afirma, 

em última análise, que a tragédia e a epopeia caminham de mãos dadas ao imitarem homens 

superiores, mas acrescenta tam  m que “a epopeia deve apresentar ainda as mesmas esp cies 

que a trag dia: deve ser simples ou complexa, ou de caráter, ou pat tica” (ARISTÓTELES, 

s.d., p. 280). 

 A distinção das modalidades da poesia fundamentada por Aristóteles apresenta-se 

sob os mais diversos elementos alusivos ao conteúdo, no que é diferenciado na poesia elevada 

e nobre, a exemplo da tragédia e epopeia, que imitam o homem superior, mas também na 

paródia e comédia, que imitam o homem inferior. Na forma e na organização estrutural dos 

textos, segundo Silva (1984, p. 345), há uma diferenciação entre o “modo narrativo, usado na 

epopeia, e o modo dramático, usado na trag dia e na com dia”. 

Embora pareça crer que o objetivo de Aristóteles tenha sido demarcar a tragédia e 

a epopeia como gêneros distintos, por outro lado, nos revela sua consciência de que ambas se 

interpenetram e dialogam, quando se trata do mesmo objeto de imitação, ainda que se difiram 

em alguns recursos estruturais e estilísticos, como, por exemplo, no emprego do metro 

simples e da forma narrativa, além da questão das dimensões, já que a tragédia se empenha, 

na medida do possível, em não exceder ao que o fil sofo grego chamou de “tempo de uma 

revolução solar”. (I idem, p. 246) 

Da galeria de autores clássicos que passaram em revista as ideias literárias 

alusivas à discussão em torno dos gêneros, além dos gregos, emergiu a figura de Horácio (65-

8 a.C.), poeta indispensável à preceptiva latina, com sua Arte Poética ou Epistula ad Pisones. 

Nesta obra, tudo nos leva a crer que Horácio retome os postulados aristotélicos, a exemplo 

dos conceitos de unidade, equilíbrio e verossimilhança, muito embora seja possível que o 

poeta latino não tenha mantido contato direto com as ideias estéticas do pensador grego, pois 

a Poética desapareceu na Antiguidade. Ao desenvolver sua Arte Poética, Horácio enfatiza, 
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nos postulados que sustentam a teoria dos gêneros, o seguinte pensamento, nas palavras de 

Matos (2001, p. 28): “o gênero   um molde adequado a um tema e deve o servar a linguagem, 

os preceitos e o metro que lhe correspondem”. Perce emos, a partir da leitura desse 

pensamento, tratar-se de uma necessidade fazer do gênero uma forma rígida, governada por 

regras capazes de levar o poeta à perfeição de sua arte, a exemplo do que assumiram os 

gêneros na literatura grega, nas mãos de aprendizes de poetas, os quais deveriam estudar, 

diuturnamente, os modelos a fim de imitá-los, com vistas ao alcance da forma mais pura e 

bela. 

Dentre as grandes contribuições de Horácio para os estudos poéticos, parece-nos 

aflorar do bojo dessas considerações sobre a arte de imitar, um novo sentido para ela, já que 

aponta, segundo Matos (2001, p. 28), “pela primeira vez para a dimensão intertextual do 

tra alho literário”. A partir desse ponto de vista, podemos perce er que os textos não mantêm 

diálogo tão-somente com a realidade por eles representados, mas também por intermédio de 

outros textos que lhes apontem caminhos e possibilidades de leitura e interlocução. 

Da tríade imitação-verossimilhança-decoro, equação tão bem construída pelo 

poeta latino, evidenciou-se, além do já citado conceito de imitação, no que reiteramos a visão 

de Horácio sobre o modo como vê o poeta, ou seja, aquele que imita a vida e os costumes, e 

por isso precisará ser um bom observador, a fim de construir obras que agradem o público, na 

medida em que forem verossímeis, podendo dar a esse mesmo público, a ilusão da realidade, 

emerge, da última ponta da equação, a figura do decoro, que   “a capacidade do poeta para 

fazer com que as personagens se comportem de forma apropriada e de acordo com a sua 

condição e situação, e, além disso, a capacidade para refletir o mais fielmente possível as 

características e os detalhes do momento hist rico em que se situa a ação dramática” (I ., p. 

28). Este conceito de decoro nos será útil, tendo em vista as lições que nos apresenta, 

principalmente quando se alude à possível postura apropriada do herói trágico. 
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Com o advento da Idade Média, os estudos literários parecem ter sido 

circunscritos no âmbito da escola, sobretudo no ensino e na aprendizagem de três grandes 

disciplinas, quais sejam: a retórica, a gramática e a dialética (ou lógica). O estudo da poesia, 

por seu turno, se deveu aos ensinamentos de uma dessas três disciplinas, ou, quem sabe, 

oriundo do ensino da música, outra área do conhecimento difundida à época. Ainda na Idade 

Média, a Arte Retórica horaciana foi a que mais exerceu influência na cultura ocidental. Na 

esfera dos gêneros, a epopeia e a tragédia figuram, também, como os chamados estilos ou 

gêneros elevados, os quais não traduzem apenas uma classificação literária, mas se remetem a 

uma concepção de mundo, apresentado sob as mais diversas formas: o mundo empírico, 

sensível; o mundo espiritual e inteligível; e o alegórico, visto a partir de três vertentes: o 

alegórico propriamente dito, o moral e o anagógico. Nesse sentido, os acontecimentos de 

conteúdo bíblico passam a servir de fundamento para a escrita de grandes obras literárias, 

inclusive de cariz trágica. 

Quanto às estéticas renascentista e neoclássica, o diálogo engendrado com os 

postulados aristotélicos e horacianos, estabelece a divisão dos gêneros em três, inclusive com 

a presença do lírico. Ditam, igualmente, as normas para a escritura e composição, cujas regras 

devem ser observadas com rigor, e de cuja observância dependerá a avaliação das obras 

literárias. 

Assim, os gêneros literários são o assunto principal das artes poéticas. Mas as 

normas que passam a regê-los, não recomendam a miscigenação de estilos e assuntos. Os 

temas, por sua vez, salientam o predomínio do conceito de literatura útil. O texto poético 

deveria conter mensagens de conteúdo ético e de virtualidades pedagógicas e cívicas, o que 

causaria polêmica, sobretudo se atentarmos para o discurso religioso construído e imposto 

pela Contra Reforma. A função social e a intenção formativa no campo estético tornaram a 

criação poética, desse período, uma atividade literária sem características lúdicas, o que 
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explica a adoção de gêneros mais simples, durante o renascimento, a exemplo de sentenças e 

provérbios. 

Noutra direção, a poesia possuía o condão de comover, excitar as paixões, 

emocionar. Exerce a função, também, de incitar o ser humano a conceber os ensinamentos 

que lhe são oferecidos, a agir em conformidade com os ideais propostos. Encontramos, aqui, a 

presença da problemática aristotélica da catarse, que quer dizer purificação, um vocábulo 

tomado de empréstimo da medicina, que designa a purgação dos “humores” excessivos, 

provocando, uma sensação de alívio e bem-estar. Acha-se esse verbete no âmago do sentido 

de tragédia, a qual, suscitando o terror e a piedade, tem por efeito a purificação das emoções. 

Outro tema também caro à poética renascentista, como indica Matos (2001), diz 

respeito à figura do poeta e do seu talento. A ideia que se constrói acerca dele busca 

inspiração na versão cristã, i.e., na ideia de inspiração divina, por isso o poeta se constituiria 

num poeta-profeta, num poeta-vate. Cria-se, para tanto, a figura do homem com poderes 

extraordinários, capaz de manter contato com os segredos e mistérios divinos. Não é à toa 

que, nesse momento histórico, a literatura trágica trata de pôr em evidência os grandes 

personagens bíblicos, exemplos de heroísmo e resignação trágicos. 

Com o advento do Romantismo, a teoria dos gêneros literários, que nem sempre 

navegou em águas tranquilas, sofre talvez o seu mais duro golpe, haja vista o fato de esse 

movimento carregar, no bojo de seu discurso, o princípio da liberdade face aos cânones da 

poética. O princípio de liberdade propugnado pelo homem iluminista, especialmente, bate de 

frente com as receitas prontas e rígidas, até porque esse mesmo pensamento não mais se 

coadunava com a realidade em evolução, uma vez que era contrária a toda tradição, enfatizava 

o relativismo dos valores, assim como colocava em xeque a autoridade em suas diferentes 

esferas: estética, política, religiosa. Nessa linha, operam-se as propostas de mudança 

capitaneadas pela Revolução Francesa, com seu discurso de revisão de valores. 
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 O Romantismo apropria-se desse discurso eivado de várias formas ideológicas e 

passa a se constituir, conforme opinião de Silva (1984, p. 551), “um momento fundamental na 

evolução dos valores estéticos do Ocidente, podendo afirmar-se que instaura uma nova ordem 

est tica cujas consequências ainda perduram.” Para os românticos, o poeta   um ser dotado de 

inspiração. A concepção de ser inspirado é platônica, a qual se opõe à noção da figura do 

poeta artífice, que se coloca como um seguidor de normas, de atribuições, consoante às 

orientações estatuídas pelo pensamento aristotélico. 

Nesse sentido, o romantismo, no domínio dos gêneros literários, procura 

estabelecer diálogo com a tripartição dos gêneros clássicos, não somente em bases formais ou 

aspectos relacionados ao nível de estilo, mas em dados ontológicos ou antropológicos que se 

ligam estruturalmente à comunicação literária. 

Várias são as teorias de muito interesse que surgem no romantismo
10

. Cada uma 

delas procura explorar aspectos nem sempre convergentes à constituição e revolução dos 

gêneros literários. Entretanto, independentemente de concepções sintéticas da tradição 

clássica, ou de concepções idealistas anteriores ou contemporâneas voltadas para a superação 

de forças quase sempre díspares, o certo é que todas elas têm produzido reflexão sobre a arte, 

reflexão que quase sempre retoma temas importantes da estética: mimese, gêneros, normas, 

regras, verossimilhança, prazer estético, objetivos da arte e valor representativo da obra 

poética. 

Dentre os estudiosos que mais desferiram golpes contra a divisão rígida dos 

gêneros, a figura do poeta e dramaturgo francês Victor Hugo se avulta. Hugo, com sua 

riqueza imagística e com poderosas armas de denúncia contra todos os tipos de injustiça 

social, se opôs veementemente à formalidade e à arbitrariedade da divisão dos gêneros. Para 

                                                           
10

 Dentre as teorias que surgem no romantismo, evidenciamos a de Hegel (1770-1831), constante de as Lições de 

estética, a qual produz reflexões sobre a arte e retoma questões de estética (regras, gêneros, mimese, prazer 

estético, finalidades da arte etc.). Friedrich Schlegel, por outro lado, preconiza o ideal de uma poesia 

transcendental, em que abarcaria em si todos os gêneros, linguagens e temas. 
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ele, a mistura dos gêneros sempre foi uma realidade. Corrobora seu ponto de vista ao afirmar 

que essa mistura já se encontrava nas epopeias de Homero e nos dramas de Eurípides, 

S focles e Eurípides. E cita: “Mas   so retudo na trag dia antiga que a epopeia so ressai por 

toda a parte. Ela sobe ao palco grego sem nada perder, de alguma forma, de suas proporções 

gigantescas e desmedidas” (HUGO, 2002, p. 19). Para ele, entretanto,   nos tempos modernos 

que se faz sentir a necessidade histórica de identificar uma literatura que consagre o 

hibridismo dos gêneros, o sublime e o grotesco, a tragédia e a comédia, em detrimento da 

separação entre estas duas últimas. O autor de Os miseráveis defende a tese de que as coisas 

são distintas, mas andam de mãos dadas. Além disso, conformar-se com a natureza e com a 

verdade pode significar representá-las, sem que seja necessário copiá-las cegamente, mas 

fazer uso do poder de criação e inspiração ao desenvolver sua arte. 

Apesar de concordar com a mistura dos gêneros, Victor Hugo (2002, p. 43) tem 

consciência de que os elementos não se misturam com medidas e peso iguais, mas guardam 

suas idiossincrasias, especialmente quando afirma: “Há tudo em tudo; s  que existe em cada 

coisa um elemento gerador ao qual se subordinam todos os outros, e que impõe ao conjunto 

seu caráter próprio
11
.”  

No universo do século XX, os estudos de Mikhail Bakhtin, teórico russo, são, 

especialmente, muito importantes porque discutem a questão dos gêneros mistos ou híbridos, 

                                                           
11 Há também outra informação importante, a esse respeito, colhida da obra de Vítor Manuel de Aguiar e Silva, 

que nos informa com mais precisão sobre a posição de Victor Hugo em relação à defesa que faz a favor dos 

autores românticos que praticaram a mescla dos gêneros literários. Apesar de longa, acreditamos valer a pena 

citá-la em sua integralidade: O texto mais famoso sobre esta matéria, texto que representou um pendão de revolta 

contra a “tirania clássica”,   sem dúvida o prefácio do Cromwell (1827) de Victor Hugo. Nessas páginas 

agressivas e tumultuosas, Hugo condenou a regra da unidade de tom e a pureza dos gêneros em nome da própria 

vida – vida de que a arte, em seu entender, deveria ser a expressão: a vida é uma amálgama de belo e de feio, de 

riso e de dor, de sublime e de grotesco, de modo que a obra artística que isole e represente apenas um destes 

aspectos, seja qual for a regra invocada, fragmenta necessariamente a totalidade da vida e trai a realidade. Como 

ensina a metafísica cristã, o homem é corpo e é espírito, é grandeza e é miséria, devendo a arte dar forma 

adequada a esta verdade essencial. A comédia e a tragédia, como gêneros rigorosamente distintos, revelam-se 

incapazes de exprimir a diversidade e as antinomias da vida e do homem, motivo por que Victor Hugo advogou 

uma forma teatral nova, o drama, apta a representar as feições polimorfas da realidade (...) em suma, o drama 

participa dos caracteres da tragédia e da comédia, da ode e da epopéia, pintando o homem nas grandezas e nas 

misérias da sua humanidade. (SILVA, 1984, p. 364). 
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especialmente em sua obra Questões de Literatura e de Estética (Teoria do Romance). São 

esclarecedoras suas pesquisas a respeito da constituição do romance, enquanto gêneros 

hí ridos. Para o te rico, “  característico que o romance não dê esta ilidade a nenhuma das 

suas variantes particulares” (BAKHTIN, 1998, p. 400). Na dinâmica de sua hist ria, o 

romance tem sofrido mudanças de variantes de gênero, o que acaba por influenciar os demais 

gêneros literários, na era moderna. Ao construir sua trajetória, são evidenciadas várias de suas 

particularidades, a exemplo das línguas, das épocas e das culturas. Dentre elas, merece 

destaque a particularidade estilística do romance, uma vez que se acha jungida ao 

plurilinguismo. Este, por seu turno, torna-se, assim, uma das particularidades essenciais do 

romance, pois passa a revelar uma sociedade diferente daquela marcada por condições de um 

estado fechado socialmente e semipatriarcal. Agora, as ligações interlinguísticas anunciam 

novas condições de relações internacionais. A sociedade dessa nova época aponta para o 

surgimento do novo mundo, da nova consciência literária e criadora, da nova cultura.  

Os textos literários, por sua vez, vivem sob a influência dessa mesma consciência 

cultural e criadora, denunciadora de um mundo ativamente plurilinguístico. A coexistência 

das mais diferentes línguas nacionais, dialetos, jargões profissionais e sociais, da linguagem 

literária e da própria linguagem de gêneros é colocada, nas palavras de Bakhtin (1998, p. 

404), “em movimento e entra no processo da mútua-atuação e mútuo-esclarecimento ativos.” 

Ocorre, então, um aprofundamento dos gêneros ao longo dos séculos. Aliás, 

Bakhtin ainda observa que, dada a ossatura do romance enquanto gênero, fácil não será sua 

consolidação, pois se leva em conta a não previsão de suas possibilidades plásticas. Ou seja: o 

romance tende a absorver, em função de sua natureza, não só elementos de outros gêneros 

literários, mas também de não literários. Ao fazê-lo, o romance parodia-os e integra-os à sua 

construção idiossincrática; interpreta-os e reinterpreta-os, dando-lhes novos tons e matizes.   
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Com a força que adquire o romance, sobretudo a partir da segunda metade do 

século XVIII, face o seu potencial de adaptar-se aos novos tempos, bem como de expressar 

sentimentos, pensamentos e seguir tendências, ele passa, dessa forma, a exercer significativas 

influências sobre os gêneros dramático e lírico. Dá-se, aqui, o que as lições de Bakhtin 

chamam de “romancização” dos outros gêneros, ou seja, “eles se tornam mais livres e mais 

soltos, sua linguagem se renova por conta do plurilinguismo extraliterário e por conta dos 

estratos „romanescos‟ da língua literária” (ibidem, p. 400). 

Jean-Marie Thomasseau (2005), teórico francês, também trouxe significativas 

contribuições aos estudos dos gêneros literários, sobretudo em sua obra O melodrama, quando 

enfatiza a participação do que ele chama de “gênero romanesco”, que serviu ao melodrama de 

fontes inesgotáveis. Com efeito, ainda segundo o autor, a criação romanesca manteve diálogo 

com o melodrama durante todo o século XIX, além de ter-lhe oferecido o que ele intitula de 

canevas, ou seja, espécie de roteiro de encenação utilizado incialmente na commedia 

dell’arte. Salienta, igualmente, na aludida obra, os fenômenos de empréstimos que os gêneros 

estabelecem entre si, através de passagens incessantes dos mesmos assuntos, modos de 

expressão, além da proposição de interessantes questões estéticas nas relações entre eles. 

Evidencia, por outro lado, a presença das técnicas e da imaginação romanesca em várias 

formas de expressão teatral. A propósito da capacidade de Jean-Marie de discorrer sobre o 

tema, percebemos, nas palavras abaixo, a lucidez de seu pensamento: 

 

Definitivamente, nesse fim de século, os grandes gêneros teatrais tradicionais 

(tragédia, comédia e drama), procurando cada vez mais uma mise em scène 

movimentada e uma elaboração cuidadosa dos cenários e figurinos, tenderam todos, 

de diversas formas, e segundo sua natureza particular, a se aproximar de um tipo 

único de formato pantomímico e romanesco (2005, p. 21, grifo do autor). 
 

 

 

Assim, torna-se de suma importância e interesse, para a unidade da literatura, o 

problema da interação dos gêneros. Desde a época clássica, passando pelo século de ouro da 
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literatura latina, pelo classicismo e períodos subsequentes, todos os gêneros têm sofrido 

influências mútuas, sem perderem sua natureza, pois 

 

(...) dialogizam-se e, ainda mais, são largamente penetrados pelo riso, pela ironia, 

pelo humor, pelos elementos de autoparodização; finalmente – e isto é o mais 

importante – o romance introduz uma problemática, um inacabamento semântico 

específico e o contato vivo com o inacabado, com a sua época que está se fazendo (o 

presente ainda não acabado). Todos esses fenômenos [...] são explicados pela 

transposição dos gêneros para uma nova área de estruturação das representações 

literárias (a área de contato com o presente inacabado), área pela primeira vez 

assimilada pelo romance” (BAKHTIN, 1998. p. 400). 

 

 

 

1.2 Da Tragédia e do trágico  

 

 

Para os propósitos desta pesquisa, consideramos ser importante identificar e 

discutir, nos mais diferentes estudos sobre tragédia e trágico, com todas as implicações e 

problemáticas que os temas têm levantado, as suas mais diversas conceituações, haja vista a 

indispensabilidade destas para o estudo do nosso corpus literário. Dos conceitos a serem 

apresentados, dos diversos teóricos lidos, debruçar-nos-emos especialmente, com mais afinco, 

sobre aqueles alusivos ao trágico, já que ele fornecerá a sedimentação necessária para 

compreensão do percurso trágico construídos pelos poetas Cesário Verde e Cruz e Sousa. É 

que, para estes poetas, assim como o foi para Eurípides, o poeta de Medéia, o “k smos” 

trágico não se circunscreve mais no mito, mas reside no coração humano.  

Iniciemos, pois, tentando estabelecer distinção entre tragédia e trágico. Ora, a 

problemática que gira em torno de seus objetos, se são ou não distintos, é-nos apresentada já 

no começo de Ensaio sobre o Trágico, obra de fôlego do húngaro Peter Szondi, renomado 

te rico, para quem “desde Arist teles há uma po tica da trag dia; apenas desde Schelling, 

uma filosofia do trágico” (2004, p. 23). A citação de Szondi nos leva a refletir sobre essas 
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duas modalidades de discurso: de um lado, o prescritivo da arte; do outro, o descritivo do 

pensamento. Não se trata de objetos distintos de dois modos de discurso, mas de instâncias 

discursivas que se interconectam, e por isso nos levam a ler a tragédia à luz da reflexão a 

respeito do trágico. O trágico, então, deve ser entendido como “fenômeno vital” da trag dia, a 

qual, por sua vez, é uma forma artística que se apropria do trágico. 

A tragédia problematiza a vida humana, numa atitude clara de confronto entre a 

estrutura subjetiva e a estrutura objetiva da realidade, fatores constituidores do binômio 

escolha-decisão. Essa problemática deixa de ser um privilégio apenas das tragédias grega e 

clássica, mas também se apresenta nos campos da arte e da literatura modernas. Por outro 

lado, o trágico deixa de pertencer à tragédia – que perde força enquanto gênero na 

Modernidade -, e se apresenta sob outras formas de expressão artística, inclusive diante de 

uma sociedade que assume a face de um destino, principalmente porque essa mesma 

sociedade transforma-se na força de coação, mas que se quer instável, informe, e por isso 

mesmo propiciadora da revelação de sujeitos modernos que se apresentam como um vazio. 

Aliás, o próprio gênero surge, conforme lições de Vernant (2008, p. XXI), no fim do século 

VI, mais precisamente na passagem do século VI ao V a.C., época que anuncia embates das 

tradições da antiga Grécia, a qual anuncia ao homem a visão racional do novo mundo. Além 

disso, conforme o mesmo Vernant, nesse mesmo momento hist rico, “a linguagem do mito 

deixa de apreender a realidade política da cidade” (ibidem, p. XXI), o que leva o universo 

trágico a situar-se entre os dois mundos: do mito e da razão. 

Aristóteles, em seu ensinamento acerca da criação poética, apresenta-nos, no 

capítulo IV de sua Arte Poética, a gênese da tragédia, quando diz que é dos autores de 

ditirambos (cantos religiosos dionisíacos que imaginamos cantados por coros com entoadores) 

que ela se originou. Em seguida, temos informação a respeito do processo de transformação 

por que passou a tragédia, ou seja, mediante a renúncia ao drama satírico, passando de 
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assuntos menores aos maiores, abandonando, também, aos poucos, o tom jocoso da 

linguagem. No capítulo VI, Aristóteles indica a tragédia e suas diferentes partes. Para ele, 

“trag dia   a imitação de uma ação importante e completa, de certa extensão; num estilo 

tornado agradável pelo emprego separado de cada uma de suas formas, segundo as partes (...), 

e que, suscitando a compaixão e o terror, tem por efeito o ter a purgação dessas emoções.” 

(s.d., p. 245, 245; 248)  

A tragédia, como gênero, cuja definição primeira cabe a Aristóteles, tem sido 

discutida e reinterpretada durante toda a subsequente história da arte dramática. O certo é que 

esse gênero tem sobrevivido há séculos de profundas transformações no curso da história da 

arte, apesar de alguns teóricos afirmarem ser impossível conceber a tragédia a partir da visão 

cristã, o que tornaria, dessa forma, sua existência inviável em cultura ocidental moderna. 

Doutra parte, é certo também que o gênero jamais deixou de ser objeto de estudo e de 

investigação nas mais diferentes áreas do conhecimento humano, pelos mais diferentes 

teóricos, das mais diferentes épocas e culturas. Além disso, poucos não foram os textos, 

também de tradição cristã, que, de uma forma ou de outra, se remeteram às características da 

tragédia ática, o que, por si só, são razões suficientes para comprovar que a presença do 

gênero não deva ser desconsiderada, no âmbito de qualquer estudo que vise compreender o 

teatro moderno a partir de uma perspectiva histórica. 

Aristóteles, ao definir os modelos da tragédia clássica, deixa patente que a 

reviravolta, o golpe do destino que fez passar o homem de uma situação de glória 

(eudaimonia), para a catástrofe (daimonia), não decorre de um defeito moral do herói, mas 

sim de uma falha (hybris) em reconhecer o que é correto e justo. Nesse sentido, a limitação 

humana, e não o pecado faz com que o infortúnio se abata sobre o homem, e a tragédia torna-

se, dessa maneira, praticamente inevitável, inerente, portanto, ao seu destino. Entretanto, essa 

noção de tragédia não foi a concebida pelo cristianismo, cujo discurso se contrapôs à ideia de 
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homem e mundo adotada pelo pensamento grego. Assim, para o mesmo cristianismo, as 

ideias de destino, de predestinação ou de fatalidade associadas à queda trágica do herói, cuja 

figura geralmente era a de um rei, ou de homens afortunados, foram radicalmente revistas 

pela noção de culpa e de pecado, decorrente da capacidade do homem de exercitar seu livre 

arbítrio.  

Para Albin Lesky (2003), somente no século XIX é que o desenvolvimento da 

tragédia burguesa passou a questionar a ideia de que os protagonistas do fazer trágico 

deveriam ser homens de Estado, reis ou heróis, o que colocou um fim a essa concepção. 

Hodiernamente, em oposição ao pensamento clássico, não mais interpretamos o acontecer 

trágico sob a perspectiva da classe social, mas do ponto de vista humano, com suas 

fragilidades e desassossegos. Por outro lado, o lugar dos heróis trágicos, encastelados em sua 

alta categoria social, cede espaço, agora, para o que o autor chama de considerável altura da 

queda. Isto é: o trágico passa a significar a queda de um mundo ilusório de felicidade e 

segurança construído por esse homem que se vê perdido em meio às suas contradições, às de 

outrem, às do mundo, e por isso mesmo vê-se num abismo impossível de ser eludido. 

É também no século XIX que buscamos, nas leituras de Friedrich Nietzsche, 

concepções sobre a tragédia e suas relações com o dionisismo, mais precisamente no livro O 

nascimento da tragédia ou Helenismo e Pessimismo, publicado em 1872. Trata-se de uma 

obra que, pelo seu vigor, ainda continua a fazer-se sentir no pensamento romântico alemão, 

bem como na cultural ocidental, tendo em vista sua capacidade para efetuar releituras e 

interpretações da cultura grega, em especial, no âmbito da literatura trágica grega. Nietzsche, 

de certa forma, traz inovações com sua leitura peculiar do par Dionísio-Apolo, o que nos leva 

a reflexões, já que o par divino apontado, numa perspectiva quase antinômica, não aparece 

necessariamente nos estudos sobre tragédia, pelo menos de acordo com a estruturação feita 

por ele. Assim, Nietzsche lê a tragédia ática a partir da presença de duas divindades: Dionísio, 
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com suas máscaras e desmedida; Apolo, com sua beleza e medida. Dionísio, a expressão 

própria do teatro trágico se constitui também no cerne propriamente dito do trágico, afinal, é 

por seu intermédio, que os helenos são transportados para o interior das coisas. 

 O certo é que o olhar do autor de A origem da Tragédia detém-se nas duas 

divindades artísticas dos gregos. Para ele, am os são “representantes vivos e evidentes de dois 

mundos artísticos diferentes em sua essência mais funda e em suas metas mais altas” 

(NIETZSCHE, 1992, p. 97, grifo do autor). Ainda para o filósofo, enquanto Apolo é o gênio 

transfigurador do principium individuationis, único responsável pelo alcance da redenção da 

aparência, em Dionísio dá-se o rompimento da individuação e fica esta elecido o “cerne mais 

íntimo das coisas.” É, portanto, da oposição que se constr i entre a arte apolínea, que seria a 

arte plástica, e a dionisíaca, a arte da música, que residiria a essência da arte. 

 Por outro lado, não seria possível compreender o trágico com base 

exclusivamente nas categorias da beleza e da aparência; ao contrário, é através do espírito da 

música que “compreendemos a alegria pelo aniquilamento do indivíduo” (op. cit., p. 101). 

Mais adiante, Nietzsche passa a falar para os leitores modernos, fortemente influenciados pelo 

mascaramento civilizatório, o qual se encarregou de afastá-lo do coro de sátiros, o coro de 

seres naturais, e que empurrou para longe a força dionisíaca, essa força que nutre a vontade de 

poder, e da qual emerge a poesia trágica grega, expressão maior de uma estética que provoca 

o indivíduo a vir-a-ser. O estado apolíneo a que Nietzsche se refere é, pois, esse estado de 

sonho, sob cuja proteção o mundo do dia fica velado, mas que, dada a sua dialética, enseja o 

aparecimento de um novo mundo, mais compreensível, mais comovedor, que se apresenta, 

por vezes, em certas circunstâncias, mais ensombrecido, colocando-se em constantes 

mudanças, nascendo aos nossos olhos. Esse estado de coisas impõe ao homem um 

permanente sentimento de transbordamento de vida, de prazer e sofrimento. Ele se acha em 
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êxtase su lime, escutando “um cantar distante e melanc lico – é um cantar que fala das Mães 

do Ser, cujos nomes são: Ilusão, Vontade, Dor” (op. cit., p. 123)
12

. E faz o remate final: 

 

Por isso distinguimos na tragédia uma radical contradição estilística: linguagem, cor, 

mobilidade, dinâmica do discurso entram, de um lado, na lírica dionisíaca do coro e, 

de outro, do onírico mundo apolíneo da cena, como esferas completamente distintas 

de expressão. As aparências apolíneas, nas quais Dionísio se objetiva, não são mais 

“um mar perene, um tecer-se cam iante, um viver ardente”, como   a música do 

coro, não são mais aquelas forças apenas sentidas, incondensáveis em imagem, em 

que o entusiástico de Dionísio pressente a proximidade do deus (...) (op. cit., p. 63). 

 

 

O século XX também é alvo de nosso interesse para o desenvolvimento de 

estudos sobre a Tragédia. Dentre eles, o que mais nos diz respeito são as discussões que 

Raymond Williams produz na perspectiva da tragédia moderna. Dessa forma, Tragédia 

moderna é outra obra que exerce significativa influência nos estudos sobre a literatura trágica 

na modernidade, constituindo-se, desse modo, numa das referências basilares para o 

desenvolvimento de nossa pesquisa, devido ao espectro temático delineado. Duas são as 

partes que compõem o livro: “ideias trágicas” e “literatura trágica moderna”. Destas, 

interessar-nos-emos, especialmente, pela segunda, sobretudo quando o autor discorre a 

respeito das tragédias liberal, burguesa, pessoal e social, além de suas reflexões sobre a 

(im)possibilidade da experiência trágica na atualidade. Estes temas vão ao encontro de nossas 

propostas de leitura acerca da arquitetura poética de Cesário e Cruz. 

 Ainda nessa segunda parte, o autor cobre o período de considerações sobre 

experiências trágicas que vai de Ibsen a Brecht. Exibe uma tipologia da tragédia moderna, 

com base no pensamento desses autores, apresentando-nos, a priori, a situação que se 

encontra no centro da tragédia liberal: 

 

                                                           
12

 De acordo com as notas do tradutor da obra, J. Guinsburg, Die Mütter des Seins: Wahn, Wille, Webe é uma 

frase que parece fundir uma imagem fáustica de Goethe (as “Mães”) com ideias e terminologia 

schopenhauerianas, procurando sintetizar, numa formulação poética escandida pela aliteração, o tragicismo 

filosófico de Nietzsche. 
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Um homem no ponto culminante de seus poderes e no limite de suas forças, a um só 

tempo aspirando e sendo derrotado, liberando energias e sendo por elas mesmas 

destruído. A estrutura é liberal na ênfase sobre a individualidade que se excede, e 

trágica no reconhecimento final da derrota ou dos limites que se impõem à vitória 

(WILLIAMS, 2002, p. 119). 
 

 

Vale ressaltar que, na leitura de Williams sobre a tragédia liberal, nos chamou a 

atenção, em particular, dado o diálogo que suas reflexões estabelecem com aspectos da 

tragicidade de Cesário e Cruz, o fato de afirmar que esse tipo de tragédia fundamenta-se na 

hist ria, “não na hist ria humana, somente”. E acrescenta que o seu legado não advém da 

personalidade do indivíduo, “mas do legado e das relações de um homem, num mundo que 

em última análise o transcendia.” (ibidem, p. 120) As vivências e recordações permanentes 

acerca da mutabilidade do mundo e a sujeição do homem às suas instâncias trazem terror e 

piedade à “condição humana geral.” Essa relação entre o indivíduo e as forças que o minam   

regida pela tensão que é representada de várias maneiras até chegar à transformação do 

conflito trágico em vítima trágica. Williams discorre, também, sobre esse novo sentido que a 

tragédia assume: 

 

Esse sentimento estende-se até uma posição comum: a nova consciência trágica de 

todos aqueles que, horrorizados com o presente, estão, por essa razão, firmemente 

comprometidos com um futuro diferente: com a luta contra o sofrimento aprendida 

no sofrimento: uma exposição total que é também um envolvimento total. Sob o 

peso do fracasso, em uma tragédia que poderia ter sido evitada mas que não o foi, 

essa estrutura de sentimento luta agora para se formar. Contra o medo de uma morte 

geral, e contra a perda de conexões, um sentido de vida é afirmado – aprendido mais 

intimamente no sofrimento do que jamais o foi na alegria – uma vez que as 

conexões tenham sido feitas” (Ibidem, p. 263, grifo do autor). 

 

  

Quanto à tragédia burguesa, há, nela, mudança de concepção da figura do herói, 

até porque, no âmbito da burguesia, entendemos não mais haver heróis; o que há, em verdade, 

é a existência de representantes da classe burguesa, os quais passam a ocupar o lugar daqueles 

que faziam parte da chamada “classe superior”. Assim, a piedade   transformada em 

compaixão, indicando um crescimento do humanitarismo. A experiência trágica do indivíduo 
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burguês, muitas vezes confusa e oblíqua, quando se trata da substituição da luta pelo poder 

pela do dinheiro, ensejou, a bem da verdade, um motivo humano e um motivo trágico.  

Outro aspecto evidenciado alude ao fato de, por essa época, o homem viver nova 

experiência em função do surgimento de uma nova classe social, inserido, portanto, em uma 

sociedade indeterminada e disforme, tentando, a todo custo, esta elecer elo entre o “infortúnio 

privado” e a “ordem pú lica”. A confissão de sentimentos privados se apresenta no meio da 

relação problemática entre a realidade privada e a possibilidade pública, no que difere da 

época das tragédias gregas, uma vez que, naquele momento histórico, essa relação se perfazia 

com a discussão e o esclarecimento geral, sem possuir a dimensão social de um coletivo 

presente, cuja ideia se perdera no seio da sociedade cortesã e aristocrática. O fato é que os 

homens, ao tentarem manter o elo entre as duas instâncias, i.e., as realidades privada e 

pú lica, na verdade, provocavam um hiato entre elas, daí que “os trágicos  urgueses, movidos 

por piedade e compaixão, e esforçando-se por ser realistas, foram na verdade enganados por 

esse hiato, no qual nenhum realismo é possível, porque as fontes da tragédia não eram, 

mesmo na experiência desses trágicos, somente privadas” (Ibidem, p. 127, grifo do autor). 

Realmente, na forma que se seguiu, a dimensão pública perde forças em nome de 

uma crise que se assumiria como “privada”, ou seja, a dissensão e o horror lutavam entre si, e 

não mais com a ordem de tradições de poderes corruptos. Bem ilustrativo é o drama burguês 

que surgiu no século XVIII em oposição à tragédia clássica, chamado por Arnold Hauser 

(1998) de “porta-voz” da  urguesia revolucionária. Para ele,  

 

o drama burguês implicava, desde o início, a relativização e depreciação das virtudes 

heróicas e aristocráticas e foi, em si mesmo, uma propaganda da moralidade 

burguesa e da pretensão da burguesia à igualdade de direitos. Toda a sua história foi 

determinada por suas origens na consciência de classe da burguesia. Não foi, por 

certo, a primeira e única forma teatral a ter sua origem num conflito social, mas foi o 

primeiro exemplo de um drama que fez desse conflito o seu próprio tema e que se 

colocou abertamente a serviço de uma luta de classes (HAUSER, 1998, p. 580). 

 

 

 



45 
 

 

O conflito dramático decorrente das relações entre instituições e seus 

representantes passa a ser a principal diferença entre o drama burguês e o pré-burguês, e não 

no fato de que, agora, questões de ordem social e política recebiam considerações mais 

diretas. O homem burguês é impelido a lutar contra forças desconhecidas, sendo seu ponto de 

vista formulado com base em ideias abstratas, com cunho de denúncia social. Essa diferença 

depõe a favor de uma nova transformação por que passa o teatro – até porque, no teatro mais 

antigo, isso não havia acontecido -, sobretudo se levarmos em consideração que homens 

comuns da  urguesia se assumem como “protagonistas da ação dramática s ria e significativa, 

e mostrou-se como as vítimas de destinos trágicos e representantes de elevados princípios 

morais” (Ibidem, p. 583) 

Em alguns pontos, Peter Szondi não concorda com a posição de Hauser. Segundo 

ele, o drama burguês não pode ser definido apenas com a presença de personagens burgueses 

em suas peças. Apresenta o argumento de que a obra para se caracterizar como drama 

burguês, sendo reconhecida como tal, necessita de temas e motivos especificamente 

burgueses, ainda que não seja possível encontrar, no interior desse drama, a reflexão do 

processo social. Vejamos o depoimento de Szondi: 

 

[...] a ascensão da burguesia não encontra tão diretamente sua sedimentação, por 

exemplo, na entrada em cena de heróis burgueses que se rebelam contra a ordem 

social dominante, mas é antes mediada, por um lado, pela ideologia burguesa que 

Max Weber analisou e, por outro, pela modificação do conflito dramático e do efeito 

trágico, que é por ela determinado (SZONDI, 2004, p. 83).  

 

 

 

A tragédia privada, por sua vez, tem como característica tratar do homem cujos 

desejos mais profundos e primários são frustrados por outros homens e pela sociedade. Sua 

diferenciação indica que esses desejos incluem destruição e autodestruição. Nesse processo, a 

vida passa a ser uma luta ininterrupta, assim como também são sucessivos os esforços que os 

homens envidam a fim de alcançar o que pretendem, podendo, para tanto, tomar dois rumos: o 



46 
 

 

caminho da satisfação ou o caminho da morte. So re esse conflito, diz Williams: “Dá-se 

àquilo que é chamado desejo de morte, a condição de um instinto geral, e o que deriva desse 

desejo, ou seja, destruição e agressão, é visto como essencialmente normal. O processo da 

vida é então uma luta contínua e um contínuo ajuste das poderosas energias que se voltam 

para a satisfação ou para a morte” (Ibidem, p. 143). 

Passemos para as duas últimas tragédias – a social e a pessoal – as quais 

fornecerão reflexões necessárias para melhor compreendermos o percurso trágico dos poetas 

português e brasileiro. A bem da verdade, acreditamos que, sem o auxílio dessas duas 

modalidades de tragédia, muito poderiam ficar a dever as nossas reflexões sobre aspectos da 

tragicidade poética de ambos. Afinal, trata-se de dois fios condutores por onde são veiculadas 

as suas (re)ações transgressoras e por onde desfilam as situações trágicas e os conflitos e 

contradições delas advindas. 

A primeira questão colocada por Raymond Williams, quando se propõe a analisar 

as tragédias social e pessoal, diz respeito à profunda crise da literatura moderna a qual está 

su metida quando da “divisão da experiência nas categorias social e pessoal.” No plano 

intelectual, a divisão enfrenta a oposição mordaz da ideologia, ou seja, há confronto entre o 

que o autor chama de “versão individualista” e “versão coletivista”. Ca e ao homem, 

portanto, escolher as armas e o partido. Para aquele que assim não procede, é-lhe reservado o 

desprezo, pois sua indiferença pode significar estar alheio ao contato com a experiência 

moderna, com as questões de seu tempo, portanto. Assim, as tragédias social e pessoal seriam 

dois aspectos de tragédias representativas da tragédia moderna: na tragédia social, 

encontramos homens arruinados pela ganância, pela busca desenfreada pelo poder, pela fome; 

configura-se uma civilização destruída ou que se destrói a si mesma; na pessoal, o sofrimento 

de homens e mulheres que são destruídos nos relacionamentos que mantêm, inclusive no de 

cunho íntimo. Ademais, tomando consciência de seu destino, o indivíduo, inserido num 
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universo dominado pela insensibilidade, muitas vezes se vê pressionado pela morte ou pelo 

isolamento espiritual extremo. São formas alternativas que o perseguem e que o colocam 

entre o sofrimento e o heroísmo. 

Williams afirma que várias obras literárias possibilitam um estudo das etapas que 

formam esse longo processo de divisão. Dentre elas, exemplifica com Anna Karênina (1875-

1877), de Tolstoi, e Mulheres apaixonadas (1921), de Lawrence. Nestes romances, há sempre 

um importante relacionamento que termina em tragédia. A morte que se vê neles adquire 

significação a partir da ação, em sua totalidade. A forma do relacionamento trágico é definida 

com base na forma de outros relacionamentos que assumem configurações completamente 

dessemelhantes. Aspectos da vida e aspectos da morte são explorados, em detalhes, nas vidas 

individuais que se colocam nas duas obras literárias, exibindo, em suas linhas bem escritas, a 

experiência trágica de sociedades: modos de vidas que se contrastam; questões relativas à 

natureza do trabalho e a relação que este estabelece com o homem e suas angústias; enfim, o 

delineamento da natureza intrínseca de civilizações que os romances parecem projetar para 

serem dramatizados.  

À medida que construímos a tipologia da literatura trágica moderna, mais 

evidentes ficam as interlocuções que os projetos literários de nossos poetas mantêm com ela. 

Na obra de Cesário Verde, em vários de seus poemas, a exemplo de “Em Petiz”, 

”Cristalizações”, ”Desastre”, ”Noite Fechada”, “O Sentimento dum Ocidental”, 

“Humilhações”, “N s”,   possível identificar aspectos de sua tragicidade. Na de Cruz e Sousa, 

por sua vez, esses mesmos aspectos perpassam boa parte de sua obra, a exemplo de 

“Emparedado”, poema em prosa, do livro “Evocações”; os livros “Far is” e “Evocações”, faz-

se presente a trágica incompreensão de seu projeto po tico; em poemas de “Últimos Sonetos” 

(“Vida O scura”, v.g.), a tragédia pessoal ganha espaço privilegiado. 



48 
 

 

Com relação aos estudos sobre o trágico, trata-se de um conceito que une a teoria 

filosófica e a ficção, tendo em vista o fato de o conceito ligar-se à tragédia, na condição de 

gênero literário-teatral, ou pelo fato do próprio gênero guardar em si temáticas que, desde 

Platão até Nietzsche, provocam a reflexão filosófica. Na dinâmica do movimento que decorre 

das figuras de Platão a de Nietzsche, o que temos percebido é que o trágico se deslocou do 

âmbito da ficção e, em consequência, da falsidade, para a esfera da vida, da realidade, 

portanto. 

Esse novo olhar sobre o trágico é uma criação da modernidade, em decorrência de 

suas múltiplas experiências com a chamada negatividade radical. É na modernidade que o 

homem se depara com miríade de crises de fundamentos, diluição de valores, descrenças 

institucionais, o que acaba por levá-lo à construção de uma consciência trágica, fruto da 

compreensão da inutilidade desses valores, bem como ausência de sentido para o real, além da 

busca desenfreada pela determinação. Desse conflito, dessa contradição, emerge o trágico. 

Discernindo melhor sobre a discussão, Gerd Bornheim, ao dar razão a Ionesco, chama-nos a 

atenção para a dimensão da consciência de crise do ser humano nesses tempos, pois, segundo 

ele, em nenhuma outra época, desenvolveu-se o sentido histórico, assim como se abriu os 

olhos para a profunda historicidade do ser humano. Por outro lado, ainda que a realidade 

humana tenha sido tão bem evidenciada, esse homem nunca antes foi tão problematizado e 

ferido, e conclui o autor, com suas considerações, afirmando “que se tornou impossível 

compreendê-lo apenas dentro do clima da exterioridade hist rica” (BORNHEIM, 2007, p. 

51). Mas esse mesmo ser humano que afirma ter consciência da crise que sofre, também 

rompe com a imanência histórica à qual está circunscrito, e caminha em direção à condição 

trans-histórica, na expressão de Bornheim, o que o possibilita a pensar a história e a sobrepor-

se ao desenrolar dos acontecimentos. 
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Para Nietzsche, além de o trágico significar contradição, também é ausência ou 

negatividade. Ainda para o filósofo alemão, a concepção mais elevada do trágico é aquela que 

admite a ascensão como queda e vice-versa. Essa contradição faz-se presente no próprio 

caráter ambíguo ou ambivalente da alma exterior, que é a determinação, o destino; mas 

também na alma interior, que se revela com a mesma instabilidade e inconstância. 

Por nos interessar sobremaneira, pois apresenta discussões lúcidas sobre o trágico, 

o já mencionado autor Albin Lesky, com seu indispensável livro A Tragédia Grega volta à 

baila. Nele, o autor parte de uma análise aprofundada do trágico numa perspectiva filosófica, 

além de acrescentar à teoria aristotélica princípios de pensadores como Schopenhauer, Goethe 

e Hegel, cujos estudos constituem-se basilares para a fundamentação de nossa pesquisa. Já em 

seu capítulo introdutório Do problema do trágico, Lesky traz à tona o antigo e atual problema 

da natureza complexa do trágico, para quem, quanto maior a proximidade do objeto, tanto 

menor é a possibilidade de abarcá-lo numa definição. Assim, a primeira dificuldade com a 

qual nos deparamos é exatamente a do fenômeno da tragédia ática, que se constitui 

basicamente na problemática do trágico, uma vez tratar-se de tema recorrente na literatura 

dramática. 

Apesar de ser consente a opinião de que foram os gregos que criaram a grande 

arte trágica, realizando, dessa forma, uma das maiores proezas no campo do espírito humano, 

para Lesky, eles “não desenvolveram nenhuma teoria do trágico que tentasse ir além da 

plasmação deste no drama e chegasse a envolver a concepção do mundo como um todo” 

(2003, p. 27).  

Albin Lesky, ao discorrer sobre o aparecimento do efeito trágico, tece 

considerações a respeito de requisitos necessários ao aparecimento desse efeito: o primeiro 

seria a dignidade da queda, i.e., não a queda decorrente da classe social a que pertence o 

herói, mas de um mundo hipoteticamente seguro, e por isso ilusório; segundo, a possibilidade 
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de relação com o nosso próprio mundo, na vida ou na arte, que reside na capacidade de 

envolver, comover, interessar o leitor ou espectador; terceiro, a consciência trágica do herói, 

ou seja, ter consciência de seu sofrimento, já que não causa nenhum impacto o fato do 

protagonista desconhecer o que poderá lhe acontecer, em outras palavras, o pathos não se faz 

presente; contradição inconciliável se constituiria no quarto requisito para o surgimento do 

efeito trágico, e se refere ao conflito que não admite qualquer tipo de solução, podendo surgir 

de contradições sob quaisquer condições, cujos motivos seriam naturalmente autênticos e, por 

isso mesmo, ensejadores de conflitos verdadeiramente trágicos. Aliás, a esse respeito, as 

palavras de Goethe são em lemáticas: “todo o trágico  aseia-se em uma oposição 

irreconciliável [unausgleichbar]. Assim que surge ou se torna possível uma reconciliação 

[Ausgleichung], desaparece o trágico” (GOETHE apud SZONDI, 2004, p. 48). Há, também, 

outra não menos famosa concepção do trágico goethiana quando de sua discussão acerca da 

criação poética de outros teóricos e, consoante Peter Szondi, sua gênese se encontra em seus 

sentimentos mais íntimos: 

 

A motivação fundamental de todas as situações trágicas é o ato de partir 

[Abscheiden], e nesse caso não é preciso nem veneno nem punhal, nem lança nem 

espada; também é uma variação do mesmo tema o ato de se separar de uma situação 

habitual, amada, correta, seja por causa de uma calamidade maior ou menor, seja por 

causa de uma violência sofrida, que pode ser mais ou menos odiosa” (Ibidem, p. 50). 

 

 

Assim como Goethe, Cesário Verde e Cruz e Sousa experimentaram dolorosa e 

profundamente acontecimentos trágicos da vida real. Para eles, realmente, não houve 

necessidade de veneno, punhal, lança ou espada, porque a indiferença de seus pares e os 

conflitos de natureza íntima foram o bastante para beberem do gosto amargo de situações 

trágicas. 

Um quinto e último requisito ao aparecimento do efeito trágico é denominado de 

culpa trágica. Não se trata de culpa moral, cujo tema já foi objeto de estudo desde a 
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Antiguidade, mais precisamente com Aristóteles, mas de falha intelectual, ou erro sem culpa, 

decorrente daquela incompreensão humana a que todos estão sujeitos face à confusão em que 

se situa, muitas vezes, a vida dos homens. Ora, em decorrência talvez dessa problemática, 

várias questões se avultaram, ensejando o aparecimento de posições nem sempre 

convergentes, mas que têm contribuído para a permanência do tema. A primeira delas alude 

ao fato da celeuma que envolve a pr pria palavra “trágico”, uma vez que, com o tempo, seu 

sentido primevo ligado à ideia artística, vinculada ao classicismo helênico, cede lugar a outras 

concepções e se converte num adjetivo, passando a designar destinos fatídicos. 

Para ilustrar a presença de uma das variantes da palavra “trágico”, tomemos como 

exemplo a obra O Desespero Humano, do filósofo Sören Kierkegaard, autor também citado 

por Albin Lesky, cuja filosofia se nutre de temas religiosos e cujo tema da subjetividade 

grassa em meio à dialética do desespero humano. Como o próprio título da obra evidencia, o 

desespero se constitui em sua grande tônica. De seu bojo, ele se manifesta sob as mais 

diversas formas. No âmbito da esfera cristã, para o autor, é que o homem viveu e vive seu 

desespero, já que fora da cristandade não lhe é possível ser um verdadeiro cristão, sem 

desespero, ainda que minimamente. 

O desespero assume dialéticas de crises que se manifestam em suas mais diversas 

personificações: doenças; desespero da infinidade ou carência de finito; desespero do finito ou 

carência de infinito; desespero do possível ou carência de necessidade; desespero na 

necessidade ou carência de possível; desespero que se ignora ou ignorância desesperada por 

ter um eu, um eu eterno; desespero consciente da sua existência. Portanto, consciente dum eu 

de certa eternidade; desespero do temporal ou duma coisa temporal; desespero no qual 

queremos ser nós mesmos, ou desespero-desafio. Enfim, Kierkegaard, em sua obra já citada, 

desfia, como em um rosário, passando de conta em conta, a permanente inquietude humana, 
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apanágio do jogo mordaz que o próprio homem vive e constrói: o jogo da ilusão vs. desilusão; 

da euforia vs. disforia. 

Entendemos também que o pensamento trágico do homem se dá a partir de seu 

nível de consciência, de consciência interior das coisas, cuja categoria acha-se presente no 

universo do desespero. Quanto maior for a ideia de desespero e a clara consciência de ser, 

tanto melhor se sente sua intensidade, assim afirma Kierkegaard. E afirma mais: 

 

a consciência, a consciência interior, é o fator decisivo. Decisivo sempre que se trata 

do eu. A consciência dá a sua medida. Quanto mais consciência houver, tanto mais 

eu haverá. Pois que, quanto mais ela cresce, mais cresce a vontade, e haverá tanto 

mais eu quanto maior for a vontade. Num homem sem vontade, o eu é 

inexistente.Todavia, quanto maior for a vontade, maior será nele a consciência de si 

mesmo (2007, p. 33). 

 

 

Outra faceta da consciência trágica do homem diz respeito ao cultivo da ideia de 

que o mundo pode ser transformado. Aliás, segundo Zygmunt Bauman, em seu livro Vidas 

desperdiçadas, “a mente moderna nasceu juntamente com a ideia de que o mundo pode ser 

transformado” (BAUMAN, 2005, p. 33, grifo do autor). As sucessivas tentativas do homem 

de transformar o mundo, de mudar seu statu quo, quase sempre o levam ao desespero, pois, ao 

tentar fazê-lo, depara-se com a rejeição do mundo exatamente como ele tem sido até agora.     

Retomando os estudos feitos por Peter Szondi sobre o trágico, em obra já citada, 

buscamos nos argumentos de Artur Schopenhauer, autor de Dores do mundo, elementos, seja 

na arte dramática ou no campo da filosofia, para compreendermos sua interpretação do trágico 

como autodestruição e autonegação da vontade, bem como sua concepção pessimista que tem 

do mundo, a qual, por seu turno, se espelha na arte. Para Schopenhauer, 

 

É o antagonismo da vontade consigo mesma que entra em cena aqui [na tragédia], 

desdobrado da maneira mais completa, com todo o pavor desse conflito, no mais 

alto grau e sua objetidade [Objektität]. Esse antagonismo torna-se visível no 

sofrimento da humanidade que é produzido, em parte, pelo acaso e pelo erro, que 

aparecem como dominadores do mundo, personificados como o destino em sua 

perfídia, quase com a aparência de uma vontade deliberada. Por outro lado, esse 
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antagonismo também é produzido pela própria humanidade, pelo entrecruzamento 

dos esforços voluntários dos indivíduos, por meio da maldade e da tolice da maioria. 

É uma única vontade que vive e aparece em todos eles, mas as suas manifestações 

lutam entre si e se despedaçam mutuamente... Tudo o que é trágico, não importa a 

forma como apareça, recebe o seu característico impulso para o sublime com o 

despontar do conhecimento de que o mundo e a vida não podem oferecer nenhum 

prazer verdadeiro, portanto não são dignos de nossa afeição. Nisso consiste o 

espírito trágico: ele nos leva, assim, à resignação (SCHOPENHAUER apud 

SZONDI, Peter, 2004, p. 52). 

 

 

O filósofo, em seu livro, tece algumas considerações a respeito do sentido da 

tragédia e sobre o poeta dramático, assim como elenca uma série de temas que contribuem 

para a visão pessimista do homem. Segundo ele, “o verdadeiro sentido da trag dia   essa 

observação profunda, que as faltas expiadas pelo herói não são as dele, mas as faltas 

hereditárias, isto  , o pr prio crime de existir. E cita: „Pues el delito mayor del  hom re es 

ha er nacido‟” (1960, p. 111). Com efeito, Dores do mundo nos apresenta um homem 

marcado pela dor, pelos tormentos da existência, pelas desilusões face às vãs promessas de 

felicidade, pelo sofrimento decorrente da miséria, do tédio e da finitude. Até mesmo o amor, 

isto é, a metafisica do amor, é analisada a partir do ponto de vista pragmático, em que as 

pessoas se aproximam umas das outras com objetivos específicos: seja o amor etéreo ou 

vulgar, todo ele tem origem no instinto sexual, pois o seu fim é a procriação. Ao levantar esse 

questionamento, Schopenhauer sentencia o seguinte: o resultado desse amor é o trágico amor 

infeliz, decepções do amor satisfeito, consciência amorosa trágica, portanto. 

Além dos estudos de Schopenhauer sobre a arte trágica (sobretudo o trágico das 

circunstâncias) contribuírem para nossas reflexões, pois é sabido que os poetas Cesário Verde 

e Cruz e Sousa leram-no, encontramos seu correspondente estético na obra de Hebbel, o que 

nos ajuda a entender essa importante faceta da obra dramática dos pensadores, determinante, 

portanto, para a compreensão das individualidades trágicas do poeta português e do poeta 

brasileiro. 
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Peter Szondi, em suas leituras a respeito da posição de Hebbel face à tragicidade 

humana, cita seu diário como uma das fontes identificadoras do pensamento do filósofo. 

Assim, Hebbel enfatiza o trágico das circunstâncias, ao lançar mão do estudo acerca das 

individualidades trágicas que aniquilam o herói trágico, e considera o princípio de 

individuação, como Schopenhauer, o autêntico fundamento do trágico. Afirma, ainda, que “o 

homem volta-se necessariamente contra o todo da vida, pois obedece às leis da individuação; 

ele é aniquilado por sua própria natureza, pelo fato de ser o que  .” (HEBBEL apud SZONDI, 

Peter, 2004, p. 64). 

Teoria da Tragédia de Friedrich Schiller é outra obra importante para nossas 

leituras. Muitas são suas especulações estéticas associadas à arte poética, aos problemas do 

teatro e à arte trágica. Anatol Rosenfeld, em sua introdução à obra, afirma que Schiller 

começa a analisar os problemas fundamentais da tragédia, a partir de 1790. E que o autor não 

se atém aos conceitos aristotélicos de tragédia, no que contraria a tradição, mas busca 

inspiração no pensamento de Kant. 

O tema das tensões e dos antagonismos volta a ter lugar também nos estudos 

teóricos de Schiller. Para ele, o homem vive num mundo marcado por fragmentos 

antinômicos. Nesse sentido, o trágico exibe o homem que se apresenta na chamada situação-

limite: entre sua condição natural de ser e sua destinação espiritual. A tragédia, por seu turno, 

nas palavras de Rosenfeld,  

 

longe de moralizar e dar lições de virtude, proporciona ao espectador a possiblidade 

de experimentar, livremente, lucidamente, o cerne da sua existência moral em todos 

os seus conflitos, em todas as suas virtualidades negativas e positivas. A tragédia 

apresenta a vontade humana no seu desafio às forças do universo e da história, 

mostra o homem sofrendo, mas resistindo ao sofrimento graças à sua dignidade 

sublime e indestrutível (SCHILLER, 1991, p. 11). 

 

 

Há na obra de Schiller discussão sobre o conceito de violência no processo de 

construção do pensamento trágico do homem. Para Schiller, o que caracteriza o homem é a 
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vontade, pois ele é o ser que quer. Ao sofrer violência, o homem sofre um dos atos mais 

indignos, já que a violência o nega. Ao negá-lo, coloco-a numa situação de fragilidade frente 

a uma infausta contradição entre o domínio de forças exteriores e sua capacidade para 

suportá-las. Vendo-se cercado de inúmeras forças, quase sempre superiores a ele, tenta 

desesperadamente miná-las em luta com o destino, com a injustiça que se quer triunfante. 

Ainda assim, mesmo diante do excesso do seu sofrimento, clama por dignidade, ainda que 

destituído de poder e alque rado. De alde! O terror que se instala em seu “eu” pode levá-lo a 

duas situações, na opinião de Schiller: “Ou realisticamente, caso em que o homem opõe 

violência a violência e, enquanto natureza domina a natureza; ou idealisticamente, caso em 

que ele, afastando-se da natureza, destr i no que lhe diz respeito, o conceito da violência.” 

(Schiler, op.cit., p. 50-51, grifos do autor) Ora, esse jogo de forças antagônicas, conflituosas e 

contrárias leva o homem à condição trágica de ser, ou, nas palavras de Kierkegaard, “o trágico 

  a contradição sofredora”. 

 

 

1.3 Da atualidade da temática trágica  

 

 

Desde tempos mais remotos, que o mundo dos homens, com os elementos que o 

compõem, lutam contra as forças que os dividem. Ao medir as forças, várias têm sido as 

tentativas para harmonizá-las, e até quem sabe, unificá-las, de modo que seus conflitos deem 

lugar à ordem humana. Nesse sentido, a Grécia se torna o grande referencial histórico e 

cultural para a civilização ocidental. Jean Pierre Vernant, em seu ilustrativo livro As origens 

do pensamento grego, traz significativas lições para a compreensão da história e do 

pensamento gregos, paradigmas do humanismo, modo de pensar que se assenta nas questões 
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relativas às humanidades, concepção orientada para o estudo do homem e para o 

desenvolvimento da sua personalidade, das suas faculdades criadoras e sensibilidades. 

O aparecimento da polis, para o autor, constituiu acontecimento decisivo para a 

história do pensamento grego. Seja no plano intelectual, seja no campo do domínio das 

instituições, a polis dará a conhecer as mais variadas formas possíveis de transformação. 

Desde seu advento, que pode ser situada entre os séculos VIII e VII a. C., a vida social e as 

relações, que o homem estabeleceu com seus pares, ganharam novos contornos, cuja 

originalidade foi perfeitamente assimilada pelos gregos. Evidencia-se, no surgimento da polis, 

aprioristicamente, a espantosa preeminência da palavra em detrimento de outros instrumentos 

e símbolos de poder. A palavra tornou-se um instrumento político de suma importância, a 

mola mestra que guiou as autoridades no Estado, o meio de comando e de supremacia sobre 

outrem. O “ver o” perdeu seu sentido de ritualismo e de f rmula precisa, passando a se 

constituir no princípio do contraditório, da argumentação e do debate. 

 Para os gregos, a força da persuasão – a peithó -, se tranformou quase que em 

uma divindade. Fez-se, presente, no espaço ocupado pela política e pelo logos. A arte política 

se transformou no espaço por excelência para o exercício da linguagem; o logos, em sua 

gênese, toma consciência de si mesmo, de sua eficácia, de suas normas. A polis se 

caracterizou, ainda, pela força que possuiu ao dar plena publicidade às manifestações mais 

destacadas da vida social, não importando se na esfera pública ou privada. Desde o ano de 

510 a.C., o mundo helênico, especialmente Atenas, já havia substituído a tirania pela 

democracia. Os gregos deixam de obedecer à figura do chefe, para se voltarem à observância 

da soma de sentimentos coletivos, ou seja, a polis. 

 Sófocles (496? – 406? a.C.), um dos expoentes do teatro grego, escreveu 

memoráveis odes à democracia, e difundia, pelos quatro cantos, que somente ela poderia 

aproximar os homens dos deuses. Aqueles que não observassem os ditames da democracia 
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(representada pelo coro), que não procurassem se autogovernar e fugir de seu terrível destino 

poderiam ser vítimas do destino trágico. Para Sófocles, o homem só se completaria, obtendo 

sua medida, no seio da vida pública, atuando na polis, através da democracia ateniense. 

Pretendeu mostrar o homem do jeito que ele era: com dores, anseios, miséria etc. Essas ideias 

ficam muito claras em Antígona, quando o filósofo nos mostra a oposição entre a lei humana e 

a lei divina, sendo que a lei humana emanava da democracia, ao passo que o coro se 

aproximava da lei dos deuses. Nas palavras de Junito de Souza Brandão, Antígona pode ser 

analisada tam  m a partir do “conflito entre a ditadura estatal e a li erdade individual.” 

(BRANDÃO, 1985, p. 50). 

É, pois, nessa ambiência política e cultural que a tragédia ática floresce, e é 

destinada, inicialmente, à representação nas festas de Dioniso. Essa mesma tragédia assume 

extraordinária significação para a vida espiritual dos povos, cujo legado herdado da 

Antiguidade Clássica atravessa gerações. 

Ora, por mais que tenha havido um influxo de ideias desse período histórico, o 

homem, ao manter relações com o mundo circundante, e com ele estabelecer conexões, assiste 

ao devir de novas formas de conceber experiências trágicas, principalmente com o fim da 

velha polis, pois que com ela se deu também o fim da tragédia clássica, ainda que muitas de 

suas concepções continuassem a ser cultivadas e veiculadas por muito tempo. Além disso, o 

pensamento que antes era mítico, porque queria dar conta de explicar o mundo por intermédio 

de aventuras de deuses, agora é racional. O homem já não consegue acreditar mais nas 

explicações mágicas, fantásticas e religiosas para os fenômenos da vida. Sente necessidade de 

se informar acerca da verdade dos fatos. E é exatamente isso que Édipo quer saber. Ele sente 

necessidade de saber a verdade dos fatos para se posicionar. Aliás, o prólogo de Édipo Rei, de 

Sófocles, corrobora o que afirmamos:  
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Édipo não sabe o motivo por que tão grande multidão se reúne diante de seu palácio 

real. Explica-lhe o Sacerdote que a cidade “jaz numa inundação mortal”: “a peste” 

devasta-lhe as entranhas. Édipo, moço e auto-suficiente, apresenta-se como 

salvador: já tomara a única providência cabível – enviara seu cunhado Creonte ao 

Oráculo de Delfos. De lá viria a solução (BRANDÃO, 2002, p. 40, grifo do autor). 

 

 

Um dos principais fenômenos que anunciam novos ares de mudança, consoante 

Lesky (2003), foi-nos dado a conhecer por intermédio de Aristóteles. Antes, o grande público 

pertencia ao ator; agora, o indivíduo se coloca e passa a agasalhar a tragédia. O filósofo 

esclarece, igualmente, que, além de peças destinadas à representação, surgem outras que são 

franqueadas sobretudo ao leitor (a peça Édipo Rei é um exemplo, pois possui dois planos: no 

plano do ator e no do espectador). Ademais, as produções literárias da tragédia clássica, 

representadas por ocasião das festas de Dioniso da polis, perderam sua força e, aos poucos, 

foram abandonadas. 

Estas breves considerações sobre o deslocamento da tragédia clássica para a pós-

clássica servem de ponto de partida para a larga influência que o teatro antigo exerceu sobre o 

espírito ocidental. Ainda conforme Lesky, “a trag dia clássica e a helenística fecundaram as 

letras romanas e nelas geraram aquele drama trágico que, através de Sêneca, teve poderoso 

efeito so re as  pocas posteriores.” (Ibidem, p. 279) 

Tentaremos demonstrar, a partir de agora, ainda que de forma sucinta, o trajeto 

percorrido pela tragédia, até à modernidade, entendendo, aqui, o século XIX, período este 

proposto para análise, tendo em vista a inserção de Cesário Verde e Cruz e Sousa nesse 

contexto histórico. O certo é que discorrer sobre a atualidade da temática trágica apresenta-se, 

no campo dos estudos trágicos, uma das atribuições mais intrigantes e complexas. Para tanto, 

a discussão que circula em torno da (im)possibilidade do trágico aponta-nos para uma miriade 

de elucubrações: o lugar da crise em que se insere o trágico; a incompatibilidade entre o 

espírito trágico e a sensibilidade moderna para alguns teóricos, Nietzsche, por exemplo; a 

intrincada natureza do trágico; reflexão sobre o trágico e seus elementos: ambiguidade, 
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incerteza, contingência, limites da ação e do pensamento, dificuldades de representação do 

histórico etc.; e a questão do conflito trágico. 

Lançaremos mão, mais uma vez, do pensamento de Raymond Williams, mas não 

tão somente, até porque o cerne de nossas discussões é comprovar a presença de tragicidade 

nas obras de Cesário e Cruz e Sousa. Nesse sentido, estamos de acordo com Erich Auerbach 

quando afirma que “na literatura moderna, qualquer personagem, seja qual for o seu caráter 

ou sua posição social, qualquer acontecimento, fabuloso, político ou limitadamente caseiro, 

pode ser tratado pela arte imitativa de forma s ria, pro lemática e trágica (...)” (AUERBACH, 

2007, p. 27). 

Tornou-se consenso, conforme estudos de Williams, que, na literatura medieval, 

tenha havido pouca ou nenhuma tragédia. Advoga a tese de que esse acordo possa estar 

fundamentado sobre dois motivos: primeiro, o fato de, na Idade Média, a tragédia ter sido 

entendida mais como narrativa do que tragédia; segundo, a crença medieval, em sua estrutura 

geral, dispensava pouco espaço para a ação genuinamente trágica. Se havia incompatibilidade 

entre a crença medieval e a tragédia, não se torna fácil compreender o argumento de que a 

tragédia elisabetana fundamentou-se em uma época de fé herdada do mesmo mundo 

medieval, pois, ainda que as dramaturgias elisabetanas houvessem sido fortemente 

influenciadas pela tragédia clássica, inovaram em alguns aspectos, pois romperam com as 

unidades de tempo e lugar no sentido clássico, dispensaram o coro e praticaram a distinção 

não rígida de gêneros, ou seja, havia partes trágicas e cômicas, indistintamente etc. 

A respeito de como se pensava a trag dia nessa Era, o “Pr logo do conto do 

monge” [dos Contos de Cantuária, 1386-1400], de Chaucer, se constitui, conforme Williams 

(Ibidem, p. 38), na mais famosa definição medieval inglesa de tragédia: 

 

Tragedie is to seyn a certeyn storie, 

As olde books maken us memorie, 

Of hym that stood in greet prosperitee, 
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And is yfallen out of heigh degree, 

Into myserie, and endeth wrecchedly.
13

  
 

 

Steiner (2006), ao citar também a mesma definição de Chaucer, enfatiza a 

robustez que ela possui, dada a consciência contemporânea das abruptas reviravoltas da 

fortuna dinástica e política. A ascensão e declínio de homens que se situavam no alto escalão 

representavam a personificação do sentido trágico da queda humana. Citamos, à guisa de 

exemplo, um excerto da peça The Tragedie of Edward the Second (A Tragédia de Eduardo II), 

de Marlowe, constante do livro de George Steiner, e que, nesse sentido, também é ilustrativo: 

 

Base fortune, now I see, that in thy wheele 

There is a point, to which when men aspire, 

They tumble headlong downe: that point I touchte, 

And seeing there was no place to mount up higher, 

Why should I greeue at my declining fall? 

(STEINER, 2006, p. 9)
14

  

 

 

Ao atravessar a época medieval e chegar à Renascença, a principal fonte da 

tragédia nesse período histórico será a ênfase no declínio e queda de homens famosos. O 

desmoronamento do sistema feudal propiciou à tragédia estabelecer novas conexões, com 

destaque para temas centrados no antropocentrismo, indo de encontro aos preceitos do teatro 

greco-romano. Os temas sofriam transformações porque eram concebidos, cada vez mais, na 

perspectiva humanista. Desse modo, o que se percebe é a mudança temática substancial, com 

sua característica mistura de diferentes tradições: da tragédia medieval, faz uso de 

experiências trágicas a partir da queda de reis e príncipes; do ideário renascentista, enfatiza 

métodos e efeitos trágicos. 

                                                           
13

 “A tragédia é ver uma certa história,/ Como velhos livros nos dão memória,/ Daquele que tinha grande 

prosperidade,/ E caiu de seu estatuto superior,/ Para a mis ria, e terminou desgraçadamente.” [Tradução do autor 

da obra) 
14

 “Fortuna vil, agora eu vejo, que em sua roda/ Há um ponto em que os homens aspiram/ Que os arruína de 

repente: esse ponto eu alcancei/ E vendo que não havia lugar mais alto a escalar,/ Porque deveria eu crescer, em 

meu declínio?” [Idem] 
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Assim, o desenvolvimento histórico da ideia de tragédia rompe barreiras seculares 

e chega à modernidade. Mas a questão da atualidade da temática trágica continua a receber 

olhares nem sempre concordantes. O certo é que a tragédia e o trágico, desde suas fontes 

gregas, passando pelas suas metamorfoses posteriores e modernas, têm sido alvo de estudos e 

discussões dos mais diferentes teóricos e críticos, das mais diferentes épocas e correntes 

filosóficas. Por outro lado, textos literários dos mais diversos gêneros, pertencentes a 

escritores e poetas, também têm ensejado a estudiosos e pensadores o exercício de 

investigações e reflexões acerca da permanência ou não do trágico, bem como a (in)existência 

de sua autoridade poética. 

Dentre estudiosos e questionadores acerca das (im)possibilidades da subsistência 

da arte trágica, bem como aqueles que trazem temas atuais, a exemplo do desgaste da 

“palavra” trag dia, o poder expressivo e significativo da linguagem trágica, via ilidade atual 

do estilo trágico e a tragédia no contexto da modernidade, colocamos em evidência, mais uma 

vez, os nomes de George Steiner, Raymond Williams e Albin Lesky. 

Um dos embates que acontecem entre dois dos pesquisadores se dá no campo dos 

usos, para alguns nem sempre adequados, do adjetivo “trágico”. Williams escreveu so re o 

assunto em resposta a George Steiner e seguidores, para os quais não seria possível admitir a 

possibilidade da experiência trágica nos tempos modernos. Afirmam que, eventos como 

acidentes de automóvel, por exemplo, não podem ser admitidos como trágicos, ainda que 

sejam “acidentes”. Williams discorda ao dizer que se trata, na verdade, de puro preconceito 

aristocrático, e considera o processo histórico a chave para entender a assimilação do conceito 

de catástrofe pelo de tragédia. Amplia seu raio de compreensão acerca do campo trágico, e 

afirma ter conhecido a tragédia na vida de homens reduzidos ao silêncio, em banais vidas de 

trabalhadores. A tragédia, para ele, apresenta-se mais ampla. Seus depoimentos que se 

seguem são um referendo que ecoa e ressoa na defesa da tragédia na modernidade: 
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(...) tomei conhecimento dessa tragédia de forma mais ampla. Vi a perda de conexão 

que se erguia entre a comissão de operários e a cidade, e homens e mulheres 

esmagados tanto pela pressão de aceitar essa perda como normal quanto pelo 

adiamento e corrosão da esperança e do desejo. Foi-me dado ver, também, assim 

como a toda uma civilização, uma ação trágica emoldurando esses mundos e no 

entanto também, paradoxal e tragicamente, irrompendo com violência em meio a 

eles (WILLIAMS, 2002, p. 29-30). 

 

 

Há uma terceira posição, a de Albin Lesky, que vai ao encontro da opinião de 

Williams e discorda da de Steiner, e com a qual fazemos coro: “Mas a palavra “trágico”, sem 

dúvida alguma, desligou-se da forma artística com que a vemos vinculada no classicismo 

helênico e converteu-se num adjetivo que serve para designar destinos fatídicos de caráter 

 em definido e, acima de tudo, com uma  em determinada dimensão de profundidade (...)” 

(LESKY, 2003, p. 26). 

Os espectros temáticos da solidão, da dor, do sofrimento e da morte atestam a 

subsistência da arte trágica e se tornam representativos da tragediografia moderna. Nesse 

aspecto, teóricos e estudiosos do assunto são concordantes. 

Steiner (2006), em sua obra A morte da tragédia, consegue demonstrar firmeza ao 

discorrer sobre peças e dramaturgos que conseguiram captar os reveses da existência humana 

nas regiões recônditas do destino e do sofrimento, e que serviram de influência para gerações 

de literatos subsequentes. Tristão e Isolda, por exemplo, é uma lenda medieval celta de amor, 

protagonizada por dois personagens trágicos, que inspirou obras literárias na Idade Média, e 

continuou a despertar o interesse de poetas europeus do século XIX. 

Raymond Williams, ao atribuir à tragédia o estatuto de poderoso veículo condutor 

de tradições culturais, afirma que, em certas épocas da história da humanidade, a revitalização 

da tragédia serviu como estratégia para ativar a consciência da necessidade de tradições. Para 

ele, é importante 

 

(...) a compreensão de que uma tradição não é o passado, mas uma interpretação do 

passado: uma seleção e avaliação daqueles que nos antecederam, mais do que um 

registro neutro. E, se assim é, o presente, em qualquer época, é um fator na seleção e 
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na avaliação. Não é o contraste, mas a relação entre o moderno e o tradicional aquilo 

que interessa ao historiador da cultura (WILLIAMS, 2002, p. 34). 

 

 

Na obra de Williams, é possível perceber o destaque que ele dá à temática trágica 

da solidão. O tema perpassa quase toda a obra. É uma espécie de reconhecimento trágico 

definitivo. A luta do homem para dominar a vida, para garantir e insistir que a vida não 

tenha sentido fora dele, leva-o a um estado permanente de conflito. O esforço que 

empreende nas sucessivas tentativas de adaptar-se a ela, não tendo êxito, acaba por criar-lhe 

uma profunda fratura tanto no aspecto pessoal quanto social. A fratura pode significar a 

perda da crença na totalidade da experiência da vida.  

Essas questões encontraram terreno fértil no século XIX. A literatura trágica desse 

período foi prodigiosa. Assim, o trágico manifesta-se, então, sob dois modos: de um lado, a 

usual acerbidade que mantém unido um mundo desprovido de sentimentos; de outro, o 

permanente estado de paroxismo que se apresenta nas mais diferentes instâncias sociais e 

individuais. Esse estado de coisas mostra ao homem a absoluta condição da ilusão humana, 

apresentando-lhe a morte e a angústia como fatos que parecem certos. Assim, instaura, em 

seu ser, a dialética do binômio ilusão/desilusão. Estas são, portanto, as grandes fontes da 

tragédia moderna. 

 

1.4 Da poesia trágica circunscrita na arte trágica 
 

 

Independentemente de qual seja a relação que a emoção estabeleça entre o seu 

objeto e a nossa condição de aprimoramento, ou agravamento, o certo é que sempre exerceu 

fascínio sobre o homem, levando-o ao deleite. Mesmo que isso lhe venha custar algum 

sacrifício, ainda assim ele deseja vivenciar experiências, pouco importando se agradáveis ou 
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desagradáveis. Aliás, segundo estudos de Schiller, em sua Teoria da Tragédia, a experiência 

ensina que as emoções desagradáveis são as que mais atraem o homem, “pois, o prazer no 

afeto está em relação justamente oposta ao seu conteúdo” (SCHILLER, 1991, p. 83). As 

histórias de horror, temor e tristeza impelem o homem para a curiosidade muito mais do que 

aquelas que exprimem regozijo e felicidade. Não teria a tragédia, por isso, atraído o homem 

muito mais do que outras manifestações estéticas e artísticas? Parece haver um fenômeno da 

natureza humana que o compele a não resistir a essa magia. Nem o prazer advindo da 

satisfação que o amor proporciona diante de uma justiça realizada nem a destrutiva sede de 

vingança dão conta de esclarecer a existência desse fenômeno.  

A história da literatura trágica registra, também, que, se esse sofrimento for 

originário de almas fracas, de dores de malfeitores, não nos proporcionará prazer, isso porque 

não despertará, no homem, o sentimento de compaixão, pelo menos na mesma intensidade 

daquele sofrimento e desgraças que saem da alma de um herói sofredor ou de um batalhador 

virtuoso. Assim, esse prazer que se aflora de estados d‟alma e que pode representar para a 

natureza somente um fim mediato, para a arte é um fim primacial: a arte trágica. Aquela arte 

que se propõe como finalidade precípua o prazer na compaixão. Ou seja: a arte trágica imita a 

natureza nas ações que conseguem provocar, sobretudo, a paixão compassiva. Para Schiller, 

ao preceituar à arte trágica seus m todos mais gerais,   preciso, antes de mais nada, “conhecer 

as condições sob as quais, de acordo com a experiência comum, o prazer da comoção costuma 

ser produzido com maior certeza e intensidade” (Ibidem, p. 91). Através da arte trágica, a 

representação do suprassensível se realiza dada sua capacidade de corporificar leis naturais no 

estado de paixão. 

Do seio da arte trágica, brota a poesia trágica. Ela apodera-se do trágico e cria, por 

intermédio do diálogo entre episódios e ações, quadros com o poder de empolgar e produzir 

terror e compaixão. Estabelece o paradoxo vontade-destino no herói, não lhe sendo, portanto, 
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facultado, afastar-se da Anánke e da Moira. E, se o fizer, insidiar-se-á em hýbris, ainda que 

seja assinalado com o poder de persuasão. 

Desse modo, o poeta trágico encontrará na poesia trágica o espaço de que precisa 

para o exercício de uma visão trágica da vida. Para exercitar essa visão, procura fazer uso de 

temas, motivos e, especialmente, da figura do homem/herói trágico, através da qual, vozes e 

atitudes se colocam como fonte de denúncia dos grandes sofrimentos e da fragilidade humana. 

Por outro lado, é na pessoa do homem/herói trágico que a poesia trágica melhor se 

desenvolve, até porque, é pela sua existência que a poética da tensão acontece. 

Mas, afinal, quem é o homem/herói trágico? Na opinião de Vernant, o homem 

trágico é um ser pro lemático que se coloca em meio a dois universos “a solutamente 

contradit rios”. A contradição se dá pelo fato de, a princípio, se constituir num homem 

fortemente tributário de valores heróicos; em seguida, segundo Trajano Vieira, em sua 

introdução à obra de Vernant, começa a corresponder a questionamentos surgidos nos 

tribunais e nas assembleias da polis, fortalecida de maneira decisiva a partir do século V a.C. 

Percebe-se, nesse período, a ocorrência de crise de identidade manifestada pela tragédia, no 

que, ainda consoante Trajano, “s  será de certo modo contornada pela articulação do discurso 

filos fico” (VERNANT, VIDAL-NAQUET, 2008, p. XVIII). 

Informa Gerd Bornheim que Aristóteles aponta alguns indícios sobre essa 

questão, quando estuda a natureza do herói trágico, no capítulo XIII de sua Arte Poética. 

Realmente, quando o filósofo grego diz não ser conveniente mostrar pessoas de bem passar da 

felicidade a infortúnio, muito menos homens maus passando do crime à prosperidade, chama 

a atenção para a causa da tragicidade, que ele chama de hamartia, isto é, erro, falha, falta e a 

causa de sua metabolé, isto é, de sua transformação ou reviravolta que faz o herói passar da 

felicidade à desgraça. Saliente-se, todavia, consoante opinião de Brandão (1985, p. 14), em 

Teatro grego: tragédia e comédia, que a transformação ou mutação da fortuna, que é a 
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passagem do bom ao mau infortúnio, nem sempre implica necessariamente num desfecho 

trágico ou infeliz. Exemplifica ao citar que, para Aristóteles, a mais bela das tragédias é 

aquela em que se passa da felicidade à desdita, muito embora tal juízo não impediu ao filósofo 

grego de admitir a passagem da infelicidade à felicidade.  

Para que se perceba o caráter trágico na figura do herói/homem trágico, é preciso 

que os resultados de suas ações provoquem no outro temor e compaixão. O caráter trágico do 

homem decorre, pois, de uma dada situação trágica, que se constitui no conflito entre a 

subjetividade do homem e a ordem ou o sentido que forma o horizonte existencial desse 

homem. Ora, o confronto dos dois pressupostos leva à compreensão do conflito que 

caracteriza a ação trágica. Assim, configura-se a dimensão do homem trágico constituído a 

partir de seu conflito trágico, propiciador de polaridade: de um lado, a medida, a harmonia, a 

justiça, o sentimento de compaixão; e de outro, a injustiça, a ação desmedida, a hýbris, além 

de tudo aquilo que o pertur a e incomoda. Em última instância, Bornheim coloca que “o her i 

trágico está como que retesado entre esses dois extremos – retesado porque os vive, 

conscientemente ou não, como extremos – e a sua vida  alança entre a verdade e a mentira” 

(2007, p. 78-79). 

As lições de Rachel Gazolla (2001) quando discutem a figura do herói trágico o 

fazem com base em dois elementos: a persuasão e a hýbris. Para a autora, há no jeito de ser 

trágico-heróico um aspecto que o poeta evidencia: a força que ele possui na arte da 

argumentação. Ou seja: ao argumentar, o poeta faz uso do lógos e de sua força para causar 

tensão e provocar a destinação heróica. A hýbris do herói é mantida a partir das infelicidades, 

desgraças e infortúnios apontados pelos conselhos, lamentações, argumentações e penúrias a 

que está sujeito, tendendo, inclusive, às vezes, a demovê-lo da ação desmedida, o que não será 

possível, pois ele, ou está preso ao que o destino o reservou ou acha-se em constante 

desassossego e desajuste frente às contradições que a pólis lhe impõe. A possibilidade de não 
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viver ações desmedidas não se aplica ao herói trágico. A sophrosyne (equilíbrio) não se faz 

presente em sua vivência, at  porque “os homens comuns são os que aprendem a deli erar; a 

refletir sobre seus atos, a exercitar a tolerância buscando o equilíbrio nas ações, enquanto os 

homens incomuns, os heróis, têm o excesso e não são formados para não tê-lo sem que 

deixem de ser her is” (GAZOLLA, 2001, p. 78). 

Raymond Williams, por sua vez, faz desfilar, em sua obra, várias informações 

sobre a figura do herói/homem trágico. Afirma que a solidão do homem, que se defronta com 

um destino cego, é fundamental à configuração do herói trágico. Ao aceitar essa experiência, 

diz já ser suficiente, ao homem, vivê-la tragicamente, sobretudo no campo das tragédias 

modernas. Outro aspecto apontado refere-se à impossibilidade do homem de modificar sua 

condição, “podendo apenas inundar de sangue o seu mundo num esforço vão (...)” (2002, p. 

103). Por outro lado, Williams coloca em pauta a negação da humanidade de alguns homens, 

cuja consequência seria a negação da própria ideia de humanidade. O sofrimento nasce de 

homens expostos a situações criadas não por deuses ou coisas inanimadas, nem contra 

instituições ou estruturas sociais, mas contra outros homens. Aqui, a lição de Williams aponta 

em direção ao que ele chama de romantismo revolucionário ou utopia, que é “a supressão ou a 

diluição desse fato inteiramente inevitável.” Em seguida, o mesmo autor indica várias razões 

pelas quais os homens se opõem a essa revolução: 

 

O medo profundo de que o reconhecimento da humanidade de outros seja a negação 

da nossa própria humanidade, no modo como nos foi dado conhecer, ao longo de 

toda a nossa vida; o pensamento que foge da possibilidade de perturbação de um 

mundo familiar, por mais inadequado que seja; terror, frequentemente justificado, do 

que poderia acontecer quando homens que foram tratados como menos do que 

homens tiverem o poder para agir, porque haverá, obviamente, vingança e destruição 

insensata, depois do amargor e da desfiguração da opressão (WILLIAMS, 2002, p. 

107). 
 

 

Ao combater a revolução por intermédio de uma dessas posições, o homem entra 

numa linha de força extremamente complexa, não sabendo até quando perdurará, e, nesta luta, 



68 
 

 

o seu sofrimento poderá continuar esmagando-o, comprometendo, inclusive, sua capacidade 

de discernimento, até porque, muitas vezes, as ilusões que nutre, são também de natureza 

trágica. Assim, o homem trágico é esse sujeito que conflita com as forças que o destroem; que 

guerreia contra a falta de reconhecimento social de instituições inertes e de crenças 

limitadoras; que tenta, a todo custo, fugir de concessões feitas por sociedades doentes, mas 

que quase sempre acaba por ser desiludido e destruído na tentativa de se livrar, ainda que 

morra combatendo e lutando.  

Ao tentarmos visualizar alguns destes temas e suas respectivas correspondências 

discursivas, entendemos ser possível identificar a presença da tragicidade nas produções 

poéticas de Cesário Verde e de Cruz e Sousa, tendo em vista a percepção de que justamente 

na Modernidade a existência e o mundo atravessam uma crise de fundamentos, um processo 

de liquefação de valores, chamado de Niilismo. A consciência trágica, sobretudo nesse 

período, torna-se fruto da compreensão da inutilidade dos valores e da ausência de substância 

e de sentido para as questões do real, além da necessidade de determinação por parte de seres 

individuais e coletivos. Esta problemática atravessa as tragédias grega, clássica, elisabetanas e 

ulteriores, e se apresenta, também, na arte e literatura modernas. Desse modo, o trágico deixa 

de se constituir numa pertença da tragédia – que se esgota na condição de gênero na 

Modernidade -, e passa a assumir outras formas de expressão artística. O sujeito moderno, 

portanto, é esse sujeito que se apresenta como um vazio, possuidor de múltiplas e sucessivas 

lacunas. Se, por um lado, a sociedade exibe a face do destino, uma vez que ela representa 

força de coação e detentora de poderes; por outro, essa mesma força se coloca como instável, 

informe, volátil, fragmentária, e por isso propiciadora do surgimento de homens, contextos e 

situações conflitantes, ambíguos e transgressores. Aqui reside, em última análise, o cimento 

que materializará a arquitetura poética trágica dos nossos poetas. 
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2 TRAGICIDADE NA POÉTICA DE CESÁRIO VERDE 

    

    2.1 Manifestações trágicas 

          

          2.1.1 Tragédia pessoal  
 

 

Ao lermos O Livro de Cesário Verde, percebemos o quanto ele tinha talento para 

evocar realidades dramáticas. Com ar de insu misso às leis da “ analidade” e do “lugar 

comum”, o que se perce e, em verdade,   sua capacidade para anunciar formas de desespero 

modernas. Cesário se recusa às poses trágicas e aos heroísmos das grandes atitudes, tão bem 

típicos do ideário romântico. Tragicidade existe no projeto poético de Cesário, não à luz da 

leitura proposta pela tragédia grega, sedimentada no estatuto catártico, mas baseada na 

“experiência trágica”, talvez pelo fato de ter compreendido o que há de a surdo na existência 

humana, por isso se inscreve, de fato, segundo Fátima Rodrigues (1998, p. 75), “numa 

concepção de poeta faber, cuja linhagem remonta aos clássicos e se vai desenvolver 

modernamente numa linha de procura, de reflexão e de experimentação”. 

O cálice da agonia do qual o Poeta é obrigado a beber é-lhe apresentado ainda 

muito jovem. Ao pu licar o poema “Esplêndida”, em 22 de março de 1874, no Diário de 

Notícias, de Lisboa, Cesário talvez não tenha (ou tenha?) se dado conta de que o seu estado 

agônico e experiência trágica naquele momento se iniciavam. A incompreensão de seus pares 

evidencia-se na crítica de Ramalho Ortigão, que acusa o poeta de imitar Baudelaire naquilo 

que ele tem de satânico, também na de Teófilo Braga
15

, ao não compreender a irônica 

                                                           
15

 De acordo com informação de Joel Serrão (1999, p. 201), Cesário teria mostrado estranheza pelo comentário 

de Te filo: “Que dia o!, logo o Te filo e o Ramalho que tanto considerava...” E pede ao seu mais dileto amigo, 

que também o é de Teófilo, que lhe explique este paradoxo: esperava aplauso dos revolucionários e, afinal, 

pedradas é que recebe...  
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sensualidade do poema, e por isso o censura com severas reprimendas, quando diz “que um 

homem para captar as simpatias de uma mulher desça ao lugar dos lacaios: um poeta amante e 

moderno devia ser tra alhador, forte e digno, e não se devia re aixar assim” (Apud Helder 

Macedo, em O Romântico e o Feroz, 1988, p. 16). 

A pu licação de “Esplêndida”, em verdade, instaura conflito entre o Poeta e seus 

contemporâneos, talvez porque apresenta o novo que incomoda, rompe e descontrói. O poema 

dá a lume uma nova representação da mulher citadina, agora com características de “mulher 

fatal”, que o sujeito encara de forma veementemente irônica. Trata-se de retrato de mulher 

“ducalmente esplêndida” que esmaga e fascina o sujeito, e que tam  m carrega consigo toda a 

artificialidade e violência da vida urbana, podendo conduzi-lo à alienação e à perda da 

identidade de cidadão. É perceptível, nos versos que se seguem, o conflito entre Mulher 

(“Esplêndida”) e Homem (“poeta solitário”), numa clara demonstração a partir do  inômio 

Opressão-Humilhação: 

 

E eu vou acompanhando-a, corcovado, 

No trottoir, como um doido, em convulsões, 

Febril, de colarinho amarrotado,  

Desejando o lugar dos seus truões, 

      Sinistro e mal trajado. 

 

E daria, contente e voluntário, 

A minha independência e o meu porvir, 

Para ser, eu poeta solitário, 

Para ser, ó princesa sem sorrir, 

     Teu pobre trintanário
16

.  

(p. 72) 

 

 

 

A temática da humilhação do sujeito ou de sua humilhação sentimental (“poeta 

solitário”) ganha relevo em “Esplêndida”, na medida em que apresenta dois polos que se 

contradizem, e por isso mesmo provocam, nesse “poeta solitário”, a agonia trágica, i.e., um 

                                                           
16

 As citações de poemas e correspondências de e para Cesário Verde, a partir de agora, serão extraídas da obra 

de Joel Serrão, intitulada Cesário Verde, obra completa, da Editora Livros Horizonte, 1999. 
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conflito decorrente da opressão: de um lado, a existência de um clima de sofisticação 

mundana que atrai o sujeito; de outro, a humilhação que o faz passar como seu “po re 

trintanário”. Janet E. Carter (1989, p. 151), ao empreender análise do poema so  a  tica da 

variação pessoal entre o “Eu” e sua relação diádica com a figura feminina, tece o seguinte 

comentário: “Em contraste com o esplendor do retrato de „ela‟, o retrato do „eu‟   um de 

mis ria e a atimento, visível at  fisicamente, pois ele vai „corcovado‟. Esta posição indica 

homenagem perante a dama que o excita e perturba de tal maneira que ela fica exaltada, tal 

„como um doido, em convulsões, / Fe ril‟”. 

Os conflitos interiores decorrentes desse estado de coisas acirram suas 

experiências trágicas. Além do sentimento da solidão que persegue Cesário Verde ao longo de 

suas andanças entre a cidade e o campo, os temas da humilhação estética – a incompreensão a 

que o autor vê votada a sua produção poética -, da doença e da morte também fazem parte de 

sua tragédia pessoal. 

O dilema pessoal do Poeta, diante da não aceitação de seus escritos, atravessa 

praticamente toda a sua produção literária, seja lutando contra as fortes críticas que se 

manifestaram já desde o início de sua carreira literária, seja pela indiferença da imprensa que 

insistia em não percebê-lo. O certo é que o eu contrariado torna-se um elemento que marca a 

ansiedade na poesia de Cesário Verde. 

A luta que Cesário trava com a imprensa é notória. Cartas dirigidas a amigos, 

assim como vários poemas denunciadores de tensões e frustrações, dão o real tom e o grau de 

intensidade do sentimento que emerge de seu eu “cruel, fren tico, exigente”. Dentre as cartas 

conhecidas, a remetida ao seu amigo António de Macedo Papança, o conde de Monsaraz, 

datada de 29 de agosto de 1880, é reveladora do estado de espírito do Poeta. Por ser fiel aos 

temas e às formas invulgares na poesia, não mede esforços ao escrever versos contundentes, 

nutrindo o desejo de vê-los publicados. Mas isso lhe custa caro, pois, ao manter sua fidelidade 
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aos valores estéticos que defende, acaba por sentir-se frustrado diante de sua obra ignorada. 

Excertos da aludida carta, citados abaixo, exprimem a amarga contrariedade que se seguiu à 

pu licação d‟“O Sentimento dum Ocidental”: 

 

Ah! Quanto eu ia indisposto contra tudo e contra todos! Uma poesia minha, 

recente, publicada numa folha bem impressa, limpa, comemorativa de Camões, não 

obteve um olhar, um sorriso, um desdém, uma observação! Ninguém escreveu, 

ninguém falou, nem num noticiário, nem numa conversa comigo; ninguém disse 

bem, ninguém disse mal! 

Apenas um crítico espanhol chamava às chatezas dos seus patrícios e dos meus 

colegas – pérolas – e afirmava – fanfarrão! – que os meus versos “hacen malíssima 

figura em aquellas páginas impregnadas de noble espíritu nacional”. 

(...) literariamente parece que Cesário Verde não existe. 

(p.226) 

 

 

 

Ora, ao que nos parece, a consciência de sua autenticidade poética leva Cesário 

Verde a se dar conta, cada vez mais, do que estava por vir. Os elementos poéticos tão caros à 

sua sensibilidade, cuidadosamente construídos ao longo de seus poemas, e que fariam dele um 

dos grandes líricos da língua portuguesa do século XIX, em verdade, batem de frente com o 

convencionalismo de então. Em decorrência disso, a recorrente recusa dos seus versos irrita-o 

profundamente. Vê-se injustiçado pela crítica míope que não consegue compreender o 

vanguardismo de um projeto poético que anuncia a modernidade de sua estesia. Nesse 

sentido, a sucessão de observações dirigidas ao Poeta e aos seus escritos provoca-lhe 

constantes conflitos. Ao deparar-se com um desses desagravos, encaminha ao redator da 

Tribuna do Povo, em 17 de julho de 1879, correspondência em que pede explicações pelas 

duras palavras desferidas contra sua pessoa e produção literária: 

 

Sr. redactor da Tribuna do Povo 

Não resido em Lisboa. Só agora, por acaso, é que li o seu jornal de 6 do corrente. 

Quero saber imediatamente quem é o cobarde que assina com o pseudónimo 

“Juvenal Pigmeu”
17

 ou quem é que toma a responsabilidade do que esse patife 

escreve. 

(p. 241) 
                                                           
17

 Segundo informação de Joel Serrão, em sua o ra já anteriormente referida, p. 241,“Juvenal Pigmeu” era a 

máscara sob a qual ocultava Angelina Vidal (1853-1917), professora, poetisa, e “evangelizadora do Grande 

Ideal” tal como a designavam os s cios de A Voz do Operário.  
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Em declaração datada de 4 de outubro de 1879, o Poeta manifesta equivalente 

irritação em face dos vitupérios do jornal intitulado Diário Ilustrado: 

 

Cumpre-me declarar publicamente que às provocações do Diário Ilustrado respondi 

hoje com uma carta prevenindo o Sr. Pedro Correia de que queria tirar um desforço 

como homem, visto que, como literato não me digno discutir com S. Sª e que recebi, 

como esperava, um bilhete de evasivas
18

. 

(p. 241) 

 

 

 

Para além das correspondências que denunciam o permanente estado de conflito e 

contrariedades de Cesário Verde, ensejadores de seu distanciamento em relação à sociedade 

lisboeta e aos literatos, alguns de seus poemas também dão o exato tom de seu estado de 

espírito frente às indiferenças sofridas, constituindo-se, assim, em verdadeiros “quadros 

revoltados”. 

Em “Contrariedades”, encontramos pertur ações de toda ordem que definem o 

sujeito poético. O título, por si só, já anuncia seus aborrecimentos. Mas também sugere 

tensões e contradições de um poeta que se digladia entre dois desejos contrários: a aspiração a 

uma felicidade literária, a qual o tempo todo se vê ameaçada pela hostilidade da imprensa: 

“Que mau humor! Rasguei uma epopeia morta/ No fundo da gaveta. O que produz o estudo?/ 

Mais duma redação, das que elogiam tudo,/ Me tem fechado a porta” (p. 109); e a necessidade 

de escapar aos padrões que lhe são impostos: “Eu nunca dediquei poemas às fortunas,/ Mas 

sim, por deferência a amigos ou a artistas./ Independente! Só por isso os jornalistas/ Me 

negam as colunas” (p. 109). 

Estes sentimentos de menos valia fazem-se presentes nas últimas quadras do 

poema “N s”. Ainda que as razões não sejam exatamente as mesmas, o certo   que a 

                                                           
18

 Às provocações do Diário Ilustrado dirigidas ao poeta e sua poesia, este respondeu, dentre outras coisas, com 

o poema “Ele” Transcrevemos, aqui, algumas estrofes: “Era um de oche enorme, era um festim devasso!/ No 

palácio real brilhava a infame orgia,/ E até bebiam vinho os mármores do paço! (...) Era um tripúdio infrene o 

festival banquete!/ O rei, bêbedo enfim, vazando o copo erguido,/ Quis saudar e caiu de bruços no tapete. (...) 

Curvou-se e vomitou nas pedras da calçada. (...) Na praça, de manhã, havia, ó rei brutal,/ Montões de sordidez 

horrível e avinhada... – Nascera o Ilustrado – o vómito real! 
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infelicidade e o conflito instaurados decorrem de indiferenças e injustiças que conduzem o 

poeta a renegar a paixão pela escrita, comparando o seu trabalho de artífice da palavra, 

inclusive, com “os presos no degredo”, num claro sentimento de emparedamento e clausura: 

 

 

De tal maneira que hoje, eu desgostoso e azedo 

Com tanta crueldade e tantas injustiças, 

Se inda trabalho é como os presos no degredo, 

Com planos de vingança e ideias insubmissas. 
 

E agora, de tal modo a minha vida é dura, 

Tenho momentos maus, tão tristes, tão perversos, 

Que sinto só desdém pela literatura, 

E até desprezo e esqueço os meus amados versos! 

(p. 184) 

 

 

 

Mas Cesário Verde não se curva diante dessas indiferenças e injustiças. Não aceita 

pacto de conciliação, mesmo que isso lhe custe caro. Mesmo que, com suas atitudes, aumente 

o grau de sua experiência trágica.  E essa mesma experiência trágica volta a acontecer em 

passagens do referido poema “Contrariedades”, quando o sujeito po tico contrapõe sua 

situação psicológica e social à da engomadeira, que sofre com a humilhação decorrente de 

condições físicas e econômicas. Há identificação entre os problemas do poeta e da mulher, 

ambos vítimas das circunstâncias de sociedades injustas, redutoras e cultivadoras de 

preconceitos. O estado conflituoso em que se encontra o sujeito poético se agrava à medida 

que sua análise dos fatos torna-o ainda mais consciente da indiferença e intransigência dessa 

mesma sociedade: de um lado, incomoda ao poeta a troca de favores, o elogio mútuo, as 

manobras estabelecidas entre pessoas inescrupulosas, que cedem diante do triunfo comercial 

em detrimento de crit rios de valor artístico: “A adulação repugna aos sentimentos finos;/ Eu 

raramente falo aos nossos literatos,/ E apuro-me em lançar originais e exactos,/ Os meus 

alexandrinos ...” ou “Nas letras eu conheço um campo de manobras;/ Emprega-se a réclame, a 

intriga, o anúncio, a blague,/ E esta poesia pede um editor que pague/ Todas as minhas obras 
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...” (p. 110); de outro, o sofrimento ao ver a vizinha em estado deplorável: “Sentei-me à 

secretária. Ali defronte mora/ Uma infeliz, sem peito, os dois pulmões doentes;/ Sofre de 

faltas de ar, morreram-lhe os parentes/ E engoma para fora” (p. 108).  

Helder Macedo (1999), em sua leitura de “Contrariedades”, chama a atenção para 

a alternância sucessiva que se dá entre as situações do poeta e da engomadeira. Para ele, as 

duas dramatis personae apresentam múltiplas e sutis conexões, na medida em que ambas 

servem para “dramatizar todo um mundo social e moral em termos pessoais” (p. 104).  

Acreditamos que o poema “Contrariedades” se constitua numa das expressões 

artísticas mais significativas de Cesário Verde, sob o ponto de vista de quem, o tempo todo, 

recusou a se quedar ante as limitações de um mundo literário venal e corrupto à criação 

literária. Por outro lado, o desejo de manter-se íntegro e fiel aos postulados de seu projeto 

poético
19

 e incólume diante das ameaças de ostracismo podem ser observados, inclusive, em 

aspectos de sua biografia
20

, através de atitudes firmes, por vezes intransigentes, que lhe 

custam caro, é verdade, haja vista às duras críticas de seus contemporâneos mais influentes. 

Diante, pois, do desprezo que se reservou ao Poeta, ao longo de seu percurso 

pessoal e literário, quem sabe por não ter optado pelas mesmas escolhas do poder constituído, 

restaram-lhe manifestações de consciência trágicas. O cenário humano geral, com o qual o 

                                                           
19

 As referências à viabilidade e à existência de um projeto literário podem ser encontradas com muita frequência 

na obra de Cesário Verde. Em verdade, elas revelam uma das grandes preocupações do autor, quando, v.g., há 

poemas que definem a sua pr pria condição de ser poeta (Em “Esplêndida”, o eu descreve-se como poeta 

solitário, na penúltima estrofe: “E daria, contente e voluntário,/ A minha independência e o meu porvir,/ Para ser, 

eu poeta solitário,/ Para ser,   princesa sem sorrir,/ Teu po re trintanário”) (p. 72),  em como o pr prio estatuto 

da poesia (Aqui, em particular, variegados poemas dão o tom de seu projeto literário poliédrico, ou seja, ele 

atravessa os mais diferentes sentimentos do fazer poético, indo dos mais líricos, da tranquilidade da atividade de 

escrita aos versos mais graves de “Contrariedades”. Vejamos alguns exemplos: “De Verão” apresenta-nos a ideia 

de entusiasmo: “No campo; eu acho nele a musa que me anima” (grifos nossos) (p. 158) ; Em “Arrojos”, os 

sentimentos do poeta se elevam com os “cantos mori undos” e com “os lamentos das cítaras estranhas” (p. 74); 

já em “Contrariedades”, o poeta, atrav s do ato da escrita, revela-se possuidor de espírito nevr tico: “Eu hoje 

estou cruel, frenético, exigente;/ Nem posso tolerar os livros mais bizarros./ Incrível! Já fumei três maços de 

cigarros/ Consecutivamente.” (p. 108). 
20

 O Poeta, ao se dirigir a Silva Pinto, atrav s de correspondência, caracteriza seus versos po ticos: “São uns 

versos agudos, gelados, que o Inverno passado me ajudou a construir; lembram um poliedro de cristal e não 

sugerem por isso quase nenhuma emoção psicol gica íntima”. Trata-se, aqui, do poema “Cristalizações”. (p. 

213) 
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poeta depara, potencia o surgimento de cenários construídos por ele, no decorrer de seu 

projeto poético. Esses cenários são reveladores de paradoxos, conflitos e contradições que 

causam constante instabilidade no sujeito poético e no Poeta, por isso mesmo configuradores 

de sua tragicidade.  

Para melhor compreendermos o percurso trágico pessoal de Cesário Verde, 

resgatamos as palavras de Raymond Williams (2002), para quem a tragédia pessoal é também 

fruto de um “universo marcado pela insensi ilidade” dos homens. Nessa direção, procuramos 

identificar os fortes sentimentos de solidão, de oscilação entre a consciência da realidade e a 

necessidade de refugiar-se no mundo imaginário da ilusão, elementos demarcadores do 

percurso trágico pessoal do Poeta. 

 

 

2.1.2 Tragédia social 

 

 

No sentido mais amplo possível... o Eu de um homem é 

a soma, o total do que ele pode chamar seu, não apenas 

seu corpo e suas forças psíquicas, mas suas roupas e sua 

casa, sua mulher e seus filhos, seus ancestrais e seus 

amigos, sua reputação, suas obras, suas terras e seus 

cavalos, seu iate e sua conta de banco. 

(JAMES, William, apud HOBSBAWM, Eric. J., 2001, 

p. 233) 
 
 
 

A tragédia social, sob o ponto de vista moderno, consoante leituras de Raymond 

Williams (2002), nos remete a imagens de homens arruinados pelo poder e pela fome, vítimas 

de uma sociedade em permanente destruição, tendo em vista o jogo de forças contrárias que 

crescia na mesma proporção de suas ambições. É essa mesma sociedade sobre a qual 

refletiremos a fim de compreender como essas imagens apontadas por Williams foram tão 

bem captadas pela poesia de Cesário Verde, em seu aspecto trágico-social.  
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Eric J. Ho s awm (2001), em suas o ras “A Era do Capital: 1848-1875” e “A Era 

dos Imp rios: 1875 e 1914” nos ajuda a compreender por que o s culo XIX criou a hist ria 

mundial, a economia mundial capitalista. Para ele, “foi um s culo que transformou o mundo – 

não mais que o nosso próprio século, mas de modo mais notável na medida em que, então, 

tais transformações revolucionárias e contínuas eram novas” (p. 466)
21

.  

Noutros tempos, jamais homens e mulheres cultivaram tantos desejos de 

esperança, nem tão pouco depositaram tantas expectativas nas novas possibilidades de 

progresso e desenvolvimento social, político e econômico. O desejo de emancipação, por sua 

vez, tomou conta da utopia de mulheres, classes de trabalhadores e de revolucionários. Os 

burgueses sonhavam com melhorias de toda monta, seja no plano intelectual, material ou 

moral. Os proletários, por sua vez, apostavam suas fichas na revolução. O certo é que o 

capitalismo financeiro e industrial desenvolveu sistematicamente novas técnicas e métodos de 

produção, proporcionando um rápido progresso tecnológico, e que influíram, diretamente, no 

desenvolvimento da história da arte e da cultura, como jamais visto em épocas pregressas
22

. 

Mas não é possível deixar de registrar que, ao mesmo tempo em que o século XIX conheceu 

momentos de euforia, libertação e êxtase social, como que plantando excesso de confiança na 

humanidade, também viveu momentos de inquietude e temores constantes, uma vez não ter 

demorado muito para que os menos privilegiados percebessem que o sol nem sempre brilhava 

para todos. Não levou muito tempo, portanto, para que graves problemas sociais passassem a 

fazer parte do cotidiano das pessoas, a exemplo do êxodo rural, cujas consequências iniciais 

                                                           
21

 A citação a qual nos referimos foi extraída da o ra de Eric J. Ho s swm, intitulada “A Era dos Imp rios – 

1875-1914”. 
22 Arnold Hauser, em sua o ra “Hist ria Social da Arte e da Literatura”, nos apresenta importantes informações 

a respeito desse quadro: “O mais impressionante fenômeno ligado ao progresso da tecnologia   o 

desenvolvimento de centro culturais em grandes cidades no sentido moderno, constituindo o solo no qual a nova 

arte ganhará raízes. O impressionismo é uma arte urbana, e não só porque descobre a qualidade paisagística da 

cidade e traz a pintura de volta do campo para a cidade, mas porque vê o mundo através dos olhos do cidadão e 

reage às impressões externas com os nervos tensos do moderno homem técnico. É um estilo urbano porque 

descreve a mutabilidade, o ritmo nervoso, as impressões súbitas, intensas mas sempre efêmeras da vida citadina. 

E justamente como tal é que implica uma expansão enorme da percepção sensorial, um novo aguçamento da 

sensi ilidade, uma nova irrita ilidade (...)” (2003, p. 896-897). 
 



78 
 

 

ensejaram o aparecimento de bolsões de misérias nas periferias das grandes cidades, com seus 

quadros trágicos e controversos pintados pelas doenças epidêmicas. 

 Contra esse estado de coisas, levantaram-se vozes que se colocaram contrárias ao 

mito do desenvolvimento igualitário, divulgado aos quatro ventos, sobretudo pela sociedade 

burguesa, que soube muito bem disfarçar o cenário real, fazendo uso de seus valores 

materiais. A figura do dandy,
23

 por exemplo, foi uma dessas vozes que, apesar de sua natureza 

paradoxal - já que ela se encontrava à margem e, ao mesmo tempo, dentro de uma aristocracia 

ou alta burguesia -, se levantaram contra a massificação da chamada sociedade industrial, 

teatralizando a decadência de segmentos da sociedade e segurando a bandeira de defesa do 

direito à individualidade e às diferenças. Seria, assim, uma espécie de herói da vida moderna, 

o qual, segundo Baudelaire, apareceria por ocasião de momentos de crise, de transição entre o 

monopólio de uma aristocracia em decadência e a investida da chamada sociedade 

democrática nascente. 

No cenário da nação portuguesa, em particular, como que na contramão da 

história, sobretudo a partir de meados do século XIX, instala-se em Portugal, segundo Joel 

Serrão (1986), uma espécie de acalmia política e social, denominada de Regeneração. Em 

verdade, ainda nessa época, Portugal é visto como uma sociedade com fortes marcas de 

provincianismo. Tudo isso vai, naturalmente, refletir nos ares da produção literária lusa nas 

últimas décadas dos oitocentos. A literatura desse período apresenta características 

eminentemente realistas e naturalistas. Os grandes temas literários passam a discutir, por 

exemplo, as relações entre o campo e a cidade, a questão da identidade nacional e o atraso do 

projeto político, econômico, social e cultural português em relação à Europa
24

. Estes são, a 

                                                           
23 “O dandy, ao contrário da figura do herói à moda antiga, modelo de probidade, de quem assume o lugar da 

sociedade moderna, exclui o grupo, é solitário, ascético como um monge” (CATHARINA, 2005, p. 91). 
 
24 A fim de evidenciar alguns nomes, pois a lista não é nada modesta, citamos os de Eça de Queirós, Guerra 

Junqueiro e Fialho de Almeida. “A Cidade e as Serras”, de Eça, se constitui, segundo Massaud Mois s, numa 

quadra de reconstrução, em que levanta um edifício de idealismos e de esperanças caracterizadas nos valores do 
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bem da verdade, as três diretrizes temáticas responsáveis pela atualidade poética de Cesário 

Verde. Cesário acompanha, de perto, as profundas transformações ocorridas na estrutura 

capitalista, consolidadas no final do século XIX. Tal conjuntura desencadeou os mais 

diferentes efeitos na imaginação do Poeta, o qual passa a viver e a refletir sobre esse momento 

histórico, influenciado por teóricos e poetas - Baudelaire, Victor Hugo, Taine, Herbert 

Spencer, Flaubert, Quinet -, e em autores portugueses, a exemplo de Camões e João de Deus. 

Em cartas e poemas, Cesário cita-os: em carta endereçada ao seu amigo, Silva Pinto, de 1875, 

faz referência ao poeta João de Deus, que exerceu influência na poesia de Cesário, em sua 

fase inicial: “Como eu não vou tão depressa a Lis oa peço-te o obséquio de escreveres ao 

João de Deus dizendo-lhe o que há a respeito dos artigos. Dirige a carta para o Martinho.” 

(p.207) Cesário tam  m dedicou o poema “Cadências Tristes” a João de Deus. A re, 

inclusive, o poema, evocando a figura do poeta, e deixa patente a influência que sofreu: “Ó 

bom João de Deus, ó lírico imortal, / Eu gosto de te ouvir falar timidamente / Num beijo, num 

olhar, num plácido ideal; / Eu gosto de ter ver contemplativo e crente, / Ó pensador suave, ó 

lírico imortal!” (p. 91). Os demais escritores e poetas desfilam por entre seus versos: Taine: 

“A crítica segundo o m todo de Taine / Ignoram-na. Juntei numa fogueira imensa / 

Muitíssimos pap is in ditos. A imprensa / Vale um desd m solene” (“Nevroses”, p. 106); 

Baudelaire: “Metálica visão que Charles Baudelaire / Sonhou e pressentiu nos seus delírios 

mornos, / Permita que eu lhe adule a distinção que fere, / As curvas da magreza e o brilho dos 

adornos!” (“Humorismos de Amor”, p.95)
25

; Herbert Spencer: “Ah! Que de gl ria, que de 

                                                                                                                                                                                     
espírito e da alma. Trata-se de uma espécie de apologia do progresso citadino em detrimento da entediada vida 

fútil do campo. Mas há também tantas outras obras literárias que discutem a problemática econômico-social, em 

suas mais diferentes vertentes: “O crime do padre Amaro”, “O primo Brasílio”, “Os Maias” etc.; Guerra 

Junqueiro, especialmente com sua o ra “Os Simples”, constr i uma s rie de quadros campestres e bucólicos, e 

dá ênfase à vida e ao sofrimento dos humildes, em comunhão com a natureza; e, por fim, Fialho de Almeida, 

considerado o descritor da cidade e dos ambientes rústicos, o prosado panfletário e o crítico social. Em suas 

o ras “O País das Uvas” e “Os Gatos”, não fica alheio aos graves pro lemas econômicos, políticos e sociais de 
seu tempo. Ao contrário, tal qual Cesário Verde, parte para o ataque, e assume a sua identidade de poeta-pintor, 

ao exibir quadros impressionistas, verdadeiras telas em forma de poemas em prosa.  
25 Em O Livro de Cesário Verde: “Frígida”; Na edição de Silva Pinto, o verso “As curvas da magreza e o lustre 

dos adornos! 
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colorido, / Quando, por meu mandado e meu conselho, / Cá se empapelam „as maçãs de 

espelho‟/ Que Her ert Spencer talvez tenha comido!” (p.172); Victor Hugo: Em  trechos de 

uma carta enviada a Silva Pinto, Cesário Verde cita o poeta francês: “Não te iludas. Um dia 

destes tive ocasião de falar com uns oficiais da marinha de guerra francesa – dum couraçado 

francês que veio ao Tejo. Referi-me com entusiasmo a Victor Hugo, e, por entre uns sorrisos 

frios dos oficiais, disse-me um deles: - „La France se moque  ien de monsieur Hugo!‟” 

Dessa forma, os créditos que esses poetas e teóricos possuem na construção da 

poética do Poeta português só fazem colaborar para a sua inventividade. Por outro lado, 

fatores de ordem política, econômica, social, ideológica e cultural permitem que Cesário – 

portador de “r gua e compasso” -, produza uma poesia própria, especialmente quando 

consegue ultrapassar condicionamentos políticos e estéticos, pelas mãos da figura do autor 

como sujeito social. Este sujeito social passa, então, a viver dividido, de forma contraditória, 

constrangido, portanto, entre seu lado artista e comerciante pequeno-burguês. Instaura-se, em 

seu ser, um permanente conflito, administrado (mas não apaziguado) pela sobrevivência que a 

escrita lhe permite. Cesário se lança sobre esses dois mundos e, armado com a força da ironia, 

consegue alcançar a pretensa visão totalizante do sistema. Ao tentar fazê-lo, procura explorar, 

com minúcias, as flagrantes contradições socialmente observadas, analisadas e sentidas.  

Assim, o tratamento cético e irônico se constitui no mecanismo estético 

imprescindível na composição poética do autor. Militantes de grupos literários fechados, 

homens presos pelas relações exclusivamente mercantis e pessoas simples, vítimas de mazelas 

sociais, bem como a decadência de Portugal, dão forma ao quadro sociológico prescrito pelo 

eu lírico ao tecer suas telas com agudeza crítica. 

A poesia de Cesário Verde, portanto, não se isenta do exame da sociedade 

portuguesa. O olhar objetivo que o sujeito social imprime sobre o cotidiano do campo e da 

cidade revela uma precisa e cuidadosa visão dialética do mundo, especialmente quando 
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constrói quadros dramáticos, fazendo uso de linguagem transgressora, a qual consegue 

materializar, nas palavras de Helder Macedo (1999, p. 41), as “contradições ideol gicas 

implícitas nas forças sociais que determinaram a sua  poca”. 

Pretendemos, pois, demonstrar a presença da dimensão social da poesia de 

Cesário, considerado também por muitos estudiosos e pesquisadores de sua obra
26

, como o 

poeta porta-voz de uma consciência social, que, carregado de tensões e contradições, capta, 

com sentimentos agônicos, temas e motivos que o fazem viver ainda mais a sua experiência 

trágica. Para tal, começamos com a análise do poema “Desastre”, escrito em Lis oa, mas 

publicado na cidade do Porto, em O Porto, no dia 30 de Outubro de 1875. Já na primeira 

estrofe: “Ele ia numa maca, em ânsias, contrafeito, / soltando fundos ais e tr mulos 

queixumes; / Caíra dum andaime e dera com o peito, / Pesada e secamente, em cima duns 

tapumes” (p.100), o sujeito poético apresenta ao leitor um dos temas mais significativos da 

produção poética de Cesário, qual seja: a humilhação de povos oprimidos, manifestada, de 

forma clara, no uso do pronome pessoal “ele”, um anônimo qualquer.  

Trata-se de um acidente ocorrido com operário da construção civil. Ora, o sujeito 

poético dá-nos a conhecer, de imediato, as reais condições dos operários da construção. 

Evidencia a relação existente entre o crescimento da cidade e a construção civil. A narrativa 

de boa parte do poema é marcada por linguagem com forte carga semântica que empresta a 

ele ainda mais a força dos fatos apresentados: “Um preto, que sustinha o peso dum varal, / 

Chorava ao murmurar-lhe: „Homem não desfaleça!‟ / E um lenço esfarrapado em volta da 

cabeça / Talvez lhe aumentasse a fe re cere ral” (p.100). 

O tema da humilhação ganha cada vez mais espaço no poema à medida que o 

sujeito po tico se depara com uma sucessão de “quadros revoltados”, todos reveladores das 

condições miseráveis do operário, vítima da ganância do capitalismo. Na sétima estrofe, há 

                                                           
26 Para o professor Cruz Malpique, autor da o ra “Cesário Verde: poeta do quotidiano ou dos cinco sentidos” 

(1967), o Poeta lisbonense foi um homem que se condoeu com as desditas sociais do seu semelhante. Ainda 

segundo ele, Cesário foi um socializante revolucionário, defensor da mais perfeita justiça no mundo. 
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cenas que denunciam a degradação do homem e da vida, e apresentam o mau cheiro associado 

ao local escuro, onde se concentra a po reza: “Por onde o morto passa há grupos, 

murmurinhos; / Mornas essências vêm duma perfumaria, / E cheira a peixe frito um armazém 

de vinhos, / Numa travessa escura em que não entra o dia!”. A estrofe nove pinta o quadro 

dramático da condição de miserabilidade do homem, que se submete a toda e qualquer 

condição de trabalho. Sem referências e analfabeto, resta-lhe, portanto, a su serviência: “Era 

enjeitado, o pobre. / E, para não morrer, / De bagas de suor tinha uma vida cheia; / Levava a 

um quarto andar cochos de cal e areia, / Não conhecera os pais, nem aprendera a ler” (Estrofe 

nove). Nas estrofes seguintes (11 e 12), fica patente a exploração do homem pelo homem, 

através do pagamento de salários miseráveis, de carga horária aviltante, péssimas condições 

de trabalho, da falta de segurança e da infância roubada: 

 

Gastara o seu salário – oito vinténs ou menos -, 

Ao longe o mar, que abismo! e o sol, que labareda! 

“Os vultos, lá em  aixo, oh! como são pequenos!” 

E estremeceu, rolou nas atracções da queda. 

 

O mísero a doença, as privações cruéis 

Soubera repelir – ataques desumanos! 

Chamavam-lhe garoto! E apenas com seis anos 

Andara a apregoar diários de dez-réis. 

 

 

 

Por outro lado, o sujeito poético também denuncia a indiferença de homens 

insensíveis à miséria humana. Aumenta sua indignação, sua consciência agônica, pois a 

indiferença dos transeuntes à morte do rapaz é marcada pelo contraste face à reação de 

aduladores diante da passagem triunfante de um ministro corrupto. A narrativa é 

exemplarmente exibida com fortes golpes irônicos: 

 

Anoitecia então. O féretro sinistro 

Cruzou com um coupé seguido dum correio, 

E um democrata disse: “Aonde irás, ministro! 

Comprar um eleitor? Adormecer num seio?” 

 

                     ( ... ) 
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Mas não, não pode ser ... Deite-se um grande véu ... 

De resto, a dignidade e a corrupção ... que sonhos! 

Todos os figurões cortejam-no risonhos 

E um padre que ali vai tirou-lhe o solidéu. 

(p.101,102) 

 

 

Noutra passagem de “Desastre”, reitera-se a presença da comunicação irônica. Ao 

observar com destaque a realidade objetiva, matéria poética, o poeta faz uso de sua verve para 

uma denúncia moralizadora: “Viam-se os quarteirões da Baixa: um bom poeta, / A rir e a 

conversar numa cervejaria, / gritava para alguns: „Que cena tão faceta! / Reparem! Que 

epis dio!‟ Ele já não gemia”. (p.100). Especialmente, nestes versos, nota-se a ironia com que 

o sujeito poético coloca o personagem-poeta: num país produtor de vinho, ele consome 

produto estrangeiro; por outro lado, sendo poeta, não passa de mero espectador da realidade, 

em oposição ao autor do poema que possui visão crítica dessa mesma realidade. 

“Desastre”
27

 é um poema-símbolo de denúncia social. Representa, na opinião de 

Helder Macedo (1999, p. 92), “um ponto nodal na estrutura ideol gica da o ra de Cesário”. 

Nele e através dele, o autor discute um elemento inequivocamente social, mas também de 

cunho político. Já para John Laidlar
28
, o poema revela ao leitor “não s  uma multiplicidade de 

perspectiva sobre o acidente, mas, de maneira inovadora, também expressa a simples 

ignorância da parte de muitos citadinos dos acontecimentos que sucedem na cidade”. Em 

verdade, o poema
29

 caracteriza uma cidade marcada pelos contrastes, pela indiferença de 

quem teria a obrigação de transformá-la, de modo a diminuir o fosso que separa trabalhadores 

                                                           
27 Assim como todos aqueles poemas que nos remetem à poesia citadina de Cesário Verde, “Desastre” nos faz 

refletir sobre determinados aspectos da originalidade de sua poesia – a matéria poética, v.g. -, no que vai ao 

encontro do pensamento de Martinho Nobre de Melo (1958, p. 14-15) a esse respeito: “Este Cesário anotador de 

casos de rua, de interiores burgueses, e de existências humildes. Onde o nosso poeta começa a ganhar verdadeira 

originalidade é nas anotações pessoalíssimas que lhe sugere a febricitante Lisboa em plena transformação com 

suas obras e seu surto das novas classes, a burguesia e o operariado, em flagrante contraste de condições de 

vida”. 
28 A citação foi extraída de seu artigo intitulado “A interpretação de Cesário Verde”, pu licado na “Compilação 

das comunicações apresentadas no Colóquio so re Cesário Verde”, por ocasião das Comemorações do 

Centenário da morte do poeta, em Lisboa, pela Fundação Calouste Gulbenkian, 1993, p. 96. 
29 Para Óscar Lopes, em artigo nominado “Cesário e O‟neill”, pu licado tam  m na “Compilação das 

comunicações apresentadas no Col quio so re Cesário Verde”, p. 103, o poema “Desastre”   “mais virolenta 

sátira social do autor”.   
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explorados e oligarquia privilegiada, ao evitar aquilo que parece ser o vaticínio de vidas 

despedaçadas: 

 

E o desgraçado? Ah! Ah! Foi para a vala imensa, 

Na tumba, e sem o adeus dos rudes camaradas: 

(p.102) 
 

 

“Cristalizações”
30

   um poema que segue na mesma direção de “Desastre”: a 

problemática social decorrente do desenvolvimento urbano e suas consequentes injustiças. 

Mas se difere so  o olhar do poeta, já que em “Cristalizações” o sujeito   um  urguês que 

deam ula pela cidade e tudo encontra “alegremente exacto” at  que cai em si, ao se 

conscientizar da dureza que representa a vida de calceteiros e dos trabalhadores de um modo 

geral. Este cenário causa ao poeta indignação e o fere. Dominado pelo sentimento de 

solidariedade, não excita em denunciar as vítimas da injustiça social: “Povo! No pano cru 

rasgado das camisas / Uma bandeira penso que transluz! / Com ela sofres, bebes, agonizas; / 

Listrões de vinho lançam-lhe divisas, / E os suspensórios traçam-lhe uma cruz!” (p.124). 

Ao narrar o poema, o sujeito encontra-se na cidade. O “eu” poemático dá voz a 

um monólogo dramático, apresentando sucessivos quadros com tonalidades marcadas pelo 

trabalho pesado, pela dor e pelo sofrimento de quem é vítima do monopólio industrial e 

comercial. As referências tácteis e visuais, recursos que dão dinamicidade aos versos e 

emprestam a eles realidade objetiva, são uma constante, e mantêm entre si uma interrelação: 

“Faz frio. Mas, depois duns dias de aguaceiros, / Vi ra uma imensa claridade crua. / De 

cócoras, em linha os calceteiros,/ Com lentidão, terrosos e grosseiros, / Calçam de lado a lado 

a longa rua.” (p.122). Nesse sentido, a tragicidade permeia a narrativa dos fatos, à medida que 

                                                           
30 O poema foi escrito em Lisboa, no inverno de 1878, publicado na Revista de Coimbra, nº 1, em maio de 1879, 

na cidade do Porto. Encontramos alusão a ele feita pelo próprio Cesário Verde, em carta de 1879, remetida ao 

amigo Silva Pinto: “São uns versos agudos, gelados, que o Inverno passado me ajudou a construir; lembram um 

poliedro de cristal e não sugerem por isso nenhuma emoção psicol gica e íntima” (p. 213). Aliás, esta fala de 
Cesário a encontramos em diálogo com os dois primeiros versos iniciais do poema: “Faz frio. Mas, depois duns 

dias de aguaceiros,/ Vi ra uma imensa claridade crua” (p.122). 
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os quadros sociais são evidenciados, denunciadores de graves desigualdades e exploração 

humana.  

A linguagem, por seu turno, é usada para enfatizar as reais situações narradas e 

descritas, dando, ainda mais, riqueza ao significado de palavras que expressam movimento: o 

uso do assíndeto, v.g., procura reforçar a ideia de simultaneidade, oferecendo ao discurso 

mais rapidez e energia; a presença também da aliteração, ao serem repetidas consoantes da 

mesma natureza, sugere-se, por intermédio do som, a ênfase ao significado da força bruta, da 

vi ração da realidade nua e crua: “De c coras, em linha os calceteiros, / Com lentidão, 

terrosos e grosseiros, / Calçam de lado a lado a longa rua”. 

O conflito entre instâncias produtivas é outro fator observado pelo poeta: as 

atividades comercial e industrial rivalizam entre si, ao produzirem sons que demarcam seus 

territ rios: “Não se ouvem aves, nem o choro duma nora!/ Tomam por outra parte os 

viandantes; / E o ferro e a pedra – que união sonora! - / Retinem alto pelo espaço fora, / Com 

choques rijos, ásperos, cantantes” (p.122). Na estrofe sete, tam  m podemos identificar a 

dualidade entre o processo de industrialização e o instrumento exemplificador do comércio, 

por interm dio de elementos metonímicos: “Mastros, enxárcias, vergas! Valadores / Atiram 

terra com as largas pás” (p.123). Encontramos, noutra estrofe, a de número oito, imagens que 

reiteram essa percepção irônica do poeta, quando faz referência ao Norte (Inglaterra), em 

oposição à vida simples da cidade de Lisboa, ainda, à época, à procura do desenvolvimento de 

seu comércio e indústria:  

 

 

Eu julgo-me no Norte, ao frio – o grande agente! – 

Carros de mão, que chiam carregados, 

Conduzem saibro, vagarosamente; 

Vê-se a cidade, mercantil, contente: 

Madeiras, águas, multidões, telhados! 

(p.123) 
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Poucas não são as imagens contidas em “Cristalizações” que evidenciam a 

oposição, no plano social, entre poeta e trabalhadores, poeta e atriz, trabalhadores e atriz. Ao 

citar esses tipos sociais, o sujeito poético demonstra força na narração e descrição de eventos 

e pessoas que se digladiam nos planos político, econômico, cultural e ideológico, 

aumentando-lhe, dessa forma, em linha ascendente, as experiências perceptivas de situações 

conflitantes, por isso o autor revela: “A mim, o que me rodeia   o que me preocupa”. No 

poema “N s”, encontramos outra confissão de Cesário Verde, em linguagem versificada, de 

igual teor: 

    O meu ânimo verga na abstracção, 

Com a espinha dorsal dobrada ao meio, 

Mas se de materiais descubro um veio 

Ganho a musculatura dum Sansão! 

(p. 176) 

  

 

 

Nos versos acima, a consciência da angústia diante da opressão sofrida por 

trabalhadores, assim como as consequências advindas de relações sociais profundamente 

desiguais, eleva-o à categoria de herói moderno, pois fácil é perceber que ele não se curva 

facilmente quando se depara com os mais diferentes “quadros revoltados”: 

 

Mal encarado e negro, um para enquanto eu passo; 

    Dois assobiam, altas as marretas 

Possantes, grossas, temperadas de aço; 

E um gordo, o mestre, com ar ralasso 

E manso, tira o nível das valetas. 

 

Homens de carga! Assim as bestas vão curvadas! 

     Que vida tão custosa! Que diabo! 

     E os cavadores descansam as enxadas, 

     E cospem nas calosas mãos gretadas, 

     Para que não lhes escorregue o cabo. 

(p.124) 

 

 

 

Poemas outros há, no projeto literário cesárico, que enfatizam a preocupação do 

poeta com os problemas sócio-políticos que afetavam a sociedade portuguesa de sua época. 

Esses problemas Cesário Verde viveu cotidianamente. Ao vivê-los, de modo intenso, o Poeta 
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traçou seu percurso trágico, em que os conflitos internos e externos ganharam volume à 

medida que sua consciência agônica adquiria relevo. Ao fazê-lo, assumiu a posição de sujeito 

social, munido de instrumentos nem sempre utilizados de forma bem sucedida. As 

contrariedades, as decepções, o permanente estágio inconformista fizeram do Poeta um esteta 

que, para sobreviver, lançou mão de temas e escrita transgressoras. Custou-lhe caro, é 

verdade, especialmente, quando, consoante pensamento de Helder Macedo (1999, p. 47), 

procurou 

identificar-se com o povo comum, uma identificação inevitavelmente em conflito 

com a realidade da sua situação económica e social. A consciência deste conflito é 

pungentemente reforçada pela percepção de que a sua classe, a sua pr pria “geração 

exangue de ricos”,   menos capaz de so reviver do que o povo, organicamente mais 

forte porque melhor adequado ao meio: o seu meio. 
 

 

Ora, esse estado de espírito do poeta fê-lo desenvolver uma poética de tensão, tão 

bem configurada em duas grandes vertentes que se alteraram dinamicamente, em face de 

realidades efetivas: a euforia e a disforia. Restou-lhe, portanto, viver entre a ilusão e a 

desilusão, já que seu o jetivo não era, conforme Joel Serrão (1986, p. 48), “emocionar 

facilmente quem quer que fosse, mas explicitar vivências poéticas conjugadas entre si de 

acordo com a „l gica‟ de essência ret rica que lhe fazia sentido (...)”. E isso ele sou e fazer 

muito bem. Numa emblemática confissão euforizante, tornou explícita a percepção do sujeito 

cônscio de seu fazer poético: 

 

Eu tudo encontro alegremente exacto. 

Lavo, refresco, limpo os meus sentidos, 

E tangem-me, excitados, sacudidos, 

O tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o olfacto! 

(p. 124) 

 

Mas sabe-se que Cesário não se satisfez tão-somente com a mera reunião de 

experiências perceptivas, até porque sua necessidade de sobrevivência fê-lo aflorar todos os 
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sentidos, numa permanente interlocução, o que o levou ao entre-lugar da ilusão e da desilusão, 

discussão que pretendemos levar a diante. 

 

2.2 Entre a ilusão e a desilusão: uma poética de tensão 

 

A odisseia do poeta em busca do mar sem praias da sua 

identidade  loqueada, das “vastidões aquáticas” 

simbolizadas pelo passado épico ou por um épico 

futuro, tornou-se finalmente na de toda a humanidade 

sofredora: da enorme “dor humana” da qual ele   

testemunho. Mas ao relacionar essa dor ao eterno fluxo 

e refluxo de um amargo mar sinistro, o poema sugere 

que para aqueles que vivem entre as sombras escuras a 

cidade infernal toda a esperança é vã. 

(MACEDO, Helder, 1999, p. 191) 
 

 

A epígrafe que abre este item apresenta, para o leitor, a visão de mundo às avessas 

do poeta, principalmente quando se depara com o cenário citadino. O poema a que faz alusão 

  “O Sentimento dum Ocidental”, o qual, juntamente com “N s”
31

, se constituirá no nosso 

objeto de análise. 

Trata-se de dois textos indispensáveis que servem como referências obrigatórias 

para a compreensão da poesia social de Cesário Verde. Com a análise de aspectos do trágico, 

sob o ponto de vista da tragédia moderna, pretendemos demonstrar como o sujeito poético 

cria expectativas em torno de possibilidades de resolução de problemas, ao mesmo tempo em 

que se desilude quando se depara com a realidade objetiva de uma sociedade que, cada vez 

mais, se revela opressora. Diante desse quadro, o poeta passa a deambular por entre as ruas da 

cidade, como pretexto e necessidade, assim como busca, no campo, a evasão possível, mas 

esta se torna também uma evasão desencantada. Ora, diante desse confronto de idas e vindas, 

o eu contrariado, que se sente emparedado, refugia-se na solidão de seu mundo, o que enseja a 

                                                           
31 Escrito em Lisboa, o poema foi publicado em Paris, no nº 9 de A Ilustração. 
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construção de uma poética de tensão a partir da relação ilusão/desilusão, evidenciada em 

aspectos nucleares da obra: motivações para a escrita do poema; os dualismos; as frustrações 

de vida do Poeta; doença e morte; escrita literária ao serviço de um projeto ideológico-social e 

uso especial da linguagem. 

“O Sentimento dum Ocidental” foi escrito para homenagear Camões, por ocasião 

da passagem do terceiro aniversário do seu falecimento. Originalmente, o poema foi 

publicado em 10 de Junho de 1880, numa edição extraordinária do Jornal de Viagens. A 

primeira decepção do Poeta acontece quando vê seu texto ignorado pela crítica, tendo sido, 

portanto, despercebido por ela. A provável euforia que levou Cesário à escrita daquela que se 

constituiria, a posteriori, numa obra-prima, deu lugar à sua desilusão em face do desinteresse 

da imprensa. 

A indiferença de seus pares ao poema, já havida sido sentida pelo Poeta noutros 

tempos, como na carta que escreveu para Silva Pinto, de 1879. O fragmento seguinte, da 

aludida carta, é-nos revelador, dada a afirmativa do poeta:  

 

Eu por aqui me afasto da literatura; amando-a ainda muitíssimo, não penso 

exclusivamente nela e sem pressão nenhuma que me obrigue a aplicar-me, vou 

perdendo de vista as antigas árvores de sombra, inúteis e majestosas, para me 

entreter pelo meio destes pomares burgueses e produtivos (p. 212).  

 

 

 

Ora, estas palavras do Poeta não ironizam nem tão pouco apenas verificam um 

fato, qual seja, o de não mais gostar da literatura; ao contrário, passou a amá-la ainda mais, 

sobretudo quando toma como motivos para a inquietação e expressão poéticas, a morte dos 

irmãos e a sua própria doença.   

Quanto aos dualismos, um dos aspectos nucleares da obra, conforme já dito, 

presentes em “O Sentimento dum Ocidental”, podem ser facilmente perce idos nas quatro 

partes que estruturam o poema: Em “Ave-Marias”, seção I, encontram-se variegados temas 

que corroboram o eu iludido e desiludido. 
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A ilusão, que se constitui num engano dos sentidos ao interpretar determinados 

fatos ou acontecimentos, incide sobre a figura da cidade, quando o sujeito poético imagina 

que ela possa lhe oferecer quase tudo que necessita para sua realização, sendo, por isso, 

abruptamente diluída a partir das manifestações de consciência do poeta. Ao ativar sua 

consciência, o poeta se vê emparedado em meio ao paradoxo citadino, mais precisamente aos 

paradoxos da cidade de “O Sentimento dum Ocidental”. Nesse instante, os estados de alma do 

poeta se afiguram como instâncias diversas, causando-lhe desilusões: 

 

     Nas nossas ruas, ao anoitecer, 

Há tal soturnidade, há tal melancolia, 

Que as sombras, o bulício, o Tejo, a maresia 

Despertam um desejo absurdo de sofrer. 

(p. 149) 

 

 

 

A primeira quadra a re o poema “O Sentimento dum Ocidental” revelando-nos o 

sentimento de desespero e protesto do poeta que se sente atormentado face à cidade de 

Lis oa, percorrida desde o anoitecer at  à completa escuridão das “horas mortas”. Um 

português (um “ocidental”) percorre a cidade, dentre tantas outras cidades, que, à  poca, 

representava o todo da civilização ocidental. Em conformidade com o pensamento de Helder 

Macedo (1999), o sentimento que lhe corr i   aquele que provoca “melancolia”, “enjoo”, 

“desejo a surdo de sofrer”, mas tam  m  , ao mesmo tempo, um produto dessa civilização e 

protesto contra ela. 

A experiência trágica do poeta manifesta-se nos mais diferentes estados de sua 

alma, mas o sentimento de menos valia que mais se aflora não é outro senão o de 

aprisionamento, emparedamento, melancolia, notadamente espalhado ao longo do poema, 

através de verbetes, expressões e imagens: 

 

      Batem os carros de aluguer, ao fundo, 

Levando à via-férrea os que se vão. Felizes! 

Ocorrem-me em revista exposições, países: 
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Madrid, Paris, Berlim, S. Petersburgo, o mundo! 

 

    Semelham-se a gaiolas, com viveiros, 

As edificações somente emadeiradas: 

Como morcegos, ao cair das badaladas, 

Saltam de viga em viga os mestres carpinteiros. 

(p. 149) 

 

 

 

Ao fazer uso de verbetes e expressões que dão movimento às imagens realistas 

captadas pelo instantâneo do sujeito poético, o autor como que rompe, quebra a lógica da 

linguagem de seu tempo, notadamente observada nos mais diferentes recursos estilísticos: a 

ironia, sua especial verve, sempre dá o tom ao seu discurso: “Despertam-me um desejo 

a surdo de sofrer”; a enumeração, utilizada pelo poeta para enfatizar palavras que são 

essenciais para a argumentação, reforça seu sentimento em relação ao que observa e analisa: 

“Que as som ras, o  ulício, o Tejo, a maresia”; a gradação, notadamente empregada pelo 

poeta, ao enumerar as cidades e o mundo, em intensidade expressiva, na ordem crescente e 

gradual, com uma forte conotação, por parte do sujeito poético, do desejo de fugir, em função 

do efeito aprisionador da cidade, não necessariamente para qualquer uma das cidades citadas, 

mas para o mundo, entendido, aqui, como o espaço passível de proporcionar-lhe uma visão 

totalizante; e o assíndeto, a qual nos parece reforçar a imagem que se quer salientar, sem a 

necessidade, portanto, do conectivo coordenativo: “Muram-me as construções rectas, iguais, 

crescidas!” (p.151). 

Cesário Verde, a partir de pequena amostra do uso de recursos linguísticos, 

evidenciados em versos citados anteriormente, faz uso de linguagem especial, apesar de ser 

destituída das chamadas “marcas eruditas”, que, segundo Andr  C. Rocha (1993, p.73), 

“escasseiam na sua obra, cuja cultura é sobretudo tributária de informação jornalística ou de 

tertúlias”, at  porque o poeta-pintor-jornalista, com sua escrita inovadora, usada em “sentido 

ativo”, merece o apodo de “engenheiro da poesia”, dado por Jacinto do Prado Coelho (1996), 

em função da forma meticulosa e geométrica como se exprime. 
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E é exatamente pelo domínio que possui dessa linguagem, dada à realidade do 

mundo exterior e a consciência que o Poeta possui, que não deixa passar ao largo a opressão 

citadina do tempo presente (imagens de operários, vítimas da exploração comercial e 

industrial), que o faz evocar um tempo de liberdade, simbolicamente representado pelas 

aventuras e antigas viagens capitaneadas por Portugal em seus tempos áureos: 

 

      Voltam os calafates, aos magotes,  

De jaquetão ao ombro, enfarruscados, secos; 

Embrenho-me, a cismar, por boqueirões, por becos, 

Ou erro pelos cais a que se atracam botes. 

 

      E evoco, então, as crônicas navais: 

Mouros, baixéis, heróis, tudo ressuscitado! 

Luta Camões no Sul, salvando um livro a nado! 

Singram soberbas naus que eu não verei jamais! 

(p. 149-150) 

 

 

 

Ainda na primeira seção do poema, notadamente pelas mãos do poeta, a existência 

presente é jungida à pretérita, quando evoca imagens de peixeiras do seu presente, 

representativas dos homens que perderam suas vidas à procura de novas terras. Nesse sentido, 

“as ancas opulentas” tam  m são representativas de mulheres fortes que, por sua vez, deram à 

luz homens que construíram a antiga história da nação portuguesa: 

 

      Vêm sacudindo as ancas opulentas! 

Seus troncos varonis recordam-me pilastras; 

E algumas, à cabeça, embalam nas canastras 

Os filhos que depois naufragam nas tormentas. 

(p. 150) 

 

 

 

Na segunda seção, intitulada “Noite Fechada”, o sentido da opressão   ainda mais 

enfatizado. A desilusão está fortemente associada a imagens de lugares, construções e 

situações (cadeias, grades, prisões, alju e, a velha S , Cruzes, “Chora-me o coração que se 

enche e que se a isma”, igrejas, “inquisidor severo”) que denotam emparedamento e 

aprisionamento. A essas imagens acham-se associados os estados de alma do poeta: ele sente-
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se mortificado e com loucuras mansas, ao ouvir tocas às grades, nas cadeias. Além disso, 

queixa-se de raramente encontrar, no alju e, uma mulher de “dom”: “Toca-se às grades, nas 

cadeias. Som/ Que mortifica e deixa umas loucuras mansas! / O Aljube, em que hoje estão 

velhinhas e crianças, / Bem raramente encerra uma mulher de „dom‟!” (p.151). 

O estado de desilusão parece se agravar quando o Poeta desconfia que sofre de um 

aneurisma, de tão mórbido que fica diante do que vê. Sua sensibilidade aflora ao deparar com 

as prisões, a velha S , as Cruzes. O Poeta sente chorar o coração: “E eu desconfio, at , de um 

aneurisma, / Tão mórbido me sinto, ao acender das luzes; / À vista das prisões, da velha Sé, 

das Cruzes, / Chora-me o coração que se enche e que se a isma” (p.151). O estado de espírito 

do Poeta leva, em última análise, à comiseração em face da tristeza que assola a cidade, 

receando, inclusive, ser avivada por ela uma paixão defunta. Ademais, sente-se enlutar diante 

dos favorecidos da vida, situação talvez causadora de conflitos internos: “Triste cidade! Eu 

temo que me avives / Uma paixão defunta! Aos lampiões distantes, / Enlutam-me, alvejando, 

as tuas elegantes, / Curvadas a sorrir às montras dos ourives” (p.152). 

Mas, ainda que o Poeta declare ter sempre assunto perante situações que o 

provoquem, demonstra-se atento e íntegro, com sua “luneta de uma lente s ”, em face dos 

“quadros revoltados”, os quais se manifestam no sentimento de desolação ao se deparar com a 

indiferença de muitos diante dos problemas que os arrodeiam: 

 

 

E eu, de luneta de uma lente só, 

Eu acho sempre assunto a quadros revoltados: 

Entro na brasserie; às mesas de emigrados, 

Ao riso e à cruz luz joga-se dominó. 

(p.152) 

 

 

 

 

Nas deambulações do Poeta pelas ruas da cidade, à medida que a noite avança, 

mais os contrastes citadinos são perceptíveis, capazes de criar uma atmosfera de alucinação e 
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de histeria, segundo Helder Macedo (1999, p.179), para quem “a realidade externa e a sua 

interpretação su jectiva se fundem indissociavelmente”: estamos na seção III, “Ao Gás”.  

O Poeta, em suas andanças soturnas, na cidade sombria, faz avivar, ainda mais, a 

solidão de sua consciência social revoltada. Sente-se esmagado pelo sentimento de peso 

provocado pela noite. Os desequilíbrios sociais, de um lado; o aprisionamento que vem do 

lado religioso, de outro, fazem-no sentir-se cercado: 

 

     E saio. A noite pesa, esmaga. Nos 

Passeios de lajedo arrastam-se as impuras. 

Ó moles hospitais! Sai das embocaduras 

Um sopro que arripia os ombros quase nus. 

 

     Cercam-se as lojas, tépidas. Eu penso 

Ver círios laterais, ver filas de capelas, 

Com santos e fiéis, andores, ramos, velas, 

Em uma catedral de um comprimento imenso. 

 

     As burguesinhas do Catolicismo 

Resvalam pelo chão minado pelos canos; 

E lembram-me, ao chorar doente dos pianos, 

As freiras que os jejuns matavam de histerismo. 

(p. 153) 
 

 
 

Entretanto, o Poeta revela-se um herói trágico moderno
32

, e, ao revelar-se, pensa 

em intervir na sociedade ao idealizar a escrita de um livro que exacerbe, que cause impacto. A 

arma que usa é a sua literatura, a qual, para ele, deve exprimir o real por intermédio da 

análise: “E eu que medito um livro que exacer e, / Quisera que o real e a análise mo dessem; / 

Casas de confecções e modas resplandecem; / Pelas vitrines olha um ratoneiro im er e”. 

(p.153) 

A quarta e última seção, “Horas Mortas”, marca o ápice da viagem noturna do 

sujeito lírico. Em face da realidade, o Poeta deixa-se nutrir pelo desejo de evasão. Afinal, 

embora se revele consciente com a problemática social, sente-se também fraquejar. Diz-se 

enlevado pela quimera azul de transmigrar, de passar a outro espaço-tempo positivo, que não 

                                                           
32 O herói trágico moderno é aquele sujeito que conflita com as forças que tentam destruí-lo; que guerreia contra 

as adversidades que tentam sucumbi-lo. 
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o magoe como aquele em que vive. Por um brevíssimo momento, sentimos no ar o cheiro da 

hamartía do herói. Por brevíssimo momento apenas, pois, logo em seguida, recobre o juízo e 

volta a ativar a consciência dos desequilíbrios sociais. Meio que tonto, de tão marcado pela 

realidade, torna-se assustadiço, a ponto de se deixar espantar pelos “olhos sangrentos” de uma 

caleche: “Por  aixo, que portões! Que arruamentos! / Um parafuso cai nas lajes, às escuras: / 

Colocam-se taipais, rangem as fechaduras, / E os olhos dum caleche espantam-me, 

sangrentos” (p.155). Entretanto, não demora passar esse torpor mental, então o sujeito po tico 

revela-se capaz de atentar para os mais ínfimos pormenores da cidade: “E eu sigo, como as 

linhas de uma pauta / A dupla correnteza augusta das fachadas; / Pois sobem, no silêncio, 

infaustas e trinadas, / As notas pastoris de uma longínqua flauta” (p.155). 

Para suportar toda essa carga, o Poeta aspira à imortalidade. O Poeta-herói-trágico 

moderno deseja ser eterno e perfeito para efetuar o bom combate contra a realidade triste e o 

meio humano deficitário e infeliz, que é a realidade humana vigente à sua época: são os 

emparedados que vivem por entre os muros e muralhas da indiferença, da opressão, do 

ostracismo e da omissão de quem deveria deles cuidar: 

 

 

Se eu não morresse, nunca! E eternamente 

Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas! 

Esqueço-me a prever castíssimas esposas, 

Que aninhem em mansões de vidro transparente! 

                        ( ... ) 

Mas se vivemos, os emparedados, 

Sem árvores, no vale escuro das muralhas! ... 

Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas 

E os gritos de socorro ouvir estrangulados. 

 

E nestes nebulosos corredores 

Nauseiam-me, surgindo, os ventres das tabernas; 

Na volta, com saudade, e aos bordos sobre as pernas,  

Cantam, de braço dado, uns tristes bebedores. 

(p.156) 

 

 

O certo é que a experiência trágica do sujeito poético se configura com base em 

imagens ilusórias e desilusórias que ele faz da cidade, em que ela aparece como sinônimo de 
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limitação, doença, repressão e morte; e do campo, o qual, por sua vez, alimenta a imaginação 

e o sentimento de liberdade, além de vê-lo como sinônimo de saúde e vida. Mas não tão-

somente, já que, na alternância de humor do Poeta, é possível perceber o eu contrariado com o 

campo. Várias foram as situações em que se mostrou aborrecido com a vida rural, em função 

do ambiente pacato e sem novidades. Aliás, em carta datada de 14 de novembro de 1871, 

destinada ao amigo João de Sousa Araújo, o próprio Cesário Verde dá suas impressões sobre 

a ambiência campestre: “Linda-a-Pastora, desde que o amigo partiu para Coimbra, muito me 

está aborrecendo, porque passo ali, uma vida muito estúpida, não havendo já aquelas 

cele  rrimas cavalhadas, que tanto nos divertiam” (p.194). 

Com o tempo, parece que o campo torna-se, cada vez mais, enfadonho para o 

Poeta, que transparece em missiva enviada para o referido amigo, sua insatisfação:  

 

Apesar dos seus, aliás muito convincentes, argumentos sobre o campo cada vez 

estou mais aborrecido por viver nele. 

A família de meu tio Gregório já se retirou para Lisboa, e nós com esta falta 

passamos aqui as noites mais intoleráveis do universo; deitamo-nos muito cedo, por 

causa de uns abrimentos de boca, que nos apoquentam logo ao anoitecer. Eu cá 

ainda tenho a distracção de passar todo o dia na Lysbia amada, porém a minha 

família que não goza das mesmas vantagens, já tem desejos de se recolher à capital 

do reino lusitano (p. 195). 

 

 

Nessa outra passagem da carta encaminhada a Bettencourt Rodrigues, de 16 de 

novembro de 1879, o Poeta parece atingir o ponto alto de sua desilusão em relação ao tédio 

que o campo, a essas alturas, passa a significar para ele. A visão utilitária do espaço rural, que 

Cesário Verde chega a alimentar por algum tempo, não demora a ser dissipada. A rotina das 

noites e dos invernos faz aumentar sua inquietude. Nada lhe resta senão emitir gritos de 

desabafos ao amigo que se encontra em Paris, no sentido de que colabore para tirá-lo daquele 

estado de inércia. A cidade, nesse instante, volta a se fazer presente em sua imaginação: 
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 Ah! Meu amigo, se tu me tirasses desta apatia, deste enervamento, como seria bom! 

Seria impossível, completamente, numa formidável capital de trabalho, de 

inteligência, de febre, arranjar um cantinho para mim? Um ano, um ano só para me 

desemburrar!  (p.234) 

 

 

Em verdade, a cidade parisiense parece oferecer ao poeta, pelo menos à primeira 

vista, um lugar de afirmação capaz de inspirá-lo, muito embora o campo, em alguns poemas, 

como em “De Verão”, tam  m se traduza numa f rtil criação (“No campo; eu acho nele a 

musa que me anima: / A claridade, a ro ustez, a acção” (p.158). Assim,   a cidade de Lis oa 

que oferece à poesia possibilidades que se multiplicam à medida que o poeta deambula pelos 

becos e ruas. Entretanto, a cidade encerra em si uma contradição fundamental: se de um lado 

ela se constitui num espaço de inspiração e de criação; de outro, o universo urbano é, 

concomitantemente, aquele que confinará o poeta em um ambiente que o sufoca. Ao 

depararmos com esse sentimento contraditório, remetemo-nos, incontinenti, às lições de 

Goethe, para quem “todo o trágico  aseia-se em uma oposição irreconciliável 

[unausgleichbar]. Assim que surge ou se torna possível uma reconciliação [Ausgleichung], 

desaparece o trágico” (Apud SZONDI, Peter, 2004, p. 48). Ora, não teria sido esse o destino 

do Poeta? A sua aguçada consciência social não teria sido responsável pela hýbris, 

exatamente pelo fato de ter estabelecido conflito real entre a sua liberdade e a necessidade de 

lutar, não contra o poder superior do destino, mas contra as injustiças sociais e as 

incompreensões de homens quase sempre inescrupulosos? Por outo lado, entendemos que sua 

hýbris teria contribuído para a configuração de seu Projeto Poético, fruto, portanto, de sua 

natureza inconciliadora diante de “quadros revoltados”. Há, a  em da verdade, na poesia de 

Cesário, ainda segundo Goethe, momentos trágicos “a um daqueles desequilí rios 

constitutivos entre dever e querer” (Ibidem, p. 49). 

Se, de um lado, através das cartas remetidas a amigos, é possível perceber a 

alternância de humor do Poeta, em relação às andanças que faz pelo campo, e as impressões 
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que tem dele; de outro, sua poesia, também, constitui-se num grande referencial para o seu 

desejo de evasão, a exemplo do poema “N s”, o qual nos parece ser um prolongamento de “O 

Sentimento dum Ocidental”. Enquanto neste o sujeito po tico se vê ameaçado pela pestilência 

da cidade, cada vez mais cheia de pessoas: “E eu sonho o C lera, imagino a Fe re, / Nesta 

acumulação de corpos enfezados” (p.152); naquele, as ameaças antes imaginadas tornam-se 

realidade: “Foi quando em dois verões seguidamente a Fe re / E o C lera tam  m andaram na 

cidade, / Que esta população, com um terror de le re, / Fugiu da capital como da tempestade” 

(p.163). 

Assim, o poema “N s”, escrito em Lisboa, publicado em Paris, no nº 9 de A 

Ilustração, desenvolve a percepção que Cesário Verde revela em toda a obra: a cidade é o 

confinamento, a prisão, a opressão, doença e morte; o campo é liberdade, saúde, vida e 

amplidão. Por isso, o sujeito poético tem, no campo, a tranquilidade que a cidade não lhe 

concede. A vida rural passa, então, a ser o lugar mais propício para o desenvolvimento de sua 

atividade poética, já que o contexto da cidade de Lisboa havia lhe desiludido. Tal desilusão 

decorre da sucessão de “quadros revoltados” que insistem em fazer parte da vida do Poeta, o 

que faz ativar, ainda mais, sua consciência agônica, especialmente quando a cidade se 

contrasta com a metáfora antinômica do campo: 

 

      Um iluminação a azeite de purgueira, 

De noite amarelava os prédios macilentos. 

Barricas de alcatrão ardiam; de maneira 

Que tinha tons de inferno outros arruamentos. 

 

      Porém, lá fora, à solta, exageradamente, 

Enquanto acontecia essa calamidade, 

Toda a vegetação, pletórica, potente, 

Ganhava imenso com a enorme mortande! 

(p.164) 

 

 

 

O campo passa, dessa forma, a oferecer ao Poeta a riqueza das paisagens, as quais 

lhe permitirão a pintura de seus quadros: 
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      Pinto quadros por letras, por sinais, 

Tão luminosos como os de Levante, 

Nas horas em que a calma é mais queimante, 

Na quadra em que o verão aperta mais. 

 

      Como destacam, vivas, certas cores, 

Na vida externa cheia de alegrais! 

Horas, vozes, locais, fisionomias, 

As ferramentas, os trabalhadores! 

(p.173-174) 
 

 

 Para corroborar ainda mais essa ideia, remetemo-nos ao poema “De Verão”, ao 

descrever o campo como um lugar privilegiado para o florescimento de suas inspirações: 

 

No campo; eu acho nele a musa que me anima: 

      A claridade, a robustez, a acção. 

      Esta manhã, saí com minha prima, 

      Em quem eu noto a mais sincera estima 

      E a mais completa e séria educação. 

(p.158) 

 

 

 

 

“Provincianas”, por sua vez, tam  m segue nessa mesma direção, ao evidenciar a 

facilidade que o sujeito poético possui para exprimir temas e assuntos campestres, em 

decorrência da fertilidade de ideias: 

 

Olá! Bons dias! Em março 

Que mocetona e que jovem 

A terra! Que amor esparso 

Corre os trigos, que se movem 

Às vagas dum verde garço! 

 

Como amanhece! Que meigas 

As horas antes de almoço! 

Fartam-se as vacas nas veigas 

E um pasto orvalhado e moço 

Produz as novas manteigas. 

 

Toda a paisagem se doura; 

Tímida ainda, que fresca! 

Bela mulher, sim senhora, 

Nesta manhã pitoresca, 

Primaveral, criadora! 

(p.185) 
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A abundância de ideias que o poeta possui, ao manter contato com o campo, vai 

ao encontro com a fertilidade que a natureza, no poema, se mostra com exuberância. A 

linguagem utilizada pelo sujeito poético revela o eu não contraído, mas ufano, haja vista a 

presença do sinal exclamativo em todas as estrofes, bem como o uso de palavras que 

denunciam o seu estado de espírito. Esse mesmo estado de espírito de “Provincianas” ganha 

espaço em “N s”, quando o sujeito po tico se depara com uma sucessão de quadros pintados 

pela natureza, sobretudo quando o poeta se vê diante da prodigalidade da fruta. Resta-lhe, tão-

somente, exclamar de espanto: 

 

     Que de fruta! E que fresca e temporã, 

Nas duas boas quintas bem muradas, 

Em que o sol, nos talhões e nas latadas, 

Bate de chapa, logo de manhã! 

 

     O laranjal de folhas negrejantes, 

(Porque os terrenos são resvaladiços) 

Desde em socalcos todos os maciços, 

Como uma escadaria de gigantes. 

(p.165) 

 

 

 

E a declaração de amor ao campo não demora a acontecer: 

 

 

 
    E o campo, desde então, segundo o que me lembro, 

É todo o meu amor de todos estes anos! 

Nós vamos para lá; somos provincianos 

Desde o calor de maio aos frios de novembro! 

(Ibidem) 

 

 

 

 

A sua euforia para com a vida rural, demonstrada até mesmo em carta ao seu 

amigo António de Macedo Papança, a 29 de agosto de 1880, quando diz que no campo tudo é 

“vasto, grandioso,  rutal”, tam  m não demora muito. A mesma impressão de clausura que o 

Poeta sente estando na cidade, acontece estando no campo. A natureza, antes sua musa 

inspiradora, agora passa a sufocá-lo. A evasão outrora possível se revela, agora, desencantada. 
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O campo, de acordo com posição de Helder Macedo (Ibidem, p. 218), “começa agora a 

definir-se como uma sociedade hierárquica que inclui patrão e jornaleiro como entidades 

sociais distintas embora identificadas numa batalha comum contra o „inferno‟ partilhado das 

condições da produção rural”: 

 

Mas hoje a rústica lavoura, quer 

Seja o patrão, quer seja o jornaleiro, 

Que inferno! Em vão o lavrador rasteiro 

E a filharada lidam, e a mulher! 

 

Desde o princípio ao fim é uma maçada 

De mil demónios! Torna-se preciso 

Ter-se muito vigor, muito juízo 

Para trazer a vida equilibrada! 

(p.178) 

 

 

 

Ora, o bom humor do Poeta flagrantemente percebido quando descreve as 

paisagens campestres, fazendo uso de linguagem expressiva, dá lugar, agora, a momentos de 

crise, de desajuste, agravados ainda mais pelas tristes lembranças dos irmãos, mortos pela 

doença que viria, mais tarde, a miná-lo tam  m: “Po re rapaz ro usto e cheio de futuro! / Não 

sei dum infortúnio imenso como o seu! / Viu o seu fim chegar como um medonho muro, / E, 

sem querer, aflito e at nito, morreu!...” (Estrofe 126) e “De tal maneira que hoje, eu 

desgostoso e azedo / Com tanta crueldade e tantas injustiças, / Se inda trabalho é como os 

presos no degredo, / Com planos de vingança e ideias insu missas” (Estrofe 127). 

O poema se encerra atingindo o seu ponto alto de desilusão e dramaticidade. O 

último verso acima: “Com planos de vingança e ideias insu missas” deixa evidente o desejo 

do sujeito poético de não se curvar, por isso nutre desejos de vingança – o qual, novamente, se 

revela um herói moderno, insubmisso; mas o cálice da agonia pesa-lhe de sobremaneira. O 

desabafo torna-se inevitável: é como se o Poeta rejeitasse a sua própria escrita, o seu ato de 

criação, o seu estar no mundo, já que é, através dela, a escrita, que ele se situa criticamente no 

mundo. Aí, reside, portanto, sua grande experiência trágica, ou seja, o permanente e não 
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conseguido desejo de integração coletiva idealizado no uso do pr prio pronome “N s”: “E at  

desprezo e esqueço os meus amados versos!” (p.184). 
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3 TRAGICIDADE NA POÉTICA DE CRUZ E SOUSA 

 

   

3.1 Tragédias pessoal e social configurados em poesia 

 

 

         3.1.1 Tragédia pessoal 

 

 

O Poeta da velha Desterro é um desses escritores cuja intensidade de conflitos 

interiores e de desajuste social obrigam-no a ter uma visão densamente trágica do mundo. 

Desfila entre a sua poesia e a sua prosa poética, diversos poemas que revelam tragédias 

pessoais e sociais desmedidas que, por sua vez, fazem inflar a voz apocalíptica presente em 

poemas espantosamente agônicos, a exemplo de: “Ressurreição”, “Canção Negra”, “Litanias 

dos Po res”, “Luar de Lágrimas”, “Meu Filho” e “É rios e Cegos”, de Faróis; “Demônios” e 

“Ódio Sagrado”, de Últimos Sonetos; “Crianças Negras” de O Livro Derradeiro; 

“Dolências...” de Missal; e “Emparedado”, de Evocações, os quais - assim como o conjunto 

de toda a poesia de Cruz e Sousa -, mereceram um lugar de destaque na história da literatura 

brasileira, em virtude de suas qualidades estéticas, estilísticas e éticas. 

Ao lermos a fortuna crítica de Cruz e Sousa, deparamo-nos com as mais diferentes 

opiniões a respeito do que representou seu projeto poético, especialmente em seu aspecto 

trágico. Dentre seus leitores
33

, avulta a figura do crítico José Veríssimo, o qual incontinenti 

                                                           
33 O poeta pernambucano Manuel Bandeira também registrou suas impressões sobre a poesia de Cruz e Sousa, 

em texto publicado no Correio da Manhã, Rio de Janeiro, de 19 de novembro de 1961, apud Coleção Fortuna 

Critica 4, sob a direção de Afrânio Coutinho, 1979, p.153-154, de cuja o ra extraímos alguns excertos: “Dos 

sofrimentos físicos e morais de sua vida, do seu penoso esforço de ascensão na escala social, do seu sonho 

místico de uma arte que seria uma „eucarística‟, do fundo indômito do seu ser de „emparedado‟ dentro da raça 

desprezada, tirou Cruz e Sousa na literatura brasileira. Não há nesta gritos mais dilacerantes, suspiros mais 

profundos do que os seus”. E so re o livro Evocações, ele conclui: “Voltei para casa e reli a página imortal das 

Evocações. O poeta estava enganado: por mais que se fossem acumulando as pedras, por mais alto que subissem 
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nos chamou a atenção dada à contundência de suas palavras, apesar de ter afirmado que o 

poeta sofria da “impossi ilidade de exprimir”: 

Se a poesia, como toda a arte, tende ao absoluto, ao vago, ao indefinido, ao menos 

das comoções que há de produzir em nós, quase estou em dizer que Cruz e Sousa foi 

um grande poeta, e os dons de expressão que faltam evidentemente ao seu 

sentimento recôndito, aflito, doloroso, sopitado, e por isso mesmo trágico, das suas 

aspirações de sonhador e da sua mesquinha condição de negro, de desgraçado, de 

miserável, de desprezado. É desse conflito pungente para uma alma sensibilíssima 

como a sua, e que humilde de condição se fez soberba e altiva para defender-se dos 

desprezos do mundo e das próprias humilhações, que nasce a espécie de alucinação 

da sua poesia, e que faz desta uma flor singular, de rara distinção e colorido, de 

perfume extravagante mas delicioso, no jardim da nossa poesia. 

(VERÍSSIMO, 1977, p. 231) 

 

 

 

O crítico Veríssimo consegue reunir, em poucas palavras, elementos sinalizadores da 

presença do trágico na poesia e vida do poeta catarinense. Isto é: mesmo diante de tantas 

adversidades, de ações de uma sociedade torturante, preconceituosa e cruel, o poeta não se 

curva, não aceita acordos de “cavalheiro”, e se arma numa atitude irreconciliável. Para tanto, 

desfere golpes materializados em versos nessa sociedade que tanto lhe aprisiona e enclausura. 

O mesmo crítico, noutra passagem
34

 corrobora a acentuada veia trágica cruz-e-sousiana, agora 

evidente no jogo da in(consciência) que se trava no binômio ilusão/desilusão. 

                                                                                                                                                                                     
as estranhas paredes, „longas, negras, terríficas‟, ele não ficou emparedado dentro do seu sonho. O seu vulto, a 

sua voz subiram mais alto e continuam su indo e „Sorrindo a c us que vão se desvendando,/ A mundos que se 

vão multiplicando,/ A portas de ouro que se vão a rindo!” 
34 Jos  Veríssimo, ao tecer comentários aos poemas “Assim seja” (“Fecha os olhos e morre calmamente! / Morre 

sereno do Dever cumprido! / Nem o mais leve, nem um só gemido / Traia, sequer, o teu Sentir latente. // Morre 

com a alma leal, clarividente / Da Crença errando no Vergel florido / E o Pensamento pelos céus, brandido / 

Como um gládio soberbo e refulgente. // Vai abrindo sacrário por sacrário / Do teu Sonho no templo imaginário, 

/  Na hora glacial da negra Morte imensa... // Morre com o teu Dever! Na alta confiança/ De quem triunfou e 

sa e que descansa, / Desdenhando de toda a Recompensa!” (p.224) ) e “S !” (“Muito em ora as estrelas do 

Infinito / Lá de cima me acenem carinhosas / E desça das esferas luminosas / A doce graça de um clarão bendito; 

// Embora o mar, como um revel proscrito, / Chame por  mim nas vagas ondulosas / E o vento venha em cóleras 

medrosas / O meu destino proclamar num grito, // Neste mundo tão trágico, tamanho, / Como eu me sinto 

fundamente estranho / E o amor e tudo para mim avaro... // Ah! como eu sinto compungidamente, / Por entre 

tanto horror indiferente, / Um frio sepulcral de desamparo!” (p.222) ), am os do livro Últimos Sonetos, deixa-

nos, mais uma vez, suas fortes impressões a respeito de Cruz e Sousa: “De um lado a dor profunda desse 

desamparo, de outro o seu Sonho, de que tanta vez nos fala comovido, e o seu deslumbramento de miserável em 

meio „deste mundo tão trágico, tamanho‟, geram o estado d‟alma de pungente e delicioso sofrer em que divagou 

mais do que viveu este desditoso e comovido poeta. Do choque destes elementos desencontrados, do conflito 

interior resultante da descorrelação entre as suas aspirações, os seus sentimentos, aquele seu Sonho, em uma 

palavra, e seu meio, das suas possibilidades com as próprias limitações do seu gênio, nasceu a tragédia desta 

alma de eleição, que foi um distinto e singular poeta” (p. 232). 
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Andrade Muricy, um dos estudiosos mais obstinados da poesia de Cruz e Sousa, 

também trouxe grandes contribuições, ao fazer leituras esclarecedoras acerca do cariz trágico 

do poeta. Em seu artigo “O Cisne Negro Cruz e Sousa (1861 – 1961)”
35

, comemorativo dos 

cem anos de nascimento do poeta, encontramos passagens reveladoras do percurso trágico 

trilhado por Cruz, configurador de sua tragédia pessoal: 

 

Cruz e Sousa teve uma existência de imensa pressão exterior, devido à sua condição 

racial, em momento ainda próximo da Abolição da escravatura; à sua sistemática 

exclusão por parte dos dominantes literários. Reagiu com o seu “ dio sagrado” na 

realidade não dirigido contra pessoas, porém contra o obscurantismo e primariedade 

da cultura nacional (p. 84). 

 

 

 

Assim, a tragédia pessoal de Cruz e Sousa é marcada por uma sucessão de 

acontecimentos que deram o tom à sua experiência trágica. A morte dos pais, a loucura de sua 

esposa, Gavita Rosa Gonçalves, a tuberculose pulmonar que o assola desde cedo, a 

incompreensão de seus conterrâneos, a falta de reconhecimento de sua poesia e o revés da 

segregação racial e cultural, tudo isso marca profundamente a vida e o jeito de ser do Poeta
36

, 

o qual se evadiu através de seu projeto poético. Para o crítico Sílvio Romero (1978, p.161), 

Cruz e Sousa “sofreu os terríveis agrores de sua posição de preto e de po re, desprotegido e 

certamente, desprezado. Mas a sua alma cândida e seu peregrino talento deixaram sulco bem 

forte na poesia nacional”. 

Desde o falecimento de seu protetor, o marechal Xavier de Sousa, em 1870, que Cruz 

e Sousa passou a conviver com a morte de forma mais próxima e intensa. O sofrimento com a 

                                                           
35

 O artigo de Andrade Muricy foi publicado na Coleção Fortuna Crítica 4, com Seleção de textos e Direção de 

Afrânio Coutinho, pela Civilização Brasileira/MEC, 1979. 
36

Araújo Figueiredo apud Raimundo Magalhães Júnior, em sua o ra “Poesia e vida de Cruz e Sousa”, pu licada 

pela Civilização  rasileira, 1975, p. 175, traça o perfil do Poeta: “Seus grandes olhos negros em fundo de opala 

guardavam doçuras inefáveis, mas possuíam quase sempre certo ar de tristeza. Eram um misto de sombra, de sol 

e de luar. Suas mãos eram muito bem feitas e esguias, de dedos lisos, mas convulsos; e em cada curva das unhas 

delineava-se a metade de uma lua alvíssima, em miniatura. Não tinha o cabelo de todo encarapinhado e 

repulsivo, antes um pouco aveludado, macio; e nem  o seu bigode era áspero como o de quase todo o negro. (...) 

Humilde com os humildes, manifestava-se, no entanto, austero para com os grandes, afastando-se deles com um 

gesto de altivez, ou subjugava-os com o seu olhar que às vezes se tornava como uma funda da qual saíam 

pedradas”. 
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morte da mãe, em 1891, e com a do pai, em 29 de agosto de 1896, fê-lo, cada vez mais, sentir 

o peso da solidão. A morte do pai o levou a escrever plangentes páginas que deram origem ao 

seu “A rindo f retros”, poema em prosa que faz parte do livro “Evocações”. Nele, a dor e o 

sofrimento marcam profundamente a consciência da trágica condição humana do poeta diante 

dos golpes da vida. “A rindo f retros”   composto de quatro partes. As terceira e quarta 

partes são dedicadas aos pais – mãe e pai -, respectivamente. O coração do poeta acha-se 

despedaçado e saudoso. Ao referir-se à mãe, vêm-lhe à memória os tempos difíceis vividos 

por ela, mas também a força da sobrevivência. Os lamentos em face da incompreensão das 

coisas tornam-no, ainda mais, desiludido e dilacerado: 

 

Esta, a harpa maior, a harpa da Dor, cujas cordas são mais puras, mais 

admiráveis e onde mais alto e majestoso chora todo o incomparável Intangível da 

minha Saudade. 

Este féretro é um oceano rasgado de tempestades, de ventos imprecativos, 

anatematizadores e negros. 

Fluidifica-se deste féretro uma música bárbara de sensibilidade, de martírio. 

Aberto diante de mim, assim como eu o estou vendo aqui, que sugestões 

singulares me traz, que despedaçamentos me recorda, que sombrios idílios e 

delírios! 

Ah! na vida avara como os sentimentos são avaros, como o pensamento humano 

é avaro para perscrutar uma existência assim!
37

 

(p.630)  

 

 

 

Ao fazer alusão ao pai, o poeta resgata da mem ria a condição social do “o scuro 

velhinho”, atrav s da vida dura que levou, na condição de operário humilde da construção 

civil, sem reconhecimentos e vítima de “modernas e autoritárias Civilizações”. O seu estado 

de espírito queda-se de tristeza ao deparar com as lembranças que remontam ao passado do 

pai, aos seus dias de resignação, apesar de todo sofrimento. E esse estado de coisas fá-lo 

                                                           
37

As citações de poemas e correspondências de e para Cruz e Sousa, a partir de agora, serão extraídas da obra 

intitulada Cruz e Sousa, obra completa, organização de Andrade Murici, atualização e notas de Alexei Bueno, da 

Editora Nova Aguilar, 2000. 
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lembrar, melancolicamente, do autor de Sagesse, dos Poèmes Saturniens e das Fêtes 

galantes
38

:    

O que importa a Vida e o que importa a Morte, obscuro velhinho que te foste, 

operário humilde da terra, que levantaste as torres das igrejas e os tetos das casas, 

que fundaste os alicerces delas sobre pedra e areia como os teus únicos Sonhos. 

A tua figura paternal, que a condição ínfima das frívolas categorias sociais 

obumbrava profundamente na terra, tinha para mim o encanto mítico de vetusto deus 

dalguma ilha abandonada em regiões, longe, vivendo resignado, paciente, sem 

queixas, na iluminação teatral, flagrante, e acabrunhadora de modernas e autoritárias 

Civilizações, como o legítimo representante dos seres humanos. 

Minh‟alma ao cuidar em ti, a considerar nos teus dias, a interpretar a tua mudez, 

a ver as curiosidades e instintivos caprichos dos teus movimentos de ser, quedava-se 

numa espécie dessa melancolia, dessa nuance aquebrantadora, desse emovente 

langor de um verso verlainiano que melancoliza tanto. 

(p.631) 

 

 

 

Ainda como parte de sua tragédia pessoal, a loucura de Gavita, sua esposa, 

transforma-se em mat ria po tica nos versos de “Balada de Loucos”, de Evocações, e nos de 

“Ressureição”, de Faróis.  

O primeiro contato com a leitura de “Baladas de Loucos” pode causar estranheza ao 

leitor. Entretanto, à medida que a leitura prospera, percebemos tratar-se de uma cópia da 

realidade. A balada se inicia com uma sinistra cena, em que o casal, de volta para casa, a altas 

horas, por estrada erma, quando, subitamente, a esposa do poeta é tomada por alucinações. O 

quadro trágico com o qual o poeta se depara fê-lo se envolver de tal monta que, incontinenti, 

passou a agir e reagir como se louco também estivesse: 

 

MUDOS ATALHOS A FORA, na soturnidade de alta noite, eu e ela, 

caminhávamos. 

Eu, no calabouço sinistro de uma dor absurda, como de feras devorando 

entranhas, sentindo uma sensibilidade atroz morder-me, dilacerar-me. 

Ela, transfigurada por tremenda alienação, louca, rezando e soluçando baixinho 

rezas bárbaras. 

                                                           
38
Anna Balakian (2007), em sua o ra “O Sim olismo”, no item “4. Verlaine, Rim aud não”, tece interessantes 

considerações sobre o primeiro poeta, e aponta pistas que nos remetem às fortes influências que ele exerceu 

sobre Cruz e Sousa, especialmente quando se refere à linguagem constante de sua poesia, com a presença de 

“adjetivos, como cinza, pálido, incerto,  ranco, plácido, profundo, fugaz, macio”, al m de “ver os que sugerem 

melancolia em vez de paixão – como chorar, lamuriar, aborrecer-se, soprar, suspirar, tremer, fugir -, sons tão 

abafados quanto o cinza do céu ou o ruído da água so re o musgo” (p.53-55). Afirma, outrossim, quando alude 

ao sim olismo, so  o ponto de vista da prática, que “Verlaine forneceu a forma, o voca ulário, os temas, os 

símbolos principais, as fontes específicas do animismo da natureza; colocou o sentimento do ennui e da agridoce 

melancolia” (p.60). 
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Eu e ela, ela e eu! – ambos alucinados, loucos, na sensação inédita de uma dor 

jamais experimentada. 

(p.619) 

 

 

 

Em “Ressurreição” - ao contrário do estado de sofrimento e desespero do poeta de 

“Balada de Loucos” -, o que podemos perceber é o tema do retorno de Gavita ao lar, depois 

de ter ficado internada em um hospício, na cidade do Rio de Janeiro, durante seis meses. 

Agora, o eu poético mostra-se contente. Parece que estamos diante de um canto de aclamação, 

de ovação, profundamente marcado por interjeições, o que denota sentimentos súbitos de 

regozijo da alma do poeta. O certo é que a pulsação de alegria, que desfila por entre as 

quadras que compõem o poema, revela-nos o lado humano desse poeta perdido em meio aos 

seus conflitos e paradoxos, presentes no mundo de dor e sonho: 

 

Alma! Que tu não chores e não gemas, 

Teu amor voltou agora, 

Ei-lo que chega das mansões extremas, 

Lá onde a loucura mora! 

 

                           (...) 

 

Ah! que feliz um coração que escuta 

As origens de que é feito! 

E que não é nenhuma pedra bruta 

Mumificada no peito! 

 

Ah! que feliz um coração que sente 

Ah! tudo vivendo intenso 

No mais profundo borbulhar latente 

Do seu fundo foco imenso! 

(p.137;138;139) 

 

 

Além de fazer menção à loucura da esposa em sua prosa poética, Cruz e Sousa envia 

também várias cartas a amigos, onde se percebe o seu desespero. Ele pede ajuda, socorro, 

orientação e dinheiro, como na carta enviada ao amigo Nestor Vítor, datada de 18 de março 

de 1896: 

 

Meu Grande Amigo 
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Peço-te que venhas com a máxima urgência a minha casa, pois minha mulher está 

acometida de uma exaltação nervosa, devido ao seu cérebro fraco que, apesar das 

minhas palavras enérgicas em sentido contrário e da minha atitude de franqueza em 

tais casos, acredita em malefícios e perseguições de toda a espécie. Cá te direi tudo. 

A tua presença me aclarará o alvitre que devo tomar. 

Escrevo-te dolorosamente aflito. 

Teu 

Cruz e Sousa 

(p. 830) 

 

 

 

Noutra carta, dessa vez não enviada por ele a algum destinatário, mas uma 

resposta ao seu pedido de ajuda, orientação e dinheiro, deixa patente seu estado de desespero 

e sofrimento. A missiva havia sido enviada por um médico, o qual havia criado Gavita, na 

região de Itaguaí. Talvez em função disso, Cruz e Sousa tenha se sentido à vontade para o 

pedido de socorro. Mas qual não foi sua surpresa com o sintomático e contundente retorno do 

médico!  

 

(...) Creio que a moléstia da Gavita é devida a anemia profunda, estado que é quase 

crônico nela. É de se supor que os trabalhos e preocupações da maternidade tenham 

acentuado esse estado, num organismo já anteriormente enfraquecido, resultando daí 

uma explosão de fenômenos nervosos, sob a forma de excitação maníaca, com 

integridade da inteligência, mas apresentando certo grau de incoerência dos atos, 

sem alucinações auditivas ou visuais. Nestas condições o que convém é levantar as 

forças do organismo, por meio de uma alimentação reparadora, baseada em leite, 

ovos, carnes, e um vinho tônico fosfatado com arsênico e reprimir a excitação 

cerebral que se traduz na incoerência dos atos, por meia da Bromydia
39

. 

 

 

Na verdade, o Poeta sentiu, sobre seus ombros, o peso das sucessivas negativas 

aos seus pedidos e a indiferença ao seu estado de miserabilidade
40

.  A recomendação médica, 

                                                           
39 A citação não consta da obra completa de Cruz e Sousa, organizada por Andrade Murici, com atualização e 

notas de Alexei Bueno, da Editora Nova Aguilar. Foi extraída do livro de Godofredo de Oliveira Neto, Cruz e 

Sousa: o poeta alforriado, p. 134. 
40 Várias foram as cartas que o Poeta dirigiu a amigos e conhecidos implorando por ajuda. Ao lê-las, pode causar 

ao leitor um profundo sentimento de compaixão e solidariedade, tamanha a força da linguagem que utiliza para 

expressar seu eu despedaçado: Em carta a Germano Wendhausen, seu “caríssimo e no re amigo”, datada de 2 de 

a ril de 1888, a humildade do Poeta   flagrante: “(...) venho valer-me do seu prestígio e da sua generosidade 

jamais desmentidas pedindo-lhe encarecidamente para influir com o seu amigo e correligionário Virgílio Villela 

sobre uma passagem, ou, no caso de ser isso absolutamente impossível, embora o meu excelente amigo envide 

os seus esforços, fazer-me o supremo obséquio de me emprestar 50$000 réis para eu poder transportar-me (...) 

(p.819); Noutra carta, desta vez remetida a Luiz Delfino, datada de 19 de novembro de 1893, o sentimento de 

menos valia atinge seu ápice: “Ilustre Poeta Amigo/ Com os cumprimentos de estima e consideração que lhe 

apresento, tomo novamente a liberdade de importuná-lo com relação ao pedido que tive necessidade de fazer-lhe 

por carta./ Uma vez que se não dignou responder-me, peço-lhe ainda, apelando para os seus generosos 
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ao que nos parece, só fez ampliar o seu desespero, já que suas reais condições financeiras não 

lhe permitiram atendê-la. Por outro lado, o seu estado emocional se revela intenso, restando-

lhe evadir-se na escrita, por interm dio da qual espera so reviver. O poema “Inexorável” do 

livro “Far is” dá amostras do eu melancólico do Poeta ao pintar quadros transfigurados de sua 

amada: 

 

Ó meu amor, que já morreste 

Ó meu Amor, que morta estás! 

Lá nessa cova a que desceste, 

Ó meu Amor, que já morreste, 

Ah! nunca mais florescerás?! 

 

Ao teu esquálido esqueleto, 

Que tinha outrora de uma flor 

A graça e o encanto do amuleto; 

Ao teu esquálido esqueleto 

Não voltará novo esplendor?! 

               (...) 

A tua boca perfumosa, 

O céu do néctar sensual, 

Tão casta, fresca e luminosa, 

A tua boca perfumosa 

Vai ter o cancro sepulcral?! 

(p.132-133) 

 

 

Como se não bastassem os quadros dramáticos oriundos da desgraça que se abateu 

sobre a sua esposa, o Poeta começa a sentir suas forças minarem sorrateiramente. Além do 

histórico de sofrimento decorrente do conflito de afetos e de ascensão social, a tuberculose 

torna-se o seu maior algoz, responsável pelo seu paulatino enfraquecimento físico. O livro 

“Últimos Sonetos”, escrito pelo Poeta, por volta de 1897, quando já se encontrava muito 

doente, portanto, não apresenta os efeitos est ticos de antes, a exemplo da o ra “Far is”, a 

qual, segundo Nestor Vítor, “ , na verdade, como uma cantata que os amigos do lázaro  í lico 

                                                                                                                                                                                     
sentimentos de homem, que me sirva, já não direi com a quantia de 300$000 réis, como lhe pedi, mas ao menos 

com a metade ou mesmo com 100$000 réis, pois é bem dolorosa a minha situação neste momento./ Peço-lhe, 

que mesmo em sentido negativo, resolva com urgência este bastante difícil pedido./ Seu admirador e amº/ Cruz e 

Sousa (p.826). 
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ouvissem de ironia sinistra, em vozes soturnas e em lamentações...” 
41

; ao contrário, trata-se 

de poemas de cunho reflexivo, com tons discursivos, que, geralmente, tomam a figura do 

homem como o jeto de o servação com seus percalços de alma. Em última análise, “Últimos 

Sonetos” parece ser fruto do estado de alma do Poeta, so retudo no momento em que a 

doença o domina, levando-o, fatalmente, a profundas reflexões. Há vários sonetos que têm a 

alma como tema, concebida sob os mais diferentes prismas: almas que vivem com a 

simplicidade cristã, almas que se sentem aprisionadas, almas fatigadas pela desilusão, almas 

solitárias, visionárias. Em “Cárcere das Almas”, a força de expressão do Poeta faz avultar o 

eu profundamente emparedado, cuja linguagem é marcada por uma de suas obsessões 

vocabulares, qual seja, a de fazer uso reiterado de palavras que denotam sentimento de 

aprisionamento. Muitas, portanto, são as imagens que aparecem com frequência, em sua 

produção poética, e que dão o tom dessa obsessão: 

 

Ah! Toda a alma num cárcere anda presa, 

Soluçando nas trevas, entre as grades 

Do calabouço olhando imensidades, 

Mares, estrelas, tardes, natureza. 

 

Tudo se veste de uma igual grandeza 

Quando a alma entre grilhões as liberdades 

Sonha e, sonhando, as imortalidades 

Rasga no etéreo Espaço da Pureza. 

 

Ó almas presas, mudas e fechadas 

Nas prisões colossais e abandonadas, 

Da Dor no calabouço, atroz, funéreo! 

 

Nesses silêncios solitários, graves, 

Que chaveiro do Céu possui as chaves 

Para abrir-vos as portas do Mistério?!
42

  

(p. 188) 

 

Outro drama sofrido pelo Poeta vate diz respeito à opressão sofrida por conta de 

suas origens. Sendo Cruz e Sousa filho de negros e escravos naturais da Província de Santa 

                                                           
41
O fragmento foi extraído da o ra “Cruz e Sousa – Literatura Comentada -, Seleção de textos, notas, estudos 

biográfico, histórico e crítico por: Aguinaldo José Gonçalves, 1988, p, 41. 
42

A fim de destacar a pluralidade de palavras que marcam o sentido de emparedamento, no soneto, fizemos uso 

do itálico. 
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Catarina, desde cedo teve que conviver, sem se curvar, com os preconceitos raciais e 

culturais. O complexo de cor do Poeta, que tanto o afligia e preocupava, pode visivelmente 

ser percebido em carta enviada a Virgílio Várzea, de 8 de janeiro de 1889, e que se caracteriza 

como uma verdadeira confissão do próprio Cruz e Sousa, com ares de profundo sofredor 

desiludido: 

 

Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a calceta da vida! Procurar ser 

elemento entre o espírito humano?! Para quê? Um triste negro, odiado pelas castas 

cultas, batido das sociedades, mas sempre batido, escorraçado de todo o leito, 

cuspido de todo o lar como um leproso sinistro! Pois como! Ser artista com esta cor! 

Vir pela hierarquia de Eça, ou de Zola, generalizar Spencer ou Gama Rosa, ter 

estesia artística e verve, com esta cor? Horrível! 

(p.822) 

 

 

 

Entretanto, o Poeta catarinense, como era de se esperar, tendo a criatividade como 

uma de suas principais armas, assume a posição de porta-voz da resistência negra contra a 

segregação étnica e social que impede a população negra de exercer os direitos de cidadão. 

Ainda que tenha sido uma voz solitária, angustiada, consegue romper barreiras através da 

escrita: a escrita poética. Esta mesma escrita possui alto teor dramático, especialmente, 

segundo Sonia Brayner, no livro “Evocações”, para quem a crítica tem-no relacionado, quase 

sempre, “à  iografia dolorosa do poeta, a seu egocentrismo exacer ado, à m r ida vivência 

de relações pessoais, ao drama da cor”
43
. (A prosa po tica “Emparedado”, que fecha o livro 

das “Evocações”, representa tam  m um verdadeiro protesto do Poeta contra os argumentos 

da ideologia dominante eivado de discurso antropológico. Sua consciência, inconformada 

com as dilacerações provocadas pelo desrespeito às diferenças, fê-lo resistir, através de 

denúncia constante de seus poemas, a teorias evolucionistas, racistas e à ciência d‟hip teses: 

 

                                                           
43
A citação foi extraída do artigo “Cruz e Sousa Expressionaista”, pu licado no livro “Cruz e Sousa: No 

centenário de Broqu is e Missal”, organizado por Iaponan Soares e Zahid  L. Muzart, 1994, p. 105. 
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Deus meu! por uma questão banal da química biológica do pigmento ficam alguns 

mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar primitivas erudições, 

perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, 

esmagadora, irrevogável! 

(p.669) 

 

 

 

 A tragédia pessoal de Cruz e Sousa foi marcada também por duros golpes que 

sofreu da crítica, por não ter compreendido seu projeto poético inovador. A crítica não 

conseguiu ver, por exemplo, em “Missal”, a introdução, no Brasil, do gênero poema em prosa. 

Cruz, com sua veia transgressora, provocava o meio literário, apresentando-lhe sinais iniciais 

de ruptura entre a poesia construída com métrica regular e aquela com métrica livre. Araripe 

Júnior, citado por Raimundo Magalhães Júnior, em sua obra Poesia e vida de Cruz e Sousa, 

1974, p. 207, foi um desses críticos impiedosos que não mediram esforços ao desmerecer as 

qualidades literárias do Poeta: 

 

O autor do Missal (...) é um poeta maravilhado. Ingênuo no meio da civilização 

ocidental, para a qual seus antepassados concorreram apenas com o braço físico, ele 

olha para tudo com os olhos de um Epimênides: e todas as suas sensações são 

condicionadas por um movimento de surpresa que se dilui imediatamente em gestos 

de adoração. Imagine-se esse africano na Rua do Ouvidor, transportado de uma 

cidade pequena e acanhada como é a capital de Santa Catarina. Tudo nele se 

transforma em sensações do náufrago de uma raça que, pelos seus dotes, se encontra 

iniciado na grande vida e relativamente acomodado no seio “harmonioso” (como ele 

mesmo diz) dessa deliciosa movimentação (...). 

 

 

 

Ora, o crítico Araripe Jr. não faz restrições apenas à o ra “Missal”, mas revela 

também sua intolerância a uma das exclusões sociais que mais custaram caro ao Poeta, 

conforme já visto, qual seja: o preconceito de cor. Aliás, um dos primeiros estudos, a esse 

respeito, foi feito por Roger Bastide (1943), o qual causou polêmica, tendo em vista o viés de 

abordagem proposto por ele, sobretudo quando se refere à nostalgia da cor branca, sendo um 

dos aspectos fulcrais da interpretação bastidiana. Em sua obra A poesia afro-brasileira 
44

, 

                                                           
44
Transcrevemos o soneto, em sua integralidade, para melhor compreensão de nosso pensamento: “A língua vil, 

ignívoma, purpúrea / Dos pecados mortais bava e braveja, / Com os seres impoluídos mercadeja / Mordendo-se 

fundo, injúria sobre injúria. / É um grito infernal de atroz luxúria, / Dor de danados, dor do Caos que almeja / A 

toda alma serena que viceja, / Só fúria, fúria, fúria, fúria, fúria! / São pecados mortais feitos hirsutos / Demônios 
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encontramos referências ao fato de, segundo o crítico, ter tido Cruz e Sousa relegado sua 

procedência, chegando at  mesmo a usar o “Sim olismo” para esse fim. O crítico, em 

verdade, amplia o percurso trágico de Cruz quando afirma que “O sim olismo, aliás, não 

vingou no Brasil, e o autor de „Missal‟ ficou aqui quase que como o único grande 

representante dessa escola” (p. 89). E arremata: “Esse sim olismo se explica, no entanto, pela 

vontade do poeta ocultar as suas origens, de subir racialmente, de passar, ao menos em 

espírito, a linha de cor. É a expressão de uma imensa nostalgia: a de se tornar ariano”. (p. 89) 

Outro crítico que consegue identificar o sentimento aflitivo, conflitante e que se 

afigura trágico em Cruz e Sousa, é o mesmo que lhe desfere contundentes críticas quando diz 

que os versos do poeta não passam de “uma catadupa de palavras amontoadas”, e cita, como 

exemplo, o soneto “Demônios”, Últimos Sonetos. A incompreensão do crítico se deveu, 

talvez, por não ter percebido que se tratava de um poeta esteta, cujo voz estava a serviço do 

mundo social. 

 Trata-se de José Veríssimo, cuja obra já referida alhures, não esconde seu 

preconceito em relação à cor de Cruz, associando-a, inclusive, muitas vezes, à qualidade de 

sua poesia. Ao fazer menção ao soneto “Ódio sagrado”, de Últimos Sonetos
45

, ainda que se 

mostre um tanto  enevolente, quando considera “um dos seus melhores”, não perde a 

oportunidade de afirmar que os versos do “Cisne Negro” têm a “monotonia  arulhenta do 

tam-tam africano”, e acrescenta:  

O homem que os fez, devia ser extremamente sensível às grandes sonoridades 

ruidosas. Seu ouvido não seria feito para a música de câmara, para os conjuntos de 

violinos, nem para os pianíssimos das sinfonias clássicas, mas eu imagino como se 

lhe não dilataria a alma, à audição dos grandes trechos de orquestra, cheios dos 

cobres sonoros e das zabumbas e tambores estrepitosos. Um fanfarra, bem vibrante, 

devia deliciá-lo. (p. 228-229) 

                                                                                                                                                                                     
maus que os venenosos frutos / Morderam com volúpias de quem ama... / Vermes da Inveja, a lesma verde e 

oleosa, / Anões da Dor torcida e cancerosa, / A ortos de almas a sangrar na lama!” (p. 210). 
45 “Ó meu ódio, meu ódio majestoso, / Meu ódio santo e puro e benfazejo, / Unge-me a fronte com teu grande 

beijo, / Torna-me humilde e torna-me orgulhoso. // Humilde, com os humildes generoso, / Orgulhoso com os 

seres sem Desejo, / Sem Bondade, sem Fé e sem lampejo / De sol fecundador e carinhoso. // Ó meu ódio, meu 

lá aro  endito, / Da minh‟alma agitado no infinito, / Através de outros lábaros sagrados, // Ódio são, ódio bom! 

Sê meu escudo/  Contra os vilões do Amor, que infamam tudo, / Das sete torres dos mortais Pecados!” (p. 211). 
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Ao relermos “Evocações”, perce emos o quanto o Poeta apresenta um ser 

multifacetado, cuja voz transita pelos mais diferentes discursos. A agressividade do assinalado 

dessa vez se volta contra aqueles que ignoram e menosprezam sua arte poética. Assim, com a 

apurada técnica da expressão e com a emoção que invade seu ser, o “emparedado” dá a 

conhecer a visão do pensamento poético do Dante Negro. A partir daí, sai em defesa de sua 

arte e aciona sua arma giratória em forma de ironias trágicas. O primeiro alvo diz respeito à 

política literária dos que defendem os velhos padrões, as antigas concepções do fazer poético. 

O Poeta não mede esforços ao imprimir-lhes duras críticas: 

 

Foi bastante pairar mais alto, na obscuridade tranquila, na consoladora e doce 

paragem das Idéias, acima das graves letras maiúsculas da Convenção, para 

alvoroçarem-se os Preceitos, irritarem-se as Regras, as Doutrinas, as Teorias, os 

Esquemas, os Dogmas, armados e ferozes, de cataduras hostis e severas. 

(p.661) 

 

 

 

E alcança o ápice da revolta, com suas expansibilidades, expressões e nuances de 

emparedado diante da encruzilhada de culturas, sobretudo naquilo que se confrontam e se 

conflitam, e não se intimida ao fazer uso de linguagem carregada de sentimentos violentos: 

 

Era uma politicazinha engenhosa de medíocres, de estreitos, de tacanhos, de 

perfeitos imbecilizados ou cínicos, que faziam da Arte um jogo capcioso, maneiroso, 

para arranjar relações e prestígio no meio, de jeito a não ofender, a não fazer corar o 

diletantismo das suas idéias.  

(p. 665) 

 

Mas, ao revoltar-se contra ideias literárias vigentes, não se faz rogado. Suas 

reflexões sobre a Arte são contundentes. A defesa em prol da verdadeira Arte ganha contornos 

de pulso forte ao expor argumentos que referendam seu projeto poético: 

 

 

Assim é que eu via a Arte, abrangendo todas as faculdades, absorvendo todos os 

sentidos, vencendo-os, subjugando-os amplamente. / Era uma força oculta, 
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impulsiva, que ganhara a agudeza picante, acre, de um apetite estonteante e a 

fascinação infernal, tóxica, de um fugitivo e deslumbrador pecado... 

A verdadeira, a suprema força d‟Arte está em caminhar firme, resoluto, ina alável, 

sereno através de toda a perturbação e confusão ambiente, isolado no mundo mental 

criado, assinalando com intensidade e eloqüência o mistério, a predestinação do 

temperamento. 

(p. 664-668) 
 

 

E arremata com sua ironia trágica: 

 

Eles riem, eles riem e eu caminho e sonho tranqüilo! pedindo a algum belo Deus 

d‟Estrelas e d‟Azul, que vive em t dios aristocráticos na Nuvem, que me deixe 

serenamente e humildemente acabar esta Obra extrema de Fé e de Vida! 

(p. 667) 

 

 

 

Nesse sentido, nada mais restou ao Poeta senão percorrer o caminho das pedras: a 

tentativa de libertação pessoal pelo viés da escrita, nem sempre compreendida, especialmente 

quando levanta a voz contra as injustiças sociais, contra “a velha árvore geneal gica das 

intelectualidades medidas” e contra a ditadura dos preconceitos  tnicos da chamada era de 

imperialismos brancos
46

.  

                                                           
46 Um dos mais emblemáticos textos do Poeta, revelador do alto grau de humilhações, aviltamentos, ofensas e 

injúrias sofridas por ele, até mesmo pelo chefe do setor onde desempenhava suas funções na Central do Brasil, 

nos dá a real dimensão de seu estado de desespero. Ainda que longa, vale a pena transcrevermos toda a nota que 

ele envia a Nestor Vitor, onde expõe seu drama: “A minha situação, neste Escrit rio, com esta suprema  esta, 

torna-se cada vez mais horrível. Não sei a que me levará isto. As humilhações, as decepções, os aviltamentos a 

que ele me obriga, como um feitor ao escravo da senzala, são impossíveis de calcular, já não são humilhações, 

são infâmias. Eu prevejo as maiores desgraças para mim. Não sei se ele me quer demitir, pondo outro no meu 

lugar, com as promoções e subsequentes alterações que se vão dar quando começar o novo regulamento, porque 

não pode ser por outra causa as infâmias que ele pratica comigo. Não contente de me obrigar a reformar todo o 

arquivo que conta mais de dois mil desenhos, trabalho esse que levará mais de um ano, porquanto não me 

entrego aqui no escritório a esse serviço, um dia destes mandou-me com estupidez arrogante, como se eu fosse 

um contínuo, pegar num martelo e pregar nas paredes tabelas do novo horário! Imagina se puderes ao que ele me 

rebaixa desse modo, além dos coices que, por qualquer coisa, me dá todos os dias. Nunca sofri tormento assim 

de uma cavalgadura tão grande. Não sei o que fazer neste desespero. Porque, o que é certo, é que as bestas 

barrigudas do poder não atenderão a minha queixa amargurada e eu tenho de devorar essas humilhações como se 

fosse um eunuco, sem esperança de melhorar, no meio de uma gente nula que não sabe o inferno em que vivo./ 

O que eu suporto, já não pode mais ser relevado sem resignação, com paciência, porque passou dos limites do 

possível mesmo aos nervos de um boçal e seu eu continuar a humilhar-me assim só falta, para a humilhação ser 

completa, ele meter-me um chicote, mandar buscar a minha mulher e os meus filhos para meter-lhes também o 

chicote. É um absurdo dolorosamente ridículo que uma repartição da República tenha régulos e imbecis dessa 

natureza como chefe, arrotando a sua estupidez em seres da minha esp cie” (Apud MAGALHÃES JR., 

Raimundo, op. cit., p. 272). 
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3.1.2 Tragédia social 

 

 

Se a produção literária e as correspondências enviadas e recebidas por Cruz e Sousa 

são prodigiosas ao traçar suas experiências trágicas no campo pessoal, não são menos no 

social. A tragédia social constante em seu projeto poético acha-se presente em variegados 

poemas, muito mais que em sua prosa poética. As verdades sacralizadas, em fins do século 

XIX, a exemplo da concepção da História como progresso inevitável e irresistível, não 

encontram no terreno da poesia de Cruz facilidades para florescer. Ao contrário, a obra cruz-

e-sousiana colocou-se, muitas vezes, na contramão dessas verdades, o que a caracteriza 

também como obra literária de cariz trágico. Em decorrência, pois, desse desajustamento em 

face de uma “Hist ria” enviesada, o “Vate Negro” procurou forças para ironizar, 

tragicamente, desse mundo humano que tanto lhe causou angústia e desprezo. A abundância 

de poemas, com temas e motivos sociais dá o tom exato ao desejo do Poeta de rebelar-se 

contra ideologias, organizações e discursos preconceituosos, além de não perder de vista os 

problemas políticos da República e os sociais ocasionados pela escravatura,
47

 quase sempre 

responsável pela pobreza generalizada. Esse quadro político e social, profundamente marcado 

pelos contrastes, desigualdades e ambiguidades, terá lugar na poesia do artista da palavra: 

Cruz e Sousa. Terá lugar, sim, principalmente através de seu enfrentamento ideológico e 

estético, via sujeito étnico de discurso baseado na experiência existencial afro-brasileira, cuja 

identidade plural foi capaz de assumir as vivências de vários segmentos sociais oprimidos. 

Tais vivências podem ser percebidas nos poemas que propusemos a analisar, a partir de agora, 

com o escopo de verificar o quanto a voz do Poeta se colocou para denunciar os traumas 

                                                           
47 Nestor Vitor, em artigo publicado na Coleção Fortuna Crítica 4 (1979, p. 107), número dedicado a Cruz e 

Sousa, intitulado “Cruz e Sousa”, afirma que foram o Poeta e Virgílio Várzea que iniciaram o primeiro 

movimento a olicionista em sua terra. E faz a seguinte citação: “Tinha grande paixão pelas id ias humanitárias, 

e serviu-as sempre como um fanático, sem se poupar a sacrifícios, na tribuna, em praça pública e principalmente 

no jornalismo.” 
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sociais de pessoas enclausuradas pelas misérias da vida, e por isso mesmo marcadamente 

trágicas. 

 

Em “Litania dos po res”
48

, do livro Faróis, deparamos com múltiplas cenas de 

miseráveis, de espaços celestiais, mundos visionários que compõem o imaginário simbolista 

do Poeta. Trata-se de uma verdadeira celebração aos marginalizados. A voz do sujeito poético 

chama a atenção para a miserabilidade humana, a partir do olhar que visualiza os pobres 

desprotegidos, os quais são, inicialmente, apresentados, para, logo em seguida, narrar sua 

movimentação pelo mundo, numa clara evocação da realidade cotidiana: “Os miseráveis, os 

rotos/ São as flores dos esgotos./ São espectros implacáveis/ Os rotos, os miseráveis./ São 

prantos negros de furnas/ Caladas, mudas, soturnas./ São os grandes visionários/ Dos abismos 

tumultuários” (p.148). 

 Ao narrar fatos dessa realidade, o poema exibe uma sucessão de quadros trágicos 

que tão bem demarcam a experiência trágica de todos aqueles que se veem desprovidos das 

mínimas condições de sobrevivência, em face das injustiças sociais que os transformam em 

escórias do “mundo civilizado”. Por outro lado, denuncia at  mesmo a indiferença daqueles 

que, em tese, deveriam se preocupar com os menos favorecidos, quando, por exemplo, faz 

alusão à Igreja e sua omissão diante da miserabilidade humana: 

 

 

Figuras que o Santo Ofício 

Condena a feroz suplício. 

 

Arcas soltas ao nevoento 

                                                           
48

 À primeira vista, este poema nos remete a “Les litanies de Satan”, de Charles Baudelaire. Entretanto, quando 

procuramos estabelecer paralelo entre eles, apenas os títulos parecem se equivaler. Aliás, Ivone Rabello já havia 

feito essa o servação, quando, em o ra já citada, à p. 262, conclui: “Parece apreender muito pouco da corrosiva 

oração que, parodiando a estrutura da litania, invoca, para que tenha piedade de sua „longue misère‟, a Satã, o 

proscrito re elde que continua a sonhar e com o qual o poeta fa ula o reencontro‟. E cita, ainda, excerto do ciclo 

“Révolte”, de Les fleurs du mal: “Gloire et louange à toi, Satan, dans les hauteurs / Du Ciel, où tu régnas, et 

dans les profondeurs / De l’Enfer, où, vaincu, tu rêves em silence! / Fais que mon âme un jour, sur l’Arbre de 

Science, / Près de toi se repose, à l’heure où sur ton front, / Comme un Temple nouveau ses rameaux 

s’épandront!”. 
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Dilúvio do Esquecimento. 

 

Perdidas na correnteza 

Das culpas da Natureza. 

 

Ó pobres! Soluços feitos 

Dos pecados imperfeitos! 

(p. 149) 

 

 

Todo o poema é composto em dísticos. À medida que as estrofes se sucedem, é 

possível perceber a cadência da multiplicidade de vozes que anunciam a ladainha com seus 

temas recorrentes: o crescente número de po res desamparados e sem rumo (“Ó po res! o 

vosso bando / É tremendo, é formidando! / Ele já marcha crescendo, / O vosso bando 

tremendo...”) (p.149); o clamor de vozes que não conseguem ecoar e ressoar (“Vai enchendo 

o estranho mundo/ Com o seu soluçar profundo, / Como torres formidandas / De torturas 

miserandas”) (p.150); e a ilusão daqueles que sonham com dias melhores (“E a languidez 

fugitiva / De alguma esperança viva. / Que trazeis magos aspeitos / E o vosso bando é de 

eleitos. / Que vestis a pompa ardente/ Do velho Sonho dolente./ Que por entre os estertores / 

Sois uns  elos sonhadores”) (p.151). 

Assim, o poema traz cenas de sonho ou de pesadelo, cujos quadros construídos 

ligam-se à ideia expressionista, ao fantástico, com provocações do inconsciente. As imagens 

das reais condições de desamparo dos pobres são reforçadas com a noção de coletividade, tão 

bem ilustrativa do sentido de comoção: “massas”, “legiões”, “procissões”, “desfiles”, 

“caravana”, “hoste”, as quais, por seu turno, ganham força com a utilização de palavras que 

denotam apagamento: “caladas”, “som ras mortas”, “cansados  raços”, “fantasmas vãos”, 

“flageladas almas”, “ca eças errantes” e “olhos som rios”. 

Também do livro Faróis, em cuja obra percebe-se a intensificação do senso 

trágico da existência, numa espécie de angústia metafísica, fomos colher dois poemas que se 
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equivalem tematicamente: “Canção do Bê ado” e ”É rios e Cegos”
49

. Neles, vê-se a 

preocupação do poeta com a degradação humana em virtude do alcoolismo, do pessimismo, 

da depressão associada à bebida e ao abandono de seres humanos pela sociedade e/ou família 

(tragédia afetiva), entregues à própria sorte e às circunstâncias humanas. Avoluma-se o eu 

angustiado do poeta diante de vidas emparedadas. 

Em ambos os poemas, nota-se o cuidado com a linguagem, tipicamente 

simbolista, a qual, como que direciona, sobretudo no primeiro, o desejo para a denúncia que o 

sujeito po tico pretende fazer. Em “Canção do Bê ado”, a produção de imagens (fanopeia) e 

a musicalidade (melopeia) se fazem presentes, mas o que mais pode chamar a atenção do 

leitor é a preocupação do poeta com o conteúdo do poema (logopeia). E esse conteúdo é 

insistentemente salientado pelo emprego de sinais de pontuação (interrogação e exclamação) 

como recurso expressivo. À medida que as indagações são feitas, as reflexões em torno da 

desgraça humana ganham maior significado. É como se a voz do poeta no mundo social 

quisesse chamar para si a dor de um homem embriagado que caminha em direção a sua casa, 

numa alternância de marcha irregular (oscilação, dúvida, marcha marcada pela interrogação: 

“Tu‟alma velha onde existe? / Quem se recorda de ti? // Contemplativo, a vagar?”) e regular 

(pausa, certeza, marcada pelo sinal de exclamação: “Ah! das lágrimas insanas / Que ao vinho 

misturas bem, / Que de visões sobre-humanas / Tu‟alma e teus olhos têm!”) (p.103). Perce e-

se variação nos dois estados em função da assimetria silábica. No entanto, seu ânimo não se 

desvanece de todo. O desejo ardente que o impulsiona a continuar a caminhada aponta 

possibilidades de chegada ao destino – o seu lar -, a fim de descansar, no que sente suas forças 

renovadas: dá-se, assim, a configuração do herói trágico moderno. Em última análise, esse 

movimento alternativo de marchas regulares e irregulares constrói o pathos agônico do sujeito 

social em face de incertezas futuras. Por outro lado, a única certeza que consegue vislumbrar é 

                                                           
49 Este tema é recorrente na poesia de Cruz e Sousa. Além dos poemas analisados, encontramos, também, o 

poema em prosa “Bê ado”, do livro Missal. 
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a da morte, vista não com medo, mas com tranquilidade e paz a serem proporcionadas pelo 

Criador: 

 

Boca abismada de vinho, 

Olhos de pranto a correr, 

Bendito seja o carinho 

Que já te faça morrer! 

 

Sim! Bendita a cova estreita, 

Mais larga que o mundo vão, 

Que possa conter direita 

A noite do teu caixão! 

(p.103) 
 

 

Se, de um lado, em “É rios e Cegos”, não   possível encontrar o emprego de 

sinais de pontuação com forte conotação de recurso expressivo do fazer poético, 

estrategicamente utilizado para enfatizar o conteúdo do poema; de outro, o poema confirma a 

decisiva opção simbolista do Poeta pela cosmovisão extremamente deprimente e trágica, 

através do emprego de estrutura verbal em que as palavras ecoam com a força de linguagem-

sugestiva
50

. Tal linguagem imprime nas várias cenas que compõem o poema uma visão 

realística dos acontecimentos. Já em seu início, é possível perceber o uso de palavras cuja 

semântica dá o tom ao am iente: “Fim de tarde som ria. / Torvo e pressago todo o c u 

nevoento. / Densamente chovia. / Na estrada o lodo e pelo espaço o vento” (p.174). Em 

seguida, entram em cena “solitários seres invisíveis”, “dois secretos mendigos”. Desprovidos 

de identidade e de qualquer referência social, os dois seres invisíveis podem representar a 

metáfora de pessoas que não são percebidas pela sociedade. Aliás, poucas não são as estrofes, 

em que o pronome indefinido “ningu m”, associado a ver os como “diria”, “sa ia” e 

“lem rava” traduzem o real sentido de indiferença à dor, ao sofrimento e às necessidades de 

                                                           
50
Antônio de Pádua, em seu artigo “À Margem do Estilo de Cruz e Sousa”, pu licado na Coleção Fortuna 

Crítica, volume 4, dedicado a Cruz e Sousa, p. 207, ao citar a teoria do psicólogo F. Paulhan, para quem a 

linguagem compreende duas funções: uma significativa e outra sugestiva, deixa claro a predileção do 

simbolismo pela linguagem-sugestão como instrumento de arte, afirma que, para os sim olistas, o “ideal de 

expressão estética será antes sugerir os objetos, os estados de alma, que descrevê-los”. 
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vidas humanas que caminham sem rumo por lugares ermos, poeticamente descritas pelo eu 

lírico que, com seus quadros e imagens em movimento, lhe emprestam expressividade ao 

fazer uso de gerúndios: “Ningu m diria, entanto, / O sentimento trágico, tremendo, / A 

convulsão de pranto / Que aquelas almas ia turvescendo. // Ninguém sabia, certos, / Quantos 

os desesperos mais agudos / Dos mendigos desertos. / Ébrios e cegos, caminhando mudos. // 

Ninguém lembrava as ânsias / Daqueles dois estados meios gêmeos, / Presos nas 

inconstâncias / De sofrimentos quase que boêmios. // Ninguém diria nunca, / Ébrios e cegos, 

todos dois tateando, / A que atroz espelunca / Tinham, sem vista, ido  e er,  am eando” 

(p.175). 

Nesse expressivo bailado de imagens que se sucedem, entra, em cena, a partir de 

então, o segundo ciclo trágico do poema: sentimento agônico de emparedamento e de 

clausura. Ora, que destino teria sido reservado às páreas sociais, senão a “visão fatal de vivos 

ou de mortos”? A visão do sujeito po tico, ao que nos parece, se remete à t pica da morte. “O 

álcool negro profundo” começa a dar sinais de vit ria. Os níveis de aniquilamento e tensão 

atingem seu ponto culminante com o uso de tintas ou palavras que denunciam a degradação 

da matéria e da carne de almas miseráveis, em seu flagrante duelo com a morte: 

 

               E em tudo, em tudo aquilo, 

Naqueles sentimentos tão estranhos, 

               De tamanho sigilo, 

Como esses entes vis eram tamanhos! 

 

               Que tão fundas cavernas 

Aquelas duas dores enjaularam, 

                                                             Miseráveis e eternas 

Nos horríveis destinos que as geraram. 

 

                   (...) 

 

                Mas ah! torpe matéria! 

Se as atritassem, como pedras brutas, 

                Que chispas de miséria 

Romperiam de tais almas corruptas! 

 

                Tão grande, tanta treva, 

Tão terrível, tão trágica, tão triste, 

                Os sentidos subleva, 
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Cava outro horror, fora do horror que existe. 

(p. 175-176) 
 

De O Livro Derradeiro, em “Dispersas”, fomos  uscar um  elo poema intitulado 

“Crianças Negras”, o qual nos remete a mais alta piedade humana e se constitui num dos 

textos abolicionistas de Cruz e Sousa. Nele, o poeta estende sua grande bênção comovida 

sobre as cabeças de crianças negras, como quem deseja protegê-las da cor da raça. Este poema 

é uma marca indelével do sentimento do Poeta para com a dor do semelhante, do desgraçado, 

do humilhado e do assinalado.  

Ao a rir o poema, o sujeito po tico já marca o tom com o verso primeiro: “Em 

cada verso um coração pulsando” (p. 412). Ora, não   exatamente assim que sentimos ao ler 

cada estrofe que compõe “Crianças Negras”? Ou seja: o coração pulsa,  ate acelerado e se 

estremece diante de uma galeria de quadros representativos de uma das dores que mais 

pungem a alma do homem e do artista: a dor provocada pelo subjugo, pelo preconceito racial. 

Na configuração de imagens que circunscrevem a consciência histórica de quem sofreu 

horrores nas mãos de pessoas desumanas, acha-se o movimento trágico de seres inocentes que 

se veem presos a cadeias de toda sorte, por isso o eu lírico se propõe “para cantar a angústia 

das crianças! / Não das crianças de cor de oiro e rosa, / Mas dessas que o vergel das 

esperanças / Viram secar, na idade luminosa.” (p. 413) E assim o faz bem! Trata-se de um 

canto plangente, cujos acordes se embatem com a pluralidade de temas e motivos marcados 

pela tensão da dor e do pranto. Neste poema simbolista, as palavras não são meramente 

signos, que nos remetem apenas a algo externo ao verbal, mas a motivos. São, portanto, 

palavras-motivos que apontam a emoção lírica e dá voz ao poeta no mundo trágico-social, 

como, por exemplo, na estrofe seguinte em que denuncia a falsa predestinação de alguns em 

detrimento do poder constituído de outros: 

 

Das crianças que vem da negra noite, 
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Dum leite de venenos e de treva, 

Dentre os dantescos círculos do açoite, 

Filhas malditas da desgraça de Eva. 

 

E que ouvem pelos séculos afora 

O carrilhão da morte que regela, 

A ironia das aves rindo à aurora 

E a boca aberta em uivos da procela. 

(p. 413) 

 

 

Mas o coração plangente amplia sua dor à medida que se depara com a marcha 

tensa de incertezas, incertezas de que não haverá mudanças de atitudes e comportamentos de 

quem possui o poder nas mãos, no que aumenta a força expressiva de imagens que levam o 

olhar do sujeito à contemplação da vida e da morte, inextricavelmente atadas: 

 

As pequeninas, tristes criaturas 

Ei-las, caminham por desertos vagos, 

Sob o aguilhão de todas as torturas, 

Na sede atroz de todos os afagos. 

 

Vai, coração! na imensa cordilheira 

Da Dor, florindo como um loiro fruto, 

Partindo toda a horrível gargalheira 

Da chorosa falange cor do luto. 

 

As crianças negras, vermes da matéria, 

Colhidas do suplício à estranha rede, 

Arranca-as do presídio da miséria 

E com teu sangue mata-lhes a sede! 

(p. 414) 

 

 

 

Voltemos, então, ao já mencionado livro Evocações, e novamente ao poema 

”Emparedado”, dessa vez para discutir, nele, a presença de quadros sociais de caráter trágico. 

Segundo Nestor Vítor, em seu artigo “Cruz e Sousa
51

, e com o qual fazemos coro, o texto 

“Emparedado” 

 

 não é apenas um soluço de revolta pessoal, mas da de toda uma raça proscrita pela 

Civilização inteira, que desdenha quanto pretenda em tais homens ser manifestação 

de vida superior; bastariam tais páginas para dar caráter trágico (...) 

.  

 

 

                                                           
51 Ibidem, p. 133. 



125 
 

 

A obra exibe, com todo vigor, a condição do homem afro-brasileiro: o 

entrecruzamento de culturas e a tensão originária dos conflitos sociais e raciais. Evidencia, 

também, as reflexões de um artista marcado pelas mais diversas exclusões, cujos discursos 

científicos e estético-culturais vigem no século XIX. O que se percebe, dessa forma, é a 

presença de um eu-enunciador que se depara com o emparedamento causado pelo 

preconceito, pela ignorância, frutos desses mesmos discursos que insistem em legitimar uma 

sociedade avessa às diferenças: 

 

 

Se caminhares para a direita baterás e esbarrarás ansioso, aflito, numa parede 

horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a 

esquerda, outra parede, de Ciências e Críticas, mais alta do que a primeira, te 

mergulhará profundamente no espanto! Se caminhares para a frente, ainda nova 

parede, feita de Despeitos e Impotências, tremenda, de granito, broncamente se 

elevará ao alto! Se caminhares, enfim, para trás, ah! ainda, uma derradeira parede, 

fechando tudo, fechando tudo – horrível! – parede de Imbecilidade e Ignorância, te 

deixará num frio espasmo de terror absoluto... 

(p. 673) 
 

 

Ao lermos este texto, entendemos tratar-se não apenas de um discurso de 

rememoração  iográfica, mas de um “eu” que se coloca a serviço da coletividade. É a voz do 

artista que se transforma em forças revolucionárias por interm dio do “ver o soluçante”. 

Coloca, outrossim, em xeque, o poder ditatorial de ciências, que, hipoteticamente, decide os 

rumos de povos, raças e nações, através de questões relativas a pigmento de pele. E vaticina: 

“As civilizações, as raças, os povos digladiam-se e morrem minados pela fatal 

degenerescência do sangue, despedaçados, aniquilados no pavoroso túnel da Vida, sentindo o 

horror sufocante das supremas asfixias” (Ibidem, p. 662).  

Cruz e Sousa é, pois, esse grande poeta que lutou com todas as forças para adquirir 

prestígio nas sociedades do Desterro e do Rio de Janeiro, na imprensa, nos grupos literários e 

nos cafés. Diante de dolorosas consequências advindas de sua insatisfação em face dos 

preconceitos sociais e raciais, do seu desejo de denunciar tais condições, prefere recolher-se à 
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vida solitária, resultante de seu desajustamento ao meio. Por não se resignar diante de 

incompreensões e dilemas, assume a voz de “o assinalado”, tão  em perce ido no poema de 

mesmo nome, do livro Últimos Sonetos, cuja consciência nos remete ao heroísmo trágico-

irônico de um Poeta que também viveu entre ilusões e desilusões, ou seja, entre o “conflito da 

dúvida e a sua desventura sem rumo”
52

  

 

Tu és o louco da imortal loucura, 

O louco da loucura mais suprema. 

A Terra é sempre a tua negra algema, 

Prende-te nela a extrema Desventura. 

 

 

Mas essa mesma algema de amargura, 

Mas essa mesma Desventura extrema 

Faz que tu‟alma suplicando gema 

E rebente em estrelas de ternura. 

 

Tu és o Poeta, o grande Assinalado 

Que povoas o mundo despovoado, 

De belezas eternas, pouco a pouco... 

 

Na Natureza prodigiosa e rica 

Toda a audácia dos nervos justifica 

Os teus espasmos imortais de louco! 

(p. 201) 

 

 

 

 

  

3.2 Ilusão/desilusão: percursos trágicos do poeta emparedado 

 

 

 
Lá não existe a convulsão da Vida 

Nem os tremendos, trágicos abrolhos. 

Há por tudo a doçura indefinida 

Dos azuis melancólicos de uns olhos. 

             

                   (...) 

 

Mas ah! das Almas esse azul letargo, 

Esse eterno, imortal Isolamento, 

Tudo se envolve num lugar amargo 

De Saudade, de Dor, de Esquecimento! 

(p. 168.169) 
                                                           
52

 RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem: Uma leitura da poética de Cruz e Sousa. São Paulo: Nankin: 

EDUSP, 2006. 
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As duas estrofes do poema “Luar de Lágrimas”, do livro Faróis, que servem 

como epígrafe, dão amostras do grande significado que possuem temas e motivos, na poesia 

de Cruz e Sousa, a partir da perspectiva de duas dimensões que formam uma espécie de 

coluna dorsal da estrutura literária de sua obra. Assim, grandes temas cruz-e-sousianos podem 

ser percebidos sob o ângulo da ilusão (juventude, mocidade, esperança, amor, sonho, natureza 

benigna, lembranças, recordações) e sob o da desilusão (sofrimento, solidão, saudade, revolta, 

angústia, melancolia, civilização, progresso, tortura, dor, desengano, velhice, morte). 

Os sentimentos ilusório e desilusório, conflitantes, que atravessam boa parte da 

produção literária do Poeta, ancoram-se na sua luta pela ascensão social a partir do percurso 

que faz entre a provinciana Desterro e a cidade do Rio de Janeiro; nas lutas que trava contra 

as opressões impostas pelo preconceito social e racial; e no desejo pela construção de uma 

poesia panteísta, sobretudo. Nossa intenção é, pois, demonstrar como essa tensão dialética – 

fundamentada na espessa rede temática já apontada anteriormente -, se desenvolve por entre a 

tessitura de fios literários que dão movimento a poemas e prosas poéticas marcadas pela 

confluência da ilusão e da desilusão, tanto no plano do discurso realista como no do 

metafísico.
53

 No plano da realidade histórica e social de que a biografia e a obra de João de 

Cruz e Sousa são prodigiosas ao revelar sua vida marcada por ambições e decepções, a 

pequena Desterro, desde muito cedo, passa a figurar na construção do percurso trágico do 

Poeta. Se levarmos em consideração o fato de o protagonista dessa história ter sido um negro 

retinto, filhos de escravos, inserido no Brasil do II Império e nos primeiros tempos da 

República, e, acima de tudo, ter nascido numa província com forte ascendência alemã, difícil 

não será concluir pela existência de uma via crucis em sua trajetória de vida pessoal e 

literária, desde sempre. 

                                                           
53

Quando falamos em plano do discurso realista, referimo-nos a textos literários cuja voz do sujeito poético 

detém a fatos que remetem o leitor a, por exemplo, aspectos da vida biográfica e autobiográfica do Poeta, assim 

como da sociedade e suas manifestações, de um lado e, de outro, a representações simbólicas dessa mesma 

sociedade e das relações humanas sob a ótica da transcendência ou da transfiguração do texto literário. 
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As primeiras manifestações literárias do pequeno Cruz e Sousa já se fizeram sentir 

desde os oito anos de idade, quando leu para o Marechal Xavier os seus primeiros versos, o 

qual teria ficado admirado e, ao mesmo tempo, incrédulo e, segundo nos relata Abelardo F. 

Montenegro, o Marechal teria assim se expressado: “Tens inteligência, crioulo! Ora, agora s  

para que deu esse crioulo!”
54

. Mas o crioulo, nutrido pelo desejo de vencer na vida, logo após 

ter terminado o curso de humanidades, passou a dar aulas particulares, em casa dos pais, à 

noite. Assim, aumentava sua ânsia pela inserção social, sobretudo quando buscava, no mar, 

em suas visitas às praias do Desterro, as “ rancuras de luz que prateiam as águas quietas”. O 

certo é que o mar parecia encher de nostálgicas ilusões a cabeça do jovem sonhador, mas 

tam  m dava ao poeta, por ser tam  m “um poeta lírico demais”, as mais plurais imagens que 

povoaram seu imaginário, como se pode depreender do soneto “O Mar”, d‟“O Livro 

Derradeiro”
55

:  

Que Nostalgia vem das tuas vagas, 

Ó velho mar, ó lutador Oceano! 

Tu de saudades íntimas alagas 

O mais profundo coração humano. 

 

Sim! Do teu choro enorme e soberano, 

Do teu gemer nas desoladas plagas 

Sai o quer que é, rude sultão ufano, 

Que abre nos peitos verdadeiras chagas. 

 

                                                           
54 A citação consta do livro do referido autor, à p. 30, op. cit., para quem essa informação lhe teria sido passada 

por D. Emília Schutel. 
55 Do mesmo livro, recomendamos a leitura do sugestivo poema “Naufrágios” (p.375), de cuja leitura   possível 

extrair as mais diferentes imagens do mar que o leitor consegue construir, principalmente quando elas 

conseguem “aprisionar a alteridade estranha das coisas e dos homens”, nas palavras do professor Alfredo Bosi 

(1977, p.14), em sua o ra “O ser e o tempo da poesia”. Aliás, dentre essas imagens, nos chamam a atenção as 

sucessivas evocações que o sujeito poético faz, quando homens e mulheres depositam todas as suas esperanças 

no e através do mar, mas se esquecem de que essas mesmas esperanças podem ser por ele tragadas, por 

intermédio de perdas: físicas, afetivas e materiais. Ao lermos o aludido poema, incontinenti estabelecemos 

intertexto com o “Epis dio do velho do Restelo”, constante do Canto IV, estrofes 90 a 104, da o ra camoniana, 

especialmente quando o sofrimento agônico decorre de despedidas. Vejamos algumas estrofes do poema 

“Naufrágios”: “Filho! Filho! Adeus, querido,/ Vou viajar para al m,/ Seja de Deus protegido.../ Que sempre me 

queiras bem. // Adeus, noiva, vou-me embora,/ Vou-me com Deus, é preciso./ Que colhas em cada aurora/ Muita 

messe de sorriso.// Perdi pai, perdi carinhos/ De mãe, de irmãos e de todos./ Eu sou como a flor de espinhos/ 

Nascida por entre lodos.// Adeus, esposa extremosa,/ Vou-me – minh‟alma saudosa/ Por meus filhos vai 

chorando.// Ó valentes e rudes marinheiros/ Vindos da pátria para pátria nova,/ Que sepultais amores 

verdadeiros/ Do tão profundo coração na cova;// À praia! À praia! Dai à praia, morto/ Rejeitado por ondas 

convulsivas,/ Indo encontrar na sepultura o porto,/ Deixando ao mundo as ilusões mais vivas” (p. 376-377; 380-

381). 
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Ó mar! ó mar! embora esse eletrismo, 

Tu tens em ti o gérmen do lirismo, 

És um poeta lírico demais. 

 

E eu para rir com humor das tuas 

Nevroses colossais, bastam-me as luas 

Quando fazem luzir os seus metais... 

(p.282) 

 

 

 

Do “mar” de imagens que povoavam a mem ria do Poeta, pulsava intensamente 

no espírito do jovem negro a vontade de travar as próximas lutas. Ao nutrir esperanças por 

dias melhores, e como forma de evadir-se da vida modorrenta da capital catarinense, resolveu 

tornar-se o ponto de Companhia Dramática. Ao que parece, as oportunidades de conhecer 

novos ares, experimentar novas sensações, percorrer diversos lugares do Brasil só 

contribuíram para que o Poeta investisse ainda mais no sonho de ser reconhecido socialmente. 

Em busca, quem sabe, de reconhecimento social pelo viés da literatura, passou a escrever 

artigos (Interjeições da Lágrima, por ex.) para jornais no semanário O Moleque
56

 em cujo nº 

23, de 17 de maio de 1885, informou aos seus leitores que acabara de responder pela redação 

“o fulgurante escritor e elevadíssimo poeta”
57

. Com o passar do tempo, apesar de ter 

colaborado com outras publicações, o que se pode perceber é que a impressa de Desterro não 

podia satisfazê-lo nas mínimas necessidades. O encanto inicial, diante da possibilidade de ter 

realizadas suas pretensões jornalísticas, aos poucos vai se desiludindo, sendo, muitas vezes, 

sustentado, altruísticamente, pelo desejo de defender as causas abolicionistas, por questões de 

ordem ideológica, como podemos constatar em fragmento de carta remetida ao amigo 

                                                           
56

Raimundo Magalhães Junior, op. cit. à p. 80, 81 e 83, nos presta interessantes esclarecimentos sobre as 

possíveis intenções de Cruz e Sousa com a publicação do Semanário, bem como o caminho de pedras que teve 

de percorrer em face da falta de interesse de segmentos da sociedade para com seus escritos, além da tentativa de 

merecer considerações que tão desastradamente pretendia conquistar. Na verdade, ainda que a voz de O Moleque 

(„“O Moleque” não   o esfola-caras das ruas, na frase de Valentim Magalhães, nem o abocanhador peralta e 

atrevido que salta à noite os muros altos para lançar a prostituição no seio das famílias (...). É um jornal moço; 

moço quer dizer nervoso, moço quer dizer sangüíneo, cheio de pulso forte, vi rante, evolucionista, adiantado”) 

tenha tentado argumentar contra a força das oligarquias, o certo é que os argumentos foram em vão, pois essa 

mesma sociedade oligárquica não estava nem um pouco interessada em sentimentos abolicionistas. 
57

Ibidem, p. 68. 
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Germano Wendhausen, de 2 de abril de 1888, quando se refere às atividades de escrita na 

Tribuna Popular
58

:  

Ilustre amigo, não sei se sabe ou não a situação difícil da minha vida nem o estado 

de fatalidade em que me acho; no entretanto, acreditando-me um indivíduo sério e 

leal, dará a atenção devida às minhas palavras. Acontece que, por largo espaço de 

tempo, me tenho visto embaraçado, muito afogado de lutas, achando sempre 

contrariedades em tudo que proponho fazer para melhorar de estado, para trabalhar, 

ter um futuro mais garantido e seguro, não encontrando nunca o auxílio de ninguém. 

Como deve saber, na Tribuna Popular, onde escrevo, nada me dão, nem eu o exijo 

porque não o podem fazer, e eu estou ali, apenas, para ajudar o Lopes, porque o faço 

generosamente, de coração aberto, com dedicação e simpatia, e mesmo, pela grande 

causa abolicionista que nós todos defendemos com desinteresse e honra (p. 819). 

 

 

Concomitante à atividade jornalística, o Poeta procurou intensificar sua veia 

literária e estreia não como poeta, como desejava
59

, mas como prosador, assinando o pequeno 

livro intitulado Tropos e Fantasias, em parceria com Virgílio Várzea. A participação de Cruz 

e Sousa contou com seis dos doze tra alhos que possuem os seguintes títulos: “Allegros e 

Surdinas”, “Piano e Coração”, “A Bolsa da Concu ina”, “O Padre”, “Pontos e Vírgulas” e “O 

Sabiá-Reis”. 

 Nesse ambiente de possibilidades literárias, alimentado em linha ascendente pela 

expansão do periodismo de revistas e jornais em cidades das províncias, fortes sinalizadores 

do florescimento da vida cultural em algumas regiões do país, Cruz e Sousa, apesar de 

contrariedades provenientes do fato de ter sido repelido pelo meio provinciano, com a grave 

consequência de ter tido a publicação de O Moleque suspensa, ainda em fins de outubro de 

1885, conseguiu dar início à construção de seu trajeto literário, angariando relativa fama na 

província catarinense, com suas publicações locais. Mas seu eu inquieto não o permitia dar-se 

por satisfeito. Passou então a vislumbrar sua mudança para o centro cultural e intelectual 

brasileiro: a cidade do Rio de Janeiro. A Corte, ou depois de 1889, a Capital, representava 

                                                           
58

Cruz e Sousa colaborou, também, ainda que espaçadamente, no Jornal do Comércio, onde publicou, inclusive, 

o soneto “Sempre E... sempre”, o qual se acha incluso dentre os poemas que compõem O Livro Derradeiro, p. 

249. 
59

O Poeta tentou estrear com Das Cambiantes, reunião de vários trabalhos poéticos, mas não logrou êxito. 

Chegou até mesmo ter sua publicação anunciada, em O País, no início de 1885, quando Cruz e Sousa esteve no 

Rio de Janeiro. 
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uma conjunção de quatro tipos diferentes de capital, enquanto instâncias definidoras de 

espaço de relações físicas e sociais: capital econômico, capital cultural, capital social e capital 

simbólico
60

. Essa conjunção conferiu ao Rio cada vez mais prestígio e notoriedade. Era para 

lá que intelectuais e literatos dos quatro cantos do país queriam se dirigir. Não foi diferente 

com Cruz e Sousa. O Poeta catarinense, agora já não tão mais eufórico com os tímidos 

reconhecimentos de parte de sua gente, resolveu dar adeus à Província, onde o jogo da ilusão 

e da desilusão parecia querer minar suas forças que lutavam contra a precária imprensa 

provinciana. Aliás, esclarecedoras são as palavras, nesse sentido, de Raimundo Magalhães 

Júnior (1975, p. 162): “Nestor Vitor diz que, mentalmente, Cruz e Sousa já vivia de costas 

para o meio provinciano. Era como um albatroz querendo desferir vôo para outros horizontes 

e de uma vez para sempre. Não tardaria a libertar-se daquilo”. 

Mas não foi diferente na Capital Federal, quando lá chegou aos últimos dias do 

mês de dezembro de 1890. Inicialmente, trabalhou como noticiarista da Cidade do Rio, 

recebendo pelos serviços prestados salário miserável. Talvez a sua vontade de estar na capital 

cultural do país, com todas as suas prerrogativas, além de poder conhecer de perto grandes 

nomes da literatura brasileira, fê-lo se submeter a condições ínfimas de sobrevivência, e a se 

esforçar sobremaneira para divulgar seus escritos em verso e em prosa em publicações locais. 

Dentre as publicações a que teve acesso, conseguiu publicar no jornal Novidades o soneto “O 

mar”, já transcrito integralmente; “Arte”, um dos mais longos de seus poemas e o soneto 

“Rir!”, am os de O Livro Derradeiro. O soneto “Rir!” apresenta-nos um sujeito poético que 

se mostra preocupado com o riso que denuncia um estado de espírito fundamentalmente triste. 

O riso não traduz o sentimento de alegria que lhe é peculiar; ao contrário, o riso, para algumas 

pessoas, soa falso. Ora, se assim o for, melhor seria a autenticidade de um riso marcado pela 

                                                           
60

Esta divisão é apresentada por Pierre Bourdieu apud CATHARINA, Pedro Paulo Garcia Ferreira, op. cit, p. 43, 

para quem o capital econômico seria aquele visto pela perspectiva do dinheiro, de bens imóveis, obras de arte 

etc.; o cultural, pela ótica do conhecimento enciclopédico, literário e artístico; o social, com suas “relações 

úteis” no âm ito das trocas profissionais e sociais; e o simbólico, marcada pelo reconhecimento, prestígio e 

reputação. Para o autor, esses capitais são os triunfos usados nos jogos sociais. 
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“trágica ironia”, ou pela capacidade de rir como Henri Heine
61

 rir!”. Não parece ao s culo 

presente / Que o rir traduza, sempre, uma alegria... / Rir! Mas não rir como essa pobre gente / 

Que ri sem arte e sem filosofia. // Rir! Mas com o rir atroz, o rir tremente / Com que André 

Gil eternamente ria. / Rir! Mas com o rir demolidor e quente / Duma profunda e trágica ironia. 

// Antes chorar! Mais fácil nos parece. / Porque o chorar nos ilumina e nos aquece // Antes 

chorar que rir de modo triste... / Pois que o difícil do rir bem consiste / Só em saber como 

Henri Heine rir!...” (p. 282-283). 

Não demorou muito para que as desilusões do Poeta começassem a torturá-lo na  

cidade do Rio de Janeiro. A começar pelo tratamento nada cortês que recebia do chefe José do 

Patrocínio
62

 proprietário da folha Cidade do Rio, culminando, inclusive, com sua demissão. E 

assim, à medida que o Poeta sofria incompreensões e injustiças, desse e doutros veículos de 

comunicação escrita, sua alma mais se revoltava, alimentando sua altivez do desafio. E esse 

desafio se deu através de sua produção literária com forte potência verbal, já que todas as suas 

forças foram canalizadas à Poesia, à Arte, à Ilusão, à Dor que o fizeram esbravejar com toda a 

força de seu ser: 

Noiva de Satanás, Arte maldita, 

Mago Fruto letal e proibido, 

Sonâmbula do Além, do Indefinido 

Das profundas paixões, Dor infinita. 

 

Astro sombrio, luz amarga e aflita, 

Das Ilusões tantálico gemido, 

Virgem da Noite, do luar dorido, 

Com toda a tua Dor oh! sê bendita! 

 

Seja bendito esse clarão eterno 

De sol, de sangue, de veneno e inferno, 

De guerra e amor e ocasos de saudades... 

                                                           
61

Heinrich Heine (1797-1856) foi um grande escritor do Romantismo alemão, autor de narrativas de viagem e de 

poesias, e que se tornou muito conhecido por fazer uso de ironias ao trabalhar com temas românticos, além de ter 

feito uso da sátira política e da crítica social. 
62
Gonzaga Duque, em artigo “O Poeta Negro”, pu licado na Coleção Fortuna Crítica 4, p. 97, faz alusão ao 

chefe do Poeta, sem citar seu nome, e deixa patente a existência de relação nada amigável entre os dois, e faz a 

seguinte citação: „“É que eu lhe recordo a origem‟ – dizia-me -, „tenho talvez a mesma cor da mãe... e ele, que 

quer ser moreno à força, esbarra-se comigo, vê-me como a afirmação tremenda do seu passado, sou o espectro 

recordativo da mucam a que o despejou no mundo!‟ E começava a sátira, jorrava-lhe em torrentes de adjetivos 

fulvos, cáusticos,venenosos.../ E foi por assim ser que, talvez, escreveu a „Canção Negra‟:/ Bendita seja a negra 

 oca/ Que tão malditas coisas diz!”.   
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Sejam benditas, imortalizadas, 

As almas castamente amortalhadas 

Na tua estranha e branca Majestade!  

(“Visão”, Faróis,  p. 135) 

 

 

 

Desse modo, o jovem provinciano, com os arroubos próprios da idade, que tanto 

sonhou com a glória que supostamente pensou encontrar no Rio, em verdade, deparou-se com 

um mundo de desilusões, com um horrendo Fervet Opus de vaidades, intrigas e jogo de 

interesses. As rodas literárias, onde, a princípio, achou que fossem ser-lhe favoráveis, não 

passaram de espaços alimentados, quase sempre, pelas animosidades. O Poeta desterrense 

começou, então, a compreender a sua real situação e a de seus pares. A suposta liberdade 

proporcionada pela Abolição não passava de um grande engodo, de um grande mito, já que, 

nem de longe, podiam vislumbrar igualdade de oportunidades num mundo de brancos 

dominantes. Intensifica-se, dessa forma, a experiência dolorosa de Cruz e Sousa. Para fugir às 

contingências de seu pathos social, mergulhou-se nas excessivas locubrações, produzindo, 

ferrenhamente, uma obra marcada pela originalidade, que reflete o seu estado de solidão, 

preso a “trágicas algemas” de seu  dio e ao “frio sepulcral do desamparo” de uma sociedade 

que tanto o repudiava, responsável, portanto, pela sua obsessão lírica, cantada com a 

conivência de todos os seus sentidos. Nesse sentido, as grandes desilusões que cercaram o 

Poeta serviram para ativar ainda mais o seu gênio, ao tornar-se o grande precursor de 

significativa poesia panteísta, cuja matéria poética centra-se no homem que se integra no 

universo sempre desejoso, ainda que debalde, da mais perfeita integração, no que o leva a 

construir o seu percurso trágico calcado nas ambiguidades, contradições e contrariedades de 

sentimentos agônicos.  

É esse mesmo percurso, portanto, que configura o binômio ilusão/desilusão 

identificado no poema “Luar de Lágrimas”, de Farol - já inclusive mencionado no início desta 
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última parte do capítulo -, numa clara demonstração do paradoxo que domina temas e 

procedimentos.  

O poema é dividido em Parte I e Parte II. Segundo Ivone Daré Rabello, em seu livro 

Um canto à margem, Uma leitura da poética de Cruz e Sousa (2006), a I Parte do poema 

“cria um ciclo trágico às avessas: do reconhecimento ao conflito e deste ao despedaçamento”; 

já na II Parte, consoante a mesma autora, o poema “narra a desventura do her i trágico-

irônico”. O poema, a  em da verdade, traça uma s rie de quadros pictóricos reveladores do 

percurso trágico de um herói que se encontra entre o conflito da dúvida e a sua desventura 

sem rumo. A estrofe que a re o poema, “Nos estrelados, límpidos caminhos / dos C us, que 

um luar criva de prata e de ouro/ abrem-se róseos e cheirosos ninhos, / e há muitas messes do 

 om trigo louro” (p. 167), aponta-nos para a existência de um mundo, em cuja jornada vivida 

pelo herói visionário, tenta buscar o paraíso, e encontrar os mortos queridos, mas que se 

desilude ao sentir abandonado diante de sua tentativa. A ilusão ganha vulto à medida que 

alimenta seus sonhos de encontro:  

 

(...) 

Lá, a florescência dos Desejos 

Tem sempre um novo e original perfume, 

Tudo rejuvenesce dentre harpejos 

E dentre palmas verdes se resume. 

(...) 

Lá não existe a convulsão da Vida 

Nem os tremendos, trágicos abrolhos. 

Há por tudo a doçura indefinida 

Dos azuis melancólicos de uns olhos. 

(...) 

É lá que vagam, que plangentes erram, 

Lá que devem vagar, decerto, flóreas, 

Puras, as Almas que eu perdi, que encerram 

O meu Amor nas Urnas ilusórias. 

(p. 168, 169) 

 

 

 

Mas eis que sua procura foi de alde. Apesar de suas inúmeras tentativas, de “viajar 

[por] todos os portos, de “ver in spitas paragens, as mais profundas regiões selvagens”, não 

conseguiu o que desejava, restando, apenas, ao herói-trágico, a desventura e a desesperança: 
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E eu em vão busquei, Mortos queridos, 

Por entre os meus tristíssimos gemidos, 

 

Em vão pedi os filtros dos segredos 

Da vossa morte, à voz dos arvoredos. 

 

Em vão fui perguntar ao Mar que é cego 

A lei do Mar do Sonho onde navego... 

(...) 

E voa, voa,voa, voa, voa, 

Nas Esferas sem fim perdida à toa. 

(...) 

Depois de voar a tão sutis Encantos, 

Vendo que as Ilusões a abandonaram, 

Chora o luar das lágraims, os prantos 

Que pelos Astros se cristalizaram! 

(p. 170, 173) 

 

 

 

Assim se fecham as andanças trágicas do herói. Sua viagem resulta numa teia de fios 

compostos de dilaceramento, dissociação e de desventuras. Humilhado, e com dor, o herói-

trágico-irônico   tomado por forças antagônicas que o dilaceram, “tamanho [seu] impulso, 

colossal, tamanho”. 

A solidão, tema que nos remete à perturbação da subjetividade do sujeito poético, é a 

tônica do poema “Desmoronamento”, de “O Livro Derradeiro”. A solidão que invade o seu 

ser aciona, em seu coração, visões de um “vago tempo incerto” que lhe trouxe prazer, mas que 

são, agora, redivivas sem saber o motivo, até porque essas mesmas lembranças são portadoras 

de mágoas que trazem tam  m consigo “pranto doloroso e triste”. O sujeito po tico acha-se 

profundamente desiludido em face de esperanças nutridas, mas que não foram correspondidas, 

deixando-lhe apenas de longe saudades de 

 

Tudo o que houve em [seu] meu ser de compaixão e crença 

Para sempre secou, secou já como um rio; 

Para sempre também [subiu] subi ao escombro frio 

Da dúvida mortal, avassalante, imensa. 

(p. 405) 
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Ao sentir-se assim o sujeito poético perdeu a direção das coisas e ficou sem 

 ússola e sem rumo. Viu afastar de si todas as imagens daqueles que tanto amou como “numa 

espiral de fumo”, mas eis que 

 

Entretanto a [sua] minh‟alma em vôo largo e ufano, 

De repente triunfal, de súbito gloriosa, 

Tem a pompa de sol, vermelha e luminosa, 

Da púrpura esvoaçante e aberta de um romano. 

(p. 405) 

 

 

 

Mas a alma guerreira do poeta, assim como a do romano, não se desfaleceu 

facilmente. Sua arma de luta não o deixou vulnerável e vacilante; ao contrário, o alimentou 

ainda mais quando resgatou da memória suas conquistas, seus sonhos, suas ilusões sentidas 

pelas “estradas” por onde passou.  A escrita, portanto,   essa arma que representa a força 

motriz que serve de seiva à criação do sujeito poético, magistralmente materializada nas três 

últimas estrofes do poema: 

 

E esse fulgor, que vem dos meus sonhos dispersos 

Na névoa do passado, errantes e dolentes; 

Dá-me árdidos corcéis fogosos e frementes 

Para atrelar, jungir ao carro destes versos. 

 

Claramente, recordo e penso nas estradas 

Que percorri, que andei às ilusões, sozinho, 

Vendo que todo o amor das virginais amadas, 

Tinha a mesma fatal embriaguez do vinho. 

 

Quantos entes febris, que o amor embriaga e ofusca 

Assim, durante a vida, ansiosamente exaustos, 

Não encontram, talvez, dessas visões em busca, 

As Margaridas vãs dos ilusórios Faustos! 

(p. 406) 

 

 

 

Por isso segue com suas constantes interrogações, talvez à procura de respostas 

para as suas profundas questões interiores, como no soneto “Alma Solitária”, de Últimos 

Sonetos, o qual encerra fulgurações de rara beleza e substância eivada de espírito inquiridor: 
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Ó Alma doce e triste e palpitante! 

Que cítaras soluçam solitárias 

Pelas Regiões longínquas, visionárias 

Do teu Sonho secreto e fascinante! 

 

Quantas zonas de luz purificante, 

Quantos silêncios, quantas sombras várias 

De esferas imortais, imaginárias, 

Falam contigo, ó Alma cativante! 

 

Que chama acende os teus faróis noturnos 

E veste os teus mistérios taciturnos 

Dos esplendores do arco de aliança? 

 

Por que és assim, melancolicamente, 

Como um arcanjo infante, adolescente, 

Esquecido nos valores da Esperança?! 

(p. 209) 

 

 

 

Como outras consequências muito características do eu lírico que se achou preso e 

envolto em sua solidão, avultaram-se a angústia, agonia, melancolia e o desengano, 

sentimentos profundamente cultivados por ele, especialmente no expressivo poema 

“Pandemonium”, do livro Faróis, todo ele composto em dísticos. De imediato, chama a 

atenção do leitor para a estrutura do poema, salientada pela sua formalidade e rigidez no uso 

das palavras. Por outro lado, essas mesmas palavras, carregadas de forte sentimento agônico, 

dão ao poema um sentido muito mais emocional que intelectual. A semântica pouco sofre 

variações, até porque o eu despedaçado já se anuncia e denuncia nos primeiros versos: “Em 

fundo de tristeza e de agonia/ O teu perfil passa-me noite e dia.” (p. 105) A partir daí, o que se 

percebe é o desenvolvimento de uma verdadeira dança macabra que envolve o sujeito poético, 

emprestando-lhe ares de indivíduo dominado por hostes e potestades. 

É significativo que, nos versos de “Pandemonium”, apesar da excessiva 

adjetivação, reiteradamente disposta ao longo dos versos, hajam reunidas, no mesmo espaço 

textual, multiplicidade de imagens que denotam a experiência trágica do eu lírico, mas que 

tam  m se apresentam como uma tortura est tica: “Aflito, aflito, amargamente aflito, // Uma 

visão que é a tua sombra pura / Rodando na mais trágica tortura. // Por toda a parte escrito em 

fogo eterno: / Inferno! Inferno! Inferno! Inferno! Inferno! // Ir soluçando e rindo entre vorazes 
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/ Satanismos diabólicos, mordazes. // Presa, fechada pela atroz mordaça / Dos fundos 

desesperos da Desgraça. // Suspiro de martírio, de ansiedade, / De alívio, de mistério, de 

saudade. // Suspiro imenso, aterrador e que erra/ Por tudo e tudo eternamente aterra...” (p. 

108). E a última estrofe do poema, pintada com o definitivo quadro de “condenados corações 

revoltos”, vaticina o seu destino, com uma das marcas registradas da expressividade ver al 

cruz-e-sousiana – o polissíndeto – num claro desejo de enfatizar o sentimento de tortura que 

corrói a alma, ao repetir o conectivo coordenativo: 

 

E mudo e pasmo e compungido e absorto, 

Vendo o teu lento e doloroso giro, 

Fico a cismar qual é o rio morto 

Onde vai divagar esse suspiro. 

(p. 109) 

 

 

 

A tensão dialética instaurada a partir do binômio ilusão/desilusão também 

floresceu, em última análise, na chamada poesia panteísta, onde, segundo José Oiticica, em 

seu artigo “O Poeta Negro”
63
, “o homem se integra no universo aspirando sempre à mais 

perfeita integração”. Cruz e Sousa, ao se tornar o precursor desta vertente po tica, aca ou por 

abrir portas por onde passaram tantos outros poetas. Não mediu esforços, mesmo que tenham 

tentado calar a sua voz, e por isso agarrou-se na produção poética como redenção, e como 

livramento de transe afetivo. O eu poético profundamente desiludido procurou encontrar, na 

esperança, a força que tanto necessitou, para seguir em frente. Sua aspiração foi, portanto, o 

exercício da prática da fé, como forma de suportar a dor – com todas as suas variantes -, que o 

perseguiu sem tréguas. Daí ter buscado a comunhão com as coisas e, por intermédio do amor, 

a comunhão com os seres, com as almas e com a Eternidade. O poema “A Grande Sede”, de 

Últimos Sonetos dá provas cabais a esse respeito: 

 

Se tens sede de Paz e d‟Esperança, 

                                                           
63 O texto foi publicado na Coleção Fortuna Crítica 4,  p. 146. 
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Se estás cego de Dor e de Pecado, 

Valha-te o Amor, ó grande abandonado, 

Sacia a sede com amor, descansa. 

 

Ah! volta-te a esta zona fresca e mansa 

Do amor e ficarás desafogado, 

Hás de ver tudo claro, iluminado 

Da luz que uma alma que tem fé alcança. 

 

O coração que é puro e que é contrito, 

Se sabe ter doçura e ter dolência 

Revive nas estrelas do Infinito. 

 

Revive, sim, fica imortal, na essência 

Dos Anjos paira, não desprende um grito 

E fica, como os Anjos, na Existência. 

(p. 206) 

 

 

 

Assim, se atentarmos para o que Emil Staiger (1997, p. 49) diz quando afirma que 

“a poesia lírica manifesta-se como arte da solidão, que em estado puro é receptada apenas por 

pessoas que interiorizam essa solidão”, podemos, então, concluir que a solidão de Cruz e 

Sousa fê-lo produzir não somente múltiplos textos líricos, mas lírico-trágicos. De sua vida 

reclusa, incompreendida e dilacerada emergiram os temas afluentes da ilusão e da desilusão 

que marcaram profundamente a oscilação entre a consciência da realidade e a necessidade de 

refugiar-se no mundo da euforia. Nisso, portanto, consiste sua experiência trágica. 
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4 GAUCHES NA HISTÓRIA, EMPAREDADOS NA ARTE POÉTICA: vozes que se 

des(cruzam) 

 
 

 

Nenhum poeta, nenhum artista, seja em que arte for, tem 

sentido por si só. Compreendê-lo, avaliá-lo é avaliar as 

relações com os poetas e os artistas do passado. Não é 

possível julgá-lo sozinho; para o opor ou o comparar, é 

preciso colocá-lo no meio dos mortos. Julgo ser isto um 

princípio de crítica não só histórico mas estético. 

 

T.S. Eliot 

 

 

4.1 Protagonistas do deslocamento, seres em desassossego 

 

 

 

 

Cesário Verde (1855-1886) e Cruz e Sousa (1861-1898) são dois poetas que 

possuem a marca temporal de uma época em que o pessimismo e a desilusão face à 

materialidade do mundo se constituem em elementos configuradores do herói-poeta, o qual se 

coloca como um ser híbrido: de um lado, apresenta-se como homem frágil, que parece ter 

perdido a capacidade de experimentação e o cultivo do desejo; de outro, possuidor de uma 

consciência que traduz a força criadora da humanidade reificada. É o que podemos 

denominar, também, de herói problemático, marcado pela incerteza e o precário
64

. Em 

consequência desse estado de coisas, o herói-poeta passa a assumir dois papéis: o de vítima e 

o de testemunha da alienação social, da descontinuidade e da exclusão sob suas mais 

diferentes formas. Ou, em outras palavras, assume “o modelo do duplo solipsismo que a 

modernidade implantou: o ser insulado em si mesmo, desejoso de tornar-se empreendedor, e o 

ser ensimesmado, em busca de comunicar-se com  camadas profundas de seu pr prio eu” 

(HELENA, 2010, p. 36). Assim, o sentimento de exílio leva-o a sentir-se cada vez mais 

                                                           
64

 Lucia Helena (2010), em sua o ra “Ficções do desassossego”, à p. 131, cita a expressão “her i pro lemático”, 

cunhada de György Lukács. E acrescenta, ainda, a ideia de que se trata “de um personagem frágil, que   „forte‟, 

alguém que roça o sublime por meio de seu contrário e é focalizado na ótica da perda, da lacuna, do resíduo, da 

ruína; numa palavra, são seres que falam no intervalo do silêncio regado de aridez”. 
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deslocado diante de uma sociedade ávida de fruição imediata. Torna-se um ser que se 

pretende excluído da lucidez, ao tentar evadir-se; mas também consciente da necessidade de 

enfrentar os desafios da circunstância histórica que reinam no final do século XIX. Por isso, 

sofre com o peso da indiferença, mas, apesar disso, não se deixa abater; ao contrário, se 

agiganta diante do egocentrismo que destrói o mundo.  

Os poetas português e brasileiro, ao se verem também vítimas da vulgarização, 

banalização e do consumismo do mundo burguês, bem como presos às amarras de programas 

literários de escritores que se revelam demasiado estreitos, acaba por se recusarem, a saber-se 

confinados. O resultado disso é a postura estetizante de ambos, através da criação de projetos 

poéticos que denunciam a existência de gestos de rebeldia e contestações, além de se 

apresentarem inconstantes e instáveis, à procura de uma identidade perdida no meio dos 

escombros daquilo que teve representação no passado, mas de que, no presente, só restam 

resquícios dispersos, espalhados pelos quatro cantos. Dá-se início, então, o perfilamento do 

verdadeiro dilema dos poetas: a noção de que os seus projetos poéticos são incompatíveis com 

as normas vigentes. Mas essa consciência agônica deu-lhes força e vitalidade para a escrita de 

versos que anunciam a presença de poetas precursores, dotados de múltiplas facetas, apesar de 

eles estarem inseridos em espaços físicos diferentes. Cada Poeta, portanto, à sua maneira, 

traçou “percursos” literários que, de certa forma, traduziram o enfrentamento desses desafios. 

Cesário Verde, em face do processo de exclusão literária a que se viu submetido, 

especialmente quando tentou desestruturar velhos modelos estéticos, e deu a conhecer aos 

seus pares um novo método poético, nas palavras de Helder Macedo (1999, p. 20), constituído 

de “poemas [que] progridem numa s rie de sequências aparentemente acidentais de 

acontecimentos justapostos cuja articulação, estruturalmente metonímica, está mais próxima 

da t cnica cinematográfica de corte e montagem”, desenvolveu consciência do trauma 

coletivo e de suas consequências na vida cotidiana. Cruz e Sousa, por seu turno, sobretudo em 
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face do processo de exclusão social e racial, este último enraizado nos séculos precedentes, 

por intermédio do escravismo, desenvolveu, no âmbito poético, a consciência do trauma 

coletivo, ao desenvolver também um projeto poético inovador. Ao se colocarem contra esse 

statu quo, realizaram, assim, um enfrentamento ideológico e estético, através de projetos 

literários libertários, os quais incorporaram a contradição e uma natureza irreconciliatória, sob 

a forma de hybris trágica. A bem dizer, Cesário Verde e Cruz e Sousa fazem em seus textos 

história na e pela ruptura, e nisso consiste sua tragicidade, o que lhes ocasiona uma 

consciência de sofrimento e de dor, frente às violências sofridas. Aqui, especialmente, 

recorremos à concepção kierkegaardiana acerca da perspectiva trágica, a qual enxerga o 

trágico como contradição sofredora. 

A contradição sofredora dos Poetas está, pois, evidenciada ao longo da tessitura 

dos respectivos projetos poéticos, sobre os quais passamos, a partir de agora, a analisar 

aspectos que os aproximam, mas também que os diferem, na perspectiva da visão poliédrica 

que cada um apresenta. Trata-se, portanto, de dois projetos literários que, dada a capacidade 

de seus autores, manifestada sob a ótica da renovação e da força inovadora de sua poesia, 

apresentam dificuldades de classificação, talvez pelo fato dos Poetas, como bem diz Cesário, 

colocarem em sintonia, “(...) excitados, sacudidos, / O tacto, a vista, o ouvido, o gosto, o 

olfacto!”. 

Cesário Verde, tal como um poliedro que ele diz ter construído em 

“Cristalizações”
65

, é um poeta de múltiplas facetas. A primeira proposta tentadora que se nos 

afigura é querer inseri-lo exclusivamente no realismo português, assim como acontece com 

Cruz e Sousa, ao querermos aprisioná-lo em apenas um lugar canônico oficial chamado 
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Cesário, em carta enviada ao amigo Silva Pinto, ao referir-se ao poema “Cristalizações”, tece as seguintes 

considerações: “Amanhã tenciono mandar-te de Lisboa, se houver, um número da „Revista de Coim ra‟, um 

paspalhão que traz apenas um artigo bibliográfico bem feito, do Coelho de Carvalho, e onde eu colaborei; já 

sabias? / São uns versos agudos, gelados, que o Inverno passado me ajudou a construir; lembram um poliedro de 

cristal e não sugerem por isso quase nenhuma emoção psicol gica e íntima. Mas ao menos  em o conheço” (p. 

213). 
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Simbolismo. Ora, a hybris de Cesário Verde e de Cruz e Sousa, no plano da construção 

poética, não nos permite estabelecer meras classificações estéticas, caso contrário, poderemos 

incorrer em alguns erros de juízo e de categorizações por vezes contraditórias. Interessa-nos 

saber que os Poetas, para darem conta de fazer aflorar o seu potencial criativo, clarificam o 

seu posicionamento em relação aos códigos literários vigentes, a partir de sua aceitação, 

recusa ou reelaboração. E, para fazerem-no, transitam por várias formas de expressão e 

pensamento, quem sabe como forma de melhor darem a entender aos leitores o sentido 

evolutivo de suas respectivas poesias. E acabaram conseguindo, sobretudo ao contarem com a 

ajuda de amigos estimáveis: Cesário Verde não conseguiu ver em vida a publicação de sua 

o ra, mas contou com a ajuda do “amigo para a vida e para a morte”, Silva Pinto, o qual o 

incentivou em sua carreira literária e fê-la tornar conhecida após sua morte
66

; Cruz e Sousa, 

por sua vez, ao contrário de Cesário Verde, ainda conseguiu vislumbrar a glória de ter obras 

publicadas, a exemplo de Missal, que apareceu em janeiro (ou fevereiro) de 1893 e Broquéis, 

em 28 de agosto do mesmo ano. Seu amigo, Nestor Vítor
67

 - para quem Cruz e Sousa 

                                                           
66
De acordo com Joel Serrão (1999, p. 20), “Em A ril, numa edição de 200 exemplares, que não foi posta à 

venda, O Livro de Cesário Verde publicado por Silva Pinto é distribuído pelas pessoas que o editor e Jorge 

Verde melhor entenderam merecer a oferta, ou seja, „pelos parentes, pelos amigos e pelos admiradores provados 

do ilustre poeta‟” (grifos do autor). Cesário Verde, em carta remetida a Silva Pinto, de 1875, deixa transparecer o 

cuidado que este tinha por ele: “São realmente coisas tão finas, tão delicadas, essas de que me falas, que eu tenho 

medo de as maltratar lançando sobre elas palavras pouco meditadas, e que te dariam uma ideia menos verdadeira 

de mim” (Ibidem, p. 204). Outra informação sobre o cuidado de Silva Pinto para com a divulgação da obra de 

Cesário Verde vem do livro “Cesário Verde e a „cidade historia‟, de Al erto Moreira, à p. 16-17, in ver is: “Foi 

Silva Pinto que, em Novembro de 1874, mandou para A Harpa a poesia Flores venenosas (semanas antes 

publicada em A Tribuna), acompanhada de algumas palavras alusivas à apresentação que do Poeta fizera no 

Diário da Tarde; e, aludindo à forma como o aquilatara em a Actualidade, quando se ocupara do poema de 

Junqueiro, renova e reforça a opinião que havia exarado acerca de Cesário: „...Dissemos que   ele, entre n s, o 

mais notável – agora diremos o único representante dessa novíssima feição não subjectiva, do lirismo que é 

eterno, aliado à expressão de uma fase que é de ontem, e que é transitória, da poesia moderna: misto de 

Lamartine, „desdenhado‟ pelos pedantes, e de Heine, „desprezado‟ pelos míopes: resultado fatal da 

independência do primeiro, que prescinde da oficial chancela, e do modo de ser „transit rio‟ da secunda feição a 

que aludimos. Mas que adorável e, ao mesmo tempo, que desolado cantor aquele! que delírio de voluptuosa 

seiva nesses versos inflamados, ora impressos dum subjectivismo doloroso; logo tristemente subordinados à 

„dúvida‟ eterna, à som ra dúvida de Baudelaire, dos Heine, dos Byron e dos Musset! (...)”. 
67

Nestor Vítor, em seu artigo Cruz e Sousa, a Infantilidade de um Príncipe, publicado na Coleção Fortuna Crítica 

de Cruz e Sousa, à p. 56, nos dá o seguinte depoimento a respeito da o ra do Poeta: “A o ra de Cruz – basta isto, 

não é a dos parnasianos – entronca com a poesia atual no Ocidente. Ele   mais „futurista‟, no alto sentido da 

palavra, do que muitos dos futuristas de hoje. É o que acontece com Edgard Poe, com Whitman, nos Estados 

Unidos, com Baudelaire, com Verlaine, com Mallarmé, na poesia francesa. Porque, como estes, disse-o muito 

 em o Sr. João Pinto da Silva, falando de Baudelaire, ele, com seu su jetivismo emocional, „reintegrou a poesia, 

definitivamente, nos seus legítimos domínios‟. O alcance da o ra de Cruz e Sousa, no Brasil, está nesse golpe de 
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dispensou deferências em várias de suas correspondências -, foi seu grande confidente, 

incentivador do fazer literário e também divulgador após a morte do Poeta. 

Os depoimentos dos Poetas
68

 nos dão maior segurança para seguir em frente com 

a nossa proposta de, com fulcro em excertos de poemas de Cesário Verde e de Cruz e Sousa e, 

em fragmentos da prosa poética, do poeta do Desterro, demonstrar o poliedrismo de seus 

autores, com base nos programas estético-filosóficos de quatro grandes movimentos literários: 

Romantismo, Realismo, Simbolismo e Modernismo
69

. Cesário Verde, em cartas a amigos e 

em sua própria poesia, apresenta falas esclarecedoras sobre suas opções poéticas. Na carta de 

nº 14, dirigida a Silva Pinto, o Poeta se refere à sua própria poesia e faz comentário sobre um 

poema seu que não identifica:  

 

Os conselhos dedicados que me dás, e que eu recebo com o maior reconhecimento, 

são a verdade. E é isso que eu já pensava, mas julgo que não me fiz compreender 

bem. 

                                                                                                                                                                                     
gênio. Todo o movimento poético vanguardista atual tende para esssa libertação, cada vez maior, da poesia, 

tirando-lhe toda a ganga de literatura possível”. Noutro texto, da mesma publicação, à p. 104, Silva Pinto 

enaltece o crescimento literário do nome do poeta-amigo, quase vinte e cinco anos depois de sua morte: “Quase 

toda a literatura que se pode chamar propriamente viva, no domínio da poesia, entre nós (...), vinda depois de 

Cruz e Sousa e de sua geração, consciente ou inconscientemente ressente-se mais ou menos dos seus processos. 

Alguns dos que já mereceram destaque na nova geração talvez que nem o tenham lido suficientemente. Mas o 

seu influxo no que respeita à forma e aos estados d‟alma já anda por tal modo na atmosfera de hoje, que será 

muito difícil a qualquer poeta de sensibilidade mais aristocrática poder de todo evita-lo entre n s”. 
68

Também depoimentos de outros literatos corroboram a veia poética plural de nossos Poetas: Guerra Junqueiro 

(1850-1923), contemporâneo de Cesário Verde, em texto intitulado Um poeta, publicado no Jornal da Manhã, 

Porto, 1880 (?), discorre so re a poesia portuguesa e so re o poeta português, para quem ele “ordinariamente,   

um su jectivo e um melanc lico”. Mas, ao referir-se a Cesário, estas são suas palavras: “(...), entre os modernos 

poetas, destaca, com um relevo brilhante e juvenil, pela nota campesina, Cesário Verde. Ele reproduz a paisagem 

do natural com um lance de olhos instantâneo, um pincel por vezes maravilhoso e uma alma sempre adorável e 

sonhadora, ao mesmo tempo graciosa e melanc lica, altiva e feminina, cândida e sorridente...”; Doutra parte, 

Sonia Brayner, em sintético mas precioso artigo sobre o Poeta catarinense, “Cruz e Sousa Expressionaista”, 

publicado em obra organizada por Iaponan Soares e Zahidé L. Muzart, comemorativa do centenário de Broquéis 

e Missal, à p. 106-107, nos  rinda com um lúcido depoimento: “Pensar a criação vinha sendo uma forma de 

auscultar a natureza da arte, suas questões eternas, seus conflitos esterilizadores ou fecundantes. Cruz e Sousa irá 

dialogar com seus demônios interiores através de um jogo de espelhos: a natureza e a cultura se enfrentam na 

conquista de um corpo textual desejável. Criar é copular, dar vida, sentir o intenso prazer físico de conquistar um 

território proibido, apenas permitido aos eleitos, ou, como prefere o poeta, aos Iniciados. A liminaridade e a 

metamorfose são componentes do texto sobre o criador-em-ato: a impossibilidade da realização o transforma em 

ser dividido, metade homem, metade bode. Tudo são sentidos superexcitados, ampliados vocabularmente até a 

desmedida. (grifos da autora) 
69

Nossa escolha por esses quatro movimentos se deu basicamente por entendermos que eles dão conta de, por 

intermédio de suas rubricas literárias, corroborar o perfil também literário multifacetado de Cesário Verde e de 

Cruz e Sousa, o qual entendemos ser uma das marcas do estado de inquietude dos Poetas. 
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A poesia que eu hoje te mando é a minha última maneira. Vês por ela que eu não 

desprezo de modo algum o coração, que quando desprezado não deixa brotar 

nenhuma obra de arte. 

Mas o que eu desejo é aliar ao lirismo a ideia de justiça. 

Cruz e Sousa, por seu turno, em seu texto em prosa “Intuições”, invoca o poder da 

Arte, com especial destaque para a figura de Shaskepeare e seu mundo criativo. Mas também 

questiona o monopólio de criações poéticas e de escolas literárias:  

 
A verdade na Arte existe em cada temperamento sincero que se manifesta, em cada 

singular sentimento que se revela, em cada alma original que vêm dizer o seu 

segredo à Vida! 

(...) 

A vida é real e é ideal, é ideal e é real. 

(...) 

- É como a velha questão das escolas, dos grupos, que desorienta e confunde a 

tantos. 

-  É verdade, as escolas, as escolas! As escolas só ficam com os principais, com os 

chefes ou fundadores. Só os que conseguem marcar fundo a expressão de um 

sentimento e de uma forma, os que têm os arrebatamentos e alucinações do Sonho e 

que pairam fora das órbitas geralmente traçadas. 

(p. 580; 587) 
 

 

No mesmo texto em prosa, Cruz e Sousa desfere duros golpes em direção ao 

discurso hegemônico do Realismo:  

 

Quanto à observação, essa é o fatigado, o gasto lugar-comum dos que muito pouco 

ou mesmo nada possuem além dela. É evidente que um artista, desde que chegou a 

requintes superiores, desde que a sua concepção e forma atingiram graus elevados, 

se espiritualizaram, se eterificaram em abstrações, a origem dessas perfectibilidades, 

o crisol onde esse artista se apurou foi no da observação, no da análise. A 

observação parece a forma mais poderosa, a qualidade mais particular para os 

realistas da última hora, porque no Realismo a observação é flagrante pelo 

documento humano, é flagrante nos objetos, nos aspectos, nas atitudes, nos tipos. 

(...) Mas, o que é certo, é que em todos os tempos, para dizer um aspecto de céu, de 

paisagem, para traçar um fato ou um tipo, nas narrativas, novelas e romances 

antigos, houve sempre a observação, senão com a perfeição e apreensão modernas, 

ao menos com os elementos que as épocas forneciam. 

 (p.583-584)  
 

 
 

O poeta, ao discutir acerca da observação e da análise como matérias-primas do 

artista realista, sem o querer, acaba por bater de frente com o discurso de Cesário Verde, 

quando diz: “E eu que medito um livro que exacer e / Quisera que o real e a análise mo 
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dessem.” Cesário, como quem ouve a voz de Cruz e Sousa ecoando em seus ouvidos, parece 

querer dar o troco, quando, em carta dirigida ao amigo e poeta António de Macedo Papança, 

de 1875, deixa transparecer suas preferências literárias: “Todos n s gostámos imenso. Deixa 

voar, meu poeta, a imaginação e o sentimento. Tu tens as verdadeiras inspirações. A poesia da 

arte pela arte tem belezas, não contesto, mas precisa mais dos artistas que dos poetas. Tu és 

natural como a natureza”. (p. 221) 

Assim, para atravessarem as mais diferentes concepções de escrita estético-

literária, os Poetas lisboeta e catarinense procuraram desenvolver múltiplas características do 

fazer poético, muito bem explicitadas por Fátima Rodrigues (1998, p. 165), para quem elas 

seriam “a fidelidade de raiz à inspiração lírica, a experimentação de discursos po ticos 

diversos, a busca de um lirismo com uma matriz discursiva não meramente subjectiva, mas 

associando dialectivamente o subjectivo e o objetivo, o íntimo e o exterior, o sentimento e a 

ideia, o individual e o social”. 

Dessa forma, passamos, a seguir, a ressaltar o valor literário da poética de Cesário 

Verde e de Cruz e Sousa, sem demarcar lugares definidos no cânone da literatura, uma vez 

que eles, a nosso ver, escapam às tentativas de enquadramento. Em verdade, há elementos 

suficientes, na poesia de cada um, que os aproximam das mais diferentes correntes estético-

literárias, não na perspectiva de um caminho que se quer cronologicamente delimitado, de 

forma sucessiva, mas que se colocam, por vezes, num processo de simultaneidade, e por isso 

mesmo multifacetado, sem perder de vista, é claro, os elementos próprios e individuais de 

criação de cada Poeta, que se intensificam quanto mais têm clara consciência de si e do outro, 

revelando, ambos, seu estado de desassossego e de conflito, e por isso mesmo trágico.  

A princípio, já vimos que ler Cesário Verde nos proporciona colher uma imediata 

sensação de adesão à vida, de plenitude e de sucessivos testemunhos de visão otimista dos 

homens e do mundo. Independentemente de quais composições ele tenha escrito ao longo de 
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sua meteórica carreira poética, o certo é que ela se matiza a partir de vários tons, 

especialmente o da expressão literária fiel ao caráter plangente e fatalista que nos é habitual. 

O poema “Cadências Tristes”
70

 mostra marcas do pretenso primeiro tom cesárico, ou seja, a 

construção de discurso programático sobre a poesia num tempo definido, ainda que de forma 

indireta, pelo levantamento de valores fundadores do chamado “cândido lirismo” (v. 8). O 

poema é dedicado ao poeta português, João de Deus
71

, cujo nome é invocado já na primeira 

estrofe: “Ó  om João de Deus,   lírico imortal, / Eu gosto de te ouvir falar timidamente / Num 

beijo, num olhar, num plácido ideal; / Eu gosto de te ver contemplativo e crente, / Ó pensador 

suave,   lírico imortal!” (p. 91). Ao evocar a figura do poeta da mulher, constr i um 

verdadeiro idílio romântico que se deu num passado já remoto, que se projeta na idealização 

de uma relação bucólica entre o sujeito poético e a personagem feminina. Mas já no próprio 

título do poema “Cadências Tristes”, há um significado figurativo da palavra “cadência”, que 

aponta para uma tendência, para uma inclinação, elemento talvez indicativo do desejo de 

mudança do eu poético, sobretudo quando deixa transparecer no segundo verso da última 

estrofe: “O sentimentalismo há-de mudar de fases”. Mas o Poeta sentimental, ao contrário do 

poeta ingênuo, conforme pensamento de Sílvio Castro (1990, p. 16), que “vive contínua e 

gloriosamente sua identificação imutável com a natureza”, constr i pari passu a própria 

posição diante do mundo, com vistas a estruturar uma voz que queira dar conta de manifestar-

se em face de um inédito sistema de ideias. 

                                                           
70

 Segundo Joel Serrão, à p. 91, “Cadências Tristes” foi pu licada, pela primeira vez, em 27 de Dezem ro de 

1874, n‟A Tribuna, em Lisboa, sob o pseudônimo Margarida. Em 1895, vinte e um anos depois, o poema foi 

republicado, postumamente, na Revista Portuguesa, nº 4, onde apareceu subscrita por Cesário Verde, e 

acompanhada da seguinte nota da redação: “O simples nome de Margarida constituía a assinatura destes 

formosos versos, quando Cesário Verde os enviou a João de Deus.” 
71 Interessante assinalar a homenagem que Cesário Verde fez a um poeta que também foge às classificações. 

João de Deus viveu e escreveu na época do Romantismo, mas, de acordo com opinião de António José Saraiva 

(2001, p. 112), “escapou a este amaneiramento, (...) que   difícil classificar em qualquer escola literária, assim 

como o é em qualquer profissão, categoria social, ideologia, tempo. A sua poesia não tem as marcas do tempo ou 

do meio.” 
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O poema “Cinismos
72
” revela mudança de atitude do sujeito poético. Trata-se de 

atitude filosófica fruto de nova expressão estética, por isso o eu contrariado lança mão da 

ironia sobre o Romantismo, a qual se manifesta ao longo de todo o poema, numa clara 

demonstração de crescimento textual que se traduz no processo de modificação expressiva, 

por intermédio da linguagem e de novas elaborações do pensamento. A primeira pessoa do 

singular, que define o sujeito poético, anuncia suas pretensões que se estende no decorrer de 

todos os primeiros versos das estrofes, à exceção da quinta: “Eu hei-de falar lugu remente” 

(1ª estrofe); “Hei-de expor-lhe o meu peito descarnado,” (2ª estrofe); “Hei-de abrir-lhe o meu 

íntimo sacrário” (3ª estrofe); “Hei-de mostrar, tão triste e tene roso,” (4ª estrofe); e “E eu hei-

de, então, soltar uma risada...” (última estrofe composta de um único verso). Ao analisarmos o 

poema, percebemos o quanto o sujeito poético usa sua veia irônica para tratar de uma 

concepção tradicional: o romantismo. Na terceira estrofe, por exemplo, que é caracterizada 

pela emoção hiperbólica, a intensidade do amor é evidenciada pela associação que se 

estabelece com o sofrimento, numa clara demonstração da visão romântica, para quem o amor 

e o sofrimento possuem significações muito próximas, especialmente quando essa visão se 

revela pela ótica da secular influência do cristianismo, cuja avaliação da qualidade de uma 

emoção tende a passa pelo crivo da quantidade de sofrimento que ela é capaz de despertar no 

outro: 

 

Hei-de expor-lhe o meu peito descarnado, 

Chamar-lhe minha cruz e meu Calvário, 

E ser menos que um Judas empalhado. 

(p. 64) 

 

 

Ao seguirmos em frente com a leitura dos versos, deparamos com um eu que 

desdenha o tempo todo de atitudes exageradas. Nesse sentido, o grotesco surge como recurso 

que mostra o desprezo masculino pela relação amorosa exageradamente romântica, 

                                                           
72 O poema foi excluído por Silva Pinto em sua edição de O Livro de Cesário Verde, tendo sido publicado no 

Diário da Tarde, cidade do Porto, em 2 de março de 1874). 
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especialmente quando o sujeito poético faz uso de reiteradas expressões que parecem querer 

ridicularizar o excesso de emoções da amada, e por isso lança sua fatal risada, como quem dá 

seu último golpe de misericórdia, no verso que fecha o poema: 

 
Que ela há-de, enfim, sentir-se constrangida, 

Cheia de dor, tremente, alucinada, 

E há-de chorar, chorar, enternecida! 

 

E eu hei-de, então, soltar uma risada... 

(Ibidem) 

 

 

 Assim é Cesário Verde. Assim é o seu sistema expressivo. Ao lê-lo, claro que 

também nos deparamos com expressões características do romantismo, enquanto movimento 

poético historicamente localizado e definido; ou melhor, com expressões que traduzem as 

recorrências românticas, como nos versos do poema “Cantos da Tristeza”: “Talvez já te não 

lembres, triste Helena, / Dos passeios que dávamos sozinhos, / À tardinha, naquela terra 

amena, / No tempo da colheita dos bons vinhos. // Talvez já te esquecesses, ó bonina, / Que 

viveste no campo só comigo, / Que te osculei a boca purpurina, / E que fui o teu sol e o teu 

abrigo. // E no pomar, nós dois, ombro com ombro, / Caminhávamos sós e de mãos dadas, / 

Beijando os nossos rostos sem assombro, / E colorindo as faces desbotoadas.” (p. 59; 61) 

Entretanto, o que se percebe é a capacidade de Cesário Verde para com o trato do movimento 

literário, ou seja, a mudança de atitude, com sutileza, ao trabalhar, no aludido poema, com 

motivos extraídos do meio ambiente concreto e material da vida cotidiana: “Quando, se havia 

lama no caminho, / Eu te levava ao colo sobre a greda, / E o teu corpo nevado como arminho / 

Pesava menos que um papel de seda” (p. 63). O certo   que o jovem Cesário se apresenta 

diferentemente daqueles cultores de composições poéticas tradicionais, e, com sua paleta, 

demonstra clara potencialidade expressiva que caminha para um processo lógico de auto-

revelação, constituindo-se, portanto, numa figura denunciadora, de quem sabe escolher 

determinados modelos da tradição romântica portuguesa. 
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Tal como Cesário Verde, Cruz e Sousa também se apresenta com espírito 

inovador em suas composições poéticas. Seu desassossego literário se reflete nas inesperadas 

mutações que configuram a evolução de sua poesia. Em “Campesinas”, por exemplo, nome 

dado a uma série de poemas com temas e motivos campestres, inseridos em seu último livro 

de poesias, intitulado “O Livro Derradeiro”, perce e-se a presença de um primeiro esforço 

artesanal, ou de pura imitação, nas palavras de Andrade Murici. Ou, ainda, como bem observa 

Nestor Vitor, apud Andrade Murici
73

, a peça No Campo Santo, daquela s rie, “s  por si  asta, 

no entanto, para dar-nos uma id ia nítida da feição singela e equili rada, de  om artista”, em 

cuja fase Cruz e Sousa já anuncia sua maturidade literária. Sílvio Romero
74

, quando se refere 

à incursão de Cruz e Sousa pelas ideias românticas, afirma que “ , nas suas melhores 

manifestações líricas, uma volta, consciente ou não, ao romantismo naquilo que ele tinha 

também de melhor e mais significativo”; já, para Raimundo Magalhães Júnior (1975), o Poeta 

catarinense seria um romântico retardatário”. Se retardatário ou não, o inquestionável   o fato 

de existirem, na produção poética de Cruz e Sousa, poemas que enaltecem a natureza, reflexos 

talvez do am iente em que nasceu notadamente perce ido em “Papoula”, “Nos Campos”, “Na 

Vila” e em “A elhas”.  

Assim como existem poemas de Cruz e Sousa de forte apelo romântico, também é 

possível encontrar na veia literária cesárica o mesmo tom. Em “Provincianas”, do poeta 

português, e “Na Vila”, do  rasileiro, há comunhão de diálogos que demonstram os estados 

d‟alma de seus respectivos sujeitos po ticos. Em am os os textos, saltam vozes evocativas 

que anunciam a força da natureza, em suas mais diferentes manifestações, e cuja linguagem se 

assemelha, também, ao fazer uso de palavras que denotam qualidades simples do ambiente e 

                                                           
73
A citação foi extraída de seu texto “Atualidade de Cruz e Sousa”, constante de “Cruz e Sousa: O ra Completa” 

(1995, p. 33). 
74 O crítico vaticina a qualidade da lírica cruz-e-sousiana, a qual seria reconhecida posteriormente: “No Brasil, 

porém, para que ele caminhe e progrida (refere-se o crítico ao romantismo), será preciso que, deixando de lado 

as ladainhas de Bernardino Lopes e Alphonsus de Guimaraens, deixando, em suma, as afetações d‟Os Simples, 

prossiga na trilha que lhe foi aberta por Cruz e Sousa, não o Cruz e Sousa da prosa abstrusa do Missal e das 

Evocações, porém o Cruz e Sousa dos Faróis e dos Últimos Sonetos, e essa há de ser uma das mais belas porções 

da lírica nacional, que irão ainda florescer nos primeiros anos do s culo que vai entrar” (1978, p. 163). 
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das coisas, ensejando uma suave melodia própria da comoção poética, que nos permitem 

compreender a intensidade afetiva de seus autores, como nas três primeiras estrofes que 

abrem os dois poemas:  

 

                       “Provincianas”                                             “Na Vila” 

Olá! Bons dias! Em Março,                                 Nos ervaçais vibrou o sol agora, 

Que mocetona e que jovem                                 Nas fitas verdes dos canaviais...                            

A terra! Que amor esparso                                   Como rompesse loura e fresca a aurora 

Corre os trigos, que se movem                            Agora o sol vibrou nos ervaçais. 

Às vagas dum verde garço! 

                                                                             Murmurejam de alegres os caminhos 

Como amanhece! Que meigas                             Que até parecem, límpidos, cantar 

As horas antes de almoço!                                   Na música melódica dos ninhos 

Fartam-se as vacas nas veigas                             Que vai nos ares se cristalizar 

E um pasto orvalhado e moço 

Produz as novas manteigas.                                 Floresce tudo, em toda parte flores 

                                                                              Neste maio feliz, e tão feliz 

Toda a paisagem se doura;                                   Que as plantas exuberam de vigores 

Tímida ainda, que fresca!                                     Desde a profunda, pródiga raiz. 

Bela mulher, sim senhora,                                    (p. 312-313) 

Nesta manhã pitoresca, 

Primaveril, criadora! 

(p. 185) 

 

 

“Mas nem tudo são descantes”, segundo o eu po tico de “Provincianas”, já que a 

visão que os sujeitos poéticos têm da natureza não reflete apenas paz, tranquilidade e 

produtividade. A natureza também tem lá seus desencantos, suas contradições, sua vida 

modorrenta. E é assim que os sujeitos poéticos se sentem depois de algum tempo; é com 

sentimento de contrariedade que eles deparam com cenas que contrastam com a visão 

encantatória do princípio. O espírito de desassossego dos poetas, ao se deparar com a 

mudança dos quadros campestres, leva-os a se sentirem deslocados. Em “Provincianas”, a 

descrição da terra com seus “seios ofegantes” e os rios que “murmuram como umas fontes” 

dão lugar, agora, a solos secos que fazem expulsar seus moradores e transformam as praças 

dos lugarejos antes efervescentes em espaços frequentados por pessoas que trazem as marcas 

do sofrimento e da desolação. Em “Na Vila”, por sua vez, se não há a presença de tipos 
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sociais (jornaleiros, lavradores, feitor, palheiro, ganhões), como em “Provincianas”, que 

pintam o quadro triste que faz oposição ao quadro vivo, inicial, há, a bem da verdade, 

discursos subjetivos que marcam a interioridade e a inquietude do poeta, o qual se revela em 

grau muito mais intenso em seus estados nostálgicos e melancólicos, tão bem delineados nas 

estrofes seguintes: 

 

 

“Provincianas”                                                  “Na Vila” 

Mas nem tudo são descantes                                 Na serena paz vegetativa 

Por esses longos caminhos,                                   Faz docemente tudo adormecer 

Entre favais palpitantes                                         Mas num sono de luz doirada e viva, 

Há solos bravos, maninhos,                                   Quase a dormência de quem vai morrer... 

Que expulsam seus habitantes! 

                                                                               Ah! que o silêncio, a solidão dos ermos, 

É nesta quadra de amores                                      Das agrestes paragens do sertão 

Que emigram os jornaleiros                                   Se dão saúde a espíritos enfermos 

Ganhões e trabalhadores!                                       Também supremas nostalgias dão! 

Passam clãs de forasteiros 

Nas terras de lavradores.                                        A volúpia letal do meio-dia, 

             (...)                                                             Nas horas encalmadas, sob a luz, 

Não é caso que a comova                                       Dá duma campa a atroz melancolia 

Ver suas irmãs de leite,                                          Assinalada numa simples cruz. 

Quer faça frio, quer chova,                                     

Sem uma mamã que as deite                                  Depois o campo na mudez da vila, 

Na tepidez duma alcava?!
75

                                    Aquela eterna e soberana paz 

(p. 186;188)                                                            Da imensa vastidão sempre tranquila 

                                                                                Como que punge e que entristece mais! 

                                                                                (p. 313) 

 

 

Em última análise, observa-se que, tanto em um quanto noutro poema, não há 

mera exaltação das coisas do campo e da simplicidade que tende a ser a vida provinciana, mas 

a percepção de sujeitos que veem também no campo a presença de sentimentos adversos, e 

por isso mesmo ensejadores de eus contrariados e deslocados, cujas ações e reações superam 

visões ingênuas que pretendem entender o romantismo apenas como a expressão de 

sentimentos exacerbados. Assim, o percurso sentimental de Cesário Verde e de Cruz e Sousa 

talvez possa ser racionalmente entendido nessas etapas teóricas de seus processos poéticos, 

com todas as conquistas, progressos e convicções, mas também com as dúvidas, 
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Incompleta esta poesia. Foram os últimos versos do poeta. 
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desconstruções, percalços e ambiguidades. E é exatamente com essas trajetórias marcadas por 

idas e vindas que os Poetas seguem em frente com seus discursos e rompimento de barreiras, 

abrindo espaços para outras manifestações literárias. 

Assim como Cesário Verde e Cruz e Sousa não ficaram infensos aos discursos do 

Romantismo, tendo, conforme leituras anteriores, registrado em alguns de seus versos os 

valores românticos que cruzaram seus caminhos, também assim o fizeram com os valores 

disseminados pelo Realismo, absorvendo-os e utilizando-os como matéria poética. O realismo 

de Cesário Verde
76

, de inspiração baudelaireana, apresenta as marcas da concretude, 

autenticidade, espontaneidade e cenas do cotidiano. A visão de cunho realista atravessa 

praticamente todos os seus textos, revelando-se mais intensamente nos poemas voltados para 

a temática social. As marcas realistas se disseminam por entre o método do Poeta, cujas tintas 

colorem os poemas, espalhando pelos quatro cantos discursos que denunciam diferenças de 

classes sociais e suas profundas desigualdades, agravadas sobretudo pela desenvolvimento 

industrial e suas utópicas promessas de aproximação entre ricos e pobres, pelo viés do 

crescimento socioeconômico. A respeito do método poético de Cesário Verde, Helder Macedo 

nos diz que é característico dele 

 

a estrutura ambulatória dos poemas que reflecte o movimento do observador 

solitário cujo discurso é registado no poema, a justaposição significativa de 

percepções aparentemente aleatórias e dissociadas, e o correspondente uso do 

assíndeto – deriva do seu desejo expresso de registar as gradações subtis de uma 

realidade mutável (MACEDO, H, 1999, p. 21-22). 

 

 

Na fase inicial da carreira poética de Cesário Verde, há uma certa tendência de 

dicotomizar campo vs. cidade. Entretanto, à medida que a evolução de seus escritos literários 

acontece, a simples dicotomia dá lugar à outra mais ampla, tendo, inclusive, merecido 

                                                           
76
Jorge Luiz Antonio, em seu livro “Cores, forma, luz, movimento: a poesia de Cesário Verde”, estuda o 

Realismo na poesia do Poeta , a partir de opiniões de vários críticos, tais como: José Régio, Adolfo Casais 

Monteiro, Fidelino de Figueiredo, Joel Serrão, Jorge de Sena, Luís Amaro de Oliveira, Hernâni Cidade, Jacinto 

do Prado Coelho, João Gaspar Simões e outros. 
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destaque nos estudos de Helder Macedo, qual seja o confronto estabelecido entre a sociedade 

industrial vs. sociedade rural. Mas é preciso salientar que campo e cidade na poesia do poeta 

português não se apresentam tão-somente como lugares perfeitos e paradisíacos, mas sim 

como dois espaços onde haverá a injustiça social e discriminação, assim como outras 

impossibilidades inerentes a cada um deles
77

.  Seguindo nessa direção, não só Cesário Verde 

capta as diferentes nuances dessa sociedade finissecular; Cruz e Sousa, distante do poeta 

português em termos espaciais, acha-se inserido, também, no mesmo momento histórico, e 

acaba por se revelar, também, um poeta realista,
78

 não com a mesma força de pincéis 

realistas
79

  que Cesário Verde tão bem soube fazer deslizar por entre os dedos, mas, a 

exemplo dele, com o sentimento de denúncia e comprometimento social, não tendo passado, 

dessa forma, incólume a questões que tanto o afligiam: conflitos dramáticos decorrentes de 

classes sociais e instituições que se confrontavam e se digladiavam num contínuo medir de 

forças quase sempre desiguais.  

Estas e outras abordagens, de certa forma, já foram discutidas nos capítulos II e 

III, especialmente aquelas alusivas a experiências trágicas dos Poetas, no âmbito da tragédia 

social, marcadamente de cunho realista. “Dessa forma, propomos, em seguida, a analisar os 

poemas “Humilhações”, de Cesário Verde, e “Claro e escuro”, de Cruz e Sousa”, a fim de 

demonstrar a confluência de ideias existente entre eles, quem sabe fruto da leitura que Cruz e 

Sousa fez da poética de Cesário Verde. Tais poemas denunciam os tons dramáticos de quem 

                                                           
77
Em nosso livro “Campo e cidade na poesia de Cesário Verde”, pu licado pela Editora Opção, 2010, discutimos 

este assunto de forma mais detida. 
78

O crítico Andrade Murici, em obra já citada, à p. 33, in verbis, diz: “Já em 1883, Cruz e Sousa dizia ser „poeta 

realista‟. Leituras novas (Guerra Junqueiro, Gomes Leal, Cesário Verde, Guilherme de Azeredo, Luís Delfino, 

so  cuja influência evidente escreveu o poema „O Botão de Rosa‟), indicadas pelo seu dedicado protetor e 

fraquíssimo poeta Moreira de Vasconcelos, levaram-no, com os seus contemporâneos, a um verdadeiro furor 

anti-romântico”. 
79

Os pincéis realistas de Cesário Verde custaram-lhe muito caro, que o diga a sátira estampada n‟O Diário 

Ilustrado, no dia 13 de fevereiro de 1877, jornal com o qual Cesário havia se digladiado. O texto mostra que o 

poeta tinha familiaridade com a est tica realista, a chamada “Id ia Nova”: “O grande Cesário Verde / Poeta 

famoso... Hom‟essa! / Mas num futuro distante / Caindo já da tripeça! // Metido em cavalarias / E vestido de ch -

ché / Namorando a Idéia Nova / Faz-lhe muito rapapé! // Queira deus que a tal aldeia, / De que ele é tão 

lam areiro / Não faça que um  elo dia / Lhe cheguem ao galinheiro!” 
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sabe observar e habilmente utilizar mãos que dão formas a quadros pictóricos, motivados, 

sobretudo, por temas sociais. 

No poema “Humilhações”, identificamos, inicialmente, a presença de dois 

ambientes: um, interno, marcado pela apresentação de um evento  urguês: “E espero-a nos 

salões dos principais teatros. / Todas as noites, ignorado e só. / Lá cansa-me o ranger da seda, 

a orquestra, o gás; / As damas, ao chegar, gemem nos espartilhos, / E enquanto vão passando 

as cortesãs e os brilhos, / Eu analiso as peças no cartaz” (p. 114); outro, externo, delineador de 

cenário composto de pessoas simples, que assistem, a distância, o desenrolar dos 

acontecimentos: “Saí; mas ao sair senti-me atropelar. / Era um municipal sobre um cavalo. A 

guarda / Espanca o povo. Irei-me; e eu, que detesto a farda, / Cresci com raiva contra o 

militar” (p. 115). 

Surge, assim, o contraste entre o sujeito, “ignorado e s ”, e a mulher superior, 

distante e altiva que o atrai. Entretanto, a diferença econômico-social entre eles os distancia. 

Ela   uma  urguesa rica que o fascina à entrada para “a representação de uma drama de 

Feuillet” (1821-1890), novelista e dramaturgo, era, para Gustave Flaubert, o especialista em 

retratar as classes altas como elas gostariam de ser – o que significa que as retratava não como 

realmente elas eram. Há, aqui, uma colocação irônica, como se o público que ele descreve se 

constituísse de personagens que encenam pap is, sem que os vivam realmente) e ele   “quase 

Jo ”, com “po re  olsa” e “fraque usado nos  otões”. Aliás, ao citar a figura de J , na 

a ertura do poema, o sujeito poemático dialoga com “uma instância da visão trágica”, nas 

palavras de George Steiner, em sua o ra “A morte da trag dia (STEINER, 2006, p. 1), para 

quem “O Livro de J ”   sempre citado a partir dessa perspectiva. Entre os dois, instala-se, 

portanto, uma relação de Opressão/Humilhação. E vê-a entrar no teatro e dirigir-se ao 

camarote e não ousa aproximar-se. A sua desprivilegiada condição social impede-o de 

adquirir um bilhete e, sentado na plateia, contempla a mulher que o fascina: 
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Ó minha pobre bolsa, amortalhou-se a ideia 

De vê-la aproximar, sentado na plateia, 

De tê-la num binóculo mordaz! 

(p. 114) 

 

Consequentemente, na penúltima estrofe: “Saí; mas ao sair senti-me atropelar. / 

Era um municipal sobre um cavalo. A guarda / Espanca o povo. Irei-me; e eu, que detesto a 

farda, / Cresci com raiva contra o militar” (p. 115), o sujeito a andona o teatro. Ao sair, 

depara-se-lhe com uma cena de violência em que a guarda municipal “espanca o povo”. 

Revolta-se e decide enfrentar o agressor, mas “de sú ito”, interpõe-se “uma velhinha suja” e 

pede-lhe um cigarro. 

Podemos deduzir que, nas duas últimas estrofes, a humilhação do sujeito 

poemático sofrida pela “mulher nervosa e vã” encontra seu paralelo na injusta e repressiva 

ordem social, em que “a velhinha suja” representa o povo comum oprimido pelos poderosos, 

representados pela guarda. O sujeito solidariza-se com o povo espancado pela guarda e cresce 

“com raiva contra o militar”. Mas a pr pria “velhinha”, “piscando os olhos” e tratando-o por 

“Meu  om senhor!”, compreende e parece apreciar o seu gesto, mas a experiência já muito lhe 

falou de sua inutilidade. A única alternativa será aceitar a humilhação e ir sobrevivendo de 

expedientes (como o contratador, que oferece bilhetes, ou a própria velhinha, que pede um 

cigarro). 

A experiência trágica do sujeito poético já é sentida quando ele se depara com o 

desprezo da mulher pelos pobres, que é associado ao desdém sofrido por ele mesmo, o que 

implica a mulher estar socialmente distante dele. Por alguns instantes, acha-se iludido, e nutre 

a esperança, aguardando-a junto à porta, “na penum ra”, quem sa e no desejo de poder tê-la 

um dia. Mas isso não acontece. Resta-lhe, portanto, a tragédia do ser isolado. 

Um dos traços marcantes da poética de Cesário Verde reside no fato do eu 

poemático, mesmo condoído com a sucessão de cenas dramáticas – “A guarda / Espanca o 
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povo”, “De sú ito, fanhosa, infecta, rota, má, / Pôs-se na minha frente uma velhinha suja”, 

constata e analisa os fatos, o que nos leva a crer que a expressão é muito mais fruto de seu 

intelecto, da razão, portanto. 

Cesário Verde  , pois, o “poeta do olhar”, que registra e capta a realidade de seus 

dias. Também é um pintor, cuja linguagem colorida se destaca em meio a recursos estilísticos, 

tais como a adjetivação expressiva, por vezes dupla, e at , uma vez, múltipla (“ignorado e s ”; 

“nervosa e vã”; “so er a”; “mordaz”; “rouquenha”; “fanhosa, infecta, rota, má”; “suja”), as 

metáforas (“Lá cansa-me o ranger da seda, a orquestra, o gás”; “Ó minha po re  olsa, 

amortalhou-se a ideia”; “Cresci com raiva contra o militar.”); a ironia (“E enquanto vão 

passando as cortesãs e os  rilhos, / Eu analiso as peças no cartaz.”); a exclamação (“Como ela 

marcha!”; “Sim! Porque não podia abandoná-la em paz!”; “Que desvanecimento!”; “A p rola 

do Tom!”); a analogia (“Lem ra um magnetizador”; “piscando os olhos de coruja”); a 

gradação (“fanhosa, infecta, rota, má” – do particular para o geral); a apóstrofe ou invocação 

(“E, muito embora tu, burguês, me não entendas”; “Ó minha po re  olsa...”; “- Meu bom 

senhor!”); a hipálage (“ in culo mordaz”), que   a transferência de uma característica do 

sujeito para um o jeto que com ele está relacionado; a imagem (“As outras ao p  dela imitam 

de  onecas, / Têm menos melodia as harpas e as ra ecas, / Nos grandes espectáculos do Som” 

(p. 115); e a metonímia (“detesto a farda”) (grifos nossos). Dessa forma, os quadros citadinos 

pintados pelo poeta revelam sua técnica realista e nos permite ter uma visão das 

transformações ocorridas na cidade, principalmente no âmbito da sociedade burguesa. O 

drama da injustiça, por sua vez, acentuado no poema “Humilhações”, não demonstra apenas o 

contraste de classes sociais, mas, acima de tudo, a injustiça sofrida por homens destituídos de 

direitos, emparedados pela opressão social da cidade. Trata-se, em última análise, de um poeta 

que critica a sociedade dos finais do século XIX, porque é capaz de extrair dela os mais 

diversos quadros dramáticos por intermédio de sua paleta de poeta-pintor. 
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A exemplo do poema de Cesário Verde, anteriormente citado, “Claro e Escuro”, do 

poeta catarinense Cruz e Sousa também possui dois ambientes: o interno e o externo. 

              

              Claro e Escuro 

Dentro – os cristais dos templos fulgurantes, 

Músicas, pompas, fartos esplendores, 

Luzes, radiando em prismas multicores, 

Jarras, formosas,  lustres coruscantes, 

 

Púrpuras ricas, galas flamejantes, 

Cintilações e cânticos e flores; 

Promiscuamente férvidos odores, 

Mórbidos, quentes, finos, penetrantes, 

 

Por entre o incenso, em límpida cascata, 

Dos siderais turíbulos de prata, 

Das sedas raras das mulheres nobres; 

 

Clara explosão fantástica de aurora, 

Deslumbramentos, nos altares! – Fora, 

Um falange intérmina de pobres. 

(p. 286) 

 

     O interno tem início com o adv r io “dentro”, cujo espaço está marcado pela 

classe burguesa e seu luxo. A realidade social descrita nele contrasta frontalmente com o 

apresentado no outro espaço, tam  m identificado por outro adv r io, “fora”. Enquanto a 

classe alta desfila em meio à opulência de “púrpuras ricas, falas flamejantes”, exi indo seus 

“siderais turí ulos de prata” e as “sedas raras das mulheres no res”, lá fora, os po res exi em 

sua miséria, constituindo-se, cada vez mais, numa multidão de famintos e oprimidos, vítimas 

da desgraça social, da tragédia social. Desse modo, o poema nos apresenta tipos sociais 

antagônicos, decorrentes de classes sociais díspares, mas ambos são marcados pela 

experiência trágica: a burguesia vivendo na ilusão de ter todos os seus desejos e sonhos 

pretensamente realizados; os miseráveis, com seus desesperos mudos, asfixiados por uma 

sociedade desumana. 

Tanto no poema de Cesário Verde, “Humilhações”, quanto no de Cruz e Sousa, 

“Claro e Escuro”,   possível encontrarmos as fontes da tragédia, especialmente a social, 



159 
 

 

quando nos deparamos com a usual brutalidade que mantém (des) unido um mundo 

desprovido de sentimento e o estado de paroxismo que mina as forças dos indivíduos, vítimas 

da violência que se apresenta sob as mais diversas formas, de acordo com posição de 

Raymond Williams (2002): “o conflito entre um indivíduo e as forças que o destroem (p. 

119), “a condenação a uma errância culpada”, “a impossi ilidade de achar um espaço 

acolhedor no mundo” (p. 129) e “o eu, sozinho, separado da realidade do mundo e dos 

relacionamentos” (p. 132). 

Outro aspecto a ser observado, nos comentários ao poema, já inclusive 

evidenciado no de Cesário Verde, alude à importância da linguagem poético-dramática. Os 

sinais de pontuação criam ritmo e mais rapidez, causando uma espécie de tensão. No poema 

“Humilhações”, por exemplo, a presença de expressões exclamativas e interrogativas denotam 

movimentos, ações que, muito mais do que descrevem situações, apresentam-nas, ou 

representam-nas; em “Claro e Escuro”, ao contrário, encontramos apenas um sinal de 

exclamação, mas isso não diminui a tensão existente no poema, uma vez que ela se manifesta 

mais no tom dramático que o sujeito poético empresta à descrição das cenas. S. W. Dawson, 

em sua o ra “O Drama e o Dramático: a linguagem crítica”, afirma “que muita da linguagem 

dramática   exclamativa, interrogativa ou imperativa” (DAWSON, S. W., 1970, p. 37). 

Uma vez mais, diferentemente do poema de Cruz e Sousa, o diálogo é outro 

recurso presente no de Cesário Verde. Trata-se de uma característica marcante do texto 

dramático, pois, através dele, o drama cria situações mais complexas, torna-o mais dinâmico, 

quebrando, muitas vezes, a monotonia das palavras, além da ação ser enfatizada por ele, como 

nos versos do poema de Cesário: “Pôs-se na minha frente uma velhinha suja, / E disse-me, 

piscando os olhos de coruja: / - Meu bom senhor! Dá-me um cigarro? Dá?...”. Dessa forma, “a 

linguagem dramática tem força e imediatez. Mas a sua função é, igualmente, criar o „cenário‟, 

o mundo no qual a ação se desenrola” (Ibidem, p. 47), o que podemos notar, facilmente, nos 
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dois poemas, pois os cenários neles evocados são apresentados com a força da realidade de 

seus movimentos. 

Assim, os dois poemas, construídos a partir de olhares para o exterior, se mostram 

pictóricos, ou seja, compõem-se de palavras, mas se configuram como se pinturas fossem. As 

experiências trágicas dos sujeitos poéticos são decorrentes de seu inconformismo com as 

desigualdades sociais e com os preconceitos dilacerantes. Tal sentimento se materializa no 

uso do verbo, do pincel. O espírito inquieto de ambos provocou neles a construção de galerias 

compostas de quadros pictóricos de dramas sociais, cujas cores, movimento, luz e forma 

denunciam o incansável desejo de mudança, ainda que se sintam estranhos - como desabafou 

o sujeito po tico no poema “S !” (Últimos Sonetos), de Cruz e Sousa -, “neste mundo tão 

trágico, tamanho, / Como eu me sinto fundamente estranho / E o amor e tudo para mim 

avaro...” (p. 222). Porém, com a sensação de que foram Poetas que não lutaram debalde. E 

não lutaram mesmo, até porque o eu desassossegado de cada um deles mantinha-os em uma 

permanente oposição irreconciliável. Portanto, outra concepção de vida, de busca incessante 

do espiritual como refúgio contra as agruras do mundo real, leva Cesário Verde a estabelecer 

digressões com quem tenta romper fronteiras entre sonho e realidade. Cruz e Sousa, por sua 

vez, efetivamente, passa a construir um novo programa estético-filosófico: o Simbolismo. 

Para se chegar a uma definição completa do simbolismo, não são poucos os 

pesquisadores que têm se debruçado sobre esse terreno tão escorregadio. Vários estudos 

existem que tentam compreender o campo de atuação da estética simbolista, dentre eles, 

optamos pelos de Anna Balakian
80

  e de Edmund Wilson
81

. Neste último, apesar de breves, 

                                                           
80 A autora de “O Sim olismo”, tradução de Jos  Bonifácio, pu licado pela Editora Perspectiva, apresenta-nos 

grandes contribuições sobre esse estilo de época, a começar pela denominação de movimento híbrido que ela tão 

 em coloca. Doutra parte, evidencia o difícil pro lema que esse movimento causa à pesquisa, ou seja, “a 

classificação dos escritos, profusa e aparentemente disparatados na forma e no conteúdo, reunidos em volta de 

um r tulo que teve desde o início múltiplas conotações” (p. 12). Instiga, tam  m, o leitor de sua o ra, a  uscar 

respostas para os seguintes questionamentos muito bem elaborados por ela: “Foi o sim olismo uma reação ao 

Romantismo ou uma continuação da estética romântica? Foi um movimento paralelo ao Naturalismo ou sua 

antítese? Quais foram seus pontos de contato com noções como decadente, impressionista, hermético ou 

imagista? Até que ponto possui fontes comuns como surrealismo? Como e onde manteve melhor sua 
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seus comentários sobre o Simbolismo revelam-se muito esclarecedores. Nosso objetivo não é 

aprofundarmos em suas concepções, mas tão-somente compreender como o discurso 

simbolista se manifestou e foi apropriado por Cesário Verde e Cruz e Sousa, em seus escritos 

literários. Saliente-se, todavia, que o potencial da expressão simbolista encontrou na produção 

poética cruz-e-sousiana terreno muito mais fértil do que na de Cesário. A resposta, 

poderíamos encontrá-la na preferência, por exemplo, pela objetividade de Cesário muito mais 

do que pela atitude subjetiva e introspectiva de Cruz e Sousa. O poeta português não teria 

comungado tanto assim com tal programa, exceto no cuidado para com a exploração do nível 

sonoro da linguagem, tão caro aos simbolistas. Cesário, como Cruz e Sousa, não compunha, é 

verdade, versos nefelibatas, místicos ou vagos, mas, assim como o poeta catarinense, ainda 

que não com tanta força, teve algo a ver com a corrente simbolista, especialmente a partir do 

contato que manteve com a poesia dos simbolistas franceses, especialmente com a de Charles 

Baudelaire (1821-1867). É nessa direção, portanto, que pretendemos discorrer sobre o diálogo 

que Cesário Verde e Cruz e Sousa estabelecem no âmbito do programa estético simbolista, 

naquilo que aproximam, mas também no que se distanciam, não na perspectiva de ângulos 

meramente opostos, mas de confluências de ideias que caminham em direção à construção, 

cada vez mais, de projetos literários, inovadores, sobretudo no campo da influência que 

ambos sofreram do poeta francês acima referido. 

                                                                                                                                                                                     
originalidade frente a outros movimentos literários? Qual foi a contribuição do simbolismo ao modernismo? A 

leitura de todo o livro torna-se, dessa forma, um passaporte obrigatório para a passagem do leitor por esses 

caminhos. 
81

O crítico e jornalista norte-americano do s culo XX, Edmund Wilson, com seu “O Castelo de Axel: Estudo 

so re a literatura imaginativa de 1870 a 1930”, traduzido por Jos  Paulo Paes, uma pu licação da Companhia 

das Letras, como ele mesmo diz, é um conjunto de ensaios que versam principalmente sobre crítica literária – 

“uma hist ria das id ias e imaginações do Homem no quadro das condições que as moldaram” (p. 7). Interessa-

nos, especialmente, o que trata do Sim olismo. Para ele, “o movimento sim olista violou aquelas regras da 

métrica francesa que os românticos tinham deixado intactas, e logrou enfim atirar pela borda afora, 

completamente, a clareza e a lógica da tradição clássica francesa, que os românticos haviam ainda respeitado em 

grande parte” (p. 40). E finaliza o ensaio com uma afirmativa reveladora: “É  em verdade, por m, que, em 

condições adequadas, tais princípios (refere-se o autor aos princípios de Mallarmé) permanecem válidos; e tanto 

o vigor quanto a debilidade característicos de grande parte da literatura de pós-guerra advêm naturalmente dos 

poetas simbolistas e já podem ser estudados em sua obra. A história literária de nosso tempo é, grandemente, a 

do desenvolvimento do simbolismo e de sua fusão ou conflito com o naturalismo” (p. 48). 
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As leituras que Cesário Verde
82

 e muitos de seus conterrâneos
83

 fizeram da obra 

baudelaireana deram marcas cabais da influência que o poeta de Les Fleurs du mal exerceu 

sobre Portugal do oitocentos, a começar pela adesão de termos logo incorporados ao 

vocabulário poético dos novos poetas portugueses. O absinto, bebida exótica, v.g., passou a 

fazer sucesso nos versos dos poetas. Cesário Verde, em seu poema “A D  il”, faz referência à 

bebida quando o eu poético tem-na à mesa: 

 

E, quando deste esmola a um miserável, 

Eu, que bebia cálices de absinto, 

Mandei ir a garrafa, porque sinto  

                                                           
82
Como já visto, Cesário Verde sofreu duras críticas com a pu licação de seu poema “Esplêndida”, em 1874, o 

qual foi influenciado pelas leituras de Baudelaire. Cesário foi acusado, pela crítica mordaz de Ramalho Ortigão, 

de pretender seguir a musa olímpica e latrinária de Charles Baudelaire. Em verdade, Cesário conhecia, de fato, a 

obra do poeta francês. Em carta a António de Macedo Papança, expressa um tácito reconhecimento de filiação à 

o ra do poeta francês: “(...) Chamava génio ao Terrail e desdenhava Hugo, Flaubert, Baudelaire,Wagner, 

Rochefort. Incrível!” (p. 227). Noutra carta, teria escrito que “não pu licaria senão um livro que pela rigorosa 

seleção e pelo paciente tra alho da forma pudesse como „As Flores do Mal‟, de Baudelaire impôr-se através da 

aparente descontinuidade das composições, pela unidade cerrada da forma e pela unidade essencial do fundo 

po tico” (p. 28). Há de se destacar, tam  m, a atração que Cesário Verde sente pela cidade, que não a rejeita, 

mas, atraído, é sensorialmente sufocado por ela. Essa se constitui numa característica que liga Cesário a 

Baudelaire. Ambos registraram em poemas narrativos, com base na aguçada percepção de grandes artistas que 

foram, o quanto a degradação humana sustentou e alimentou o progresso do século XIX. Aliás, sobre o aspecto 

simbólico presente na cidade do poeta português, o professor e pesquisador Jorge Fernandes da Silveira, em seu 

livro “Cesário Verde. Todos os poemas”, à p. 9, escreve que “o que faz de Cesário um poeta apaixonante é o seu 

jeito de ser apaixonadamente moderno. Em versos crus e exigentes, exacerba-se a consciência de ser o trabalho o 

articulador das estruturas sociais. Na cidade, a escrita dos poemas sobre a cidade é uma forma literal e simbólica 

de refletir sobre o novo valor da literatura na economia de mercado da época sobre o novo valor da literatura na 

economia de mercado da época, numa cultura em que o menor dos seus parodoxos não estava no fato de ser 

colonialista e perif rica”. Sílvio Castro (1990, p. 90-91), por seu turno, evidencia dois aspectos em que se 

diferenciam os olhares que os Poetas lançam, de um lado, so re a cidade, como no caso do poema “O 

Sentimento dum Ocidental”, de Cesário Verde: “este poema  , sem dúvida, o mais forte exemplo da tópica 

urbana em Cesário, o deambulante insone – muito diverso, por m, do „promeneur solitaire‟ Baudelaire, em Paris 

– que vê a cidade como maldição da existência, mas que, ao mesmo tempo, se sente atraído e tomado pelo 

fascínio maldito”; de outro, so re a figura feminina: como no “poema „Noite fechada‟, no qual podemos 

verificar (...) a presença da „mulher‟ na maturidade verdeana – ainda uma vez em oposição de perspectiva lírico-

afectiva em relação a Baudelaire no seu nevrótico conceito da natureza feminina: „La femme est naturelle, c‟est-

à´dire a omina le‟. Neste último aspecto, parece-nos que é Cruz e Sousa que se aproxima da concepção 

feminina baudelaireana. Vale a pena, também, ler as reflexões de António José Saraiva (1999, p. 137), a esse 

respeito: “É verdade que alguma coisa [Cesário] aprendeu em Baudelaire, mas a sua poesia oferece um perfeito 

contraste com a do francês, para quem a realidade objectiva era apenas o pretexto para uma fuga. 

Contrariamente, Cesário negava-se aos paraísos artificiais”. 
83

O romancista Eça de Queirós teria divulgado o poeta francês, por intermédio do heterônimo coletivo Carlos 

Fradique Mendes. Inclusive, na o ra “A Correspondência de Fradique Mendes”, vol. 1, Mem rias e Notas, o 

autor faz menção, em várias passagens, acerca de suas leituras: “(...) saltaram-me dos olhos, quando pela 

primeira vez penetrei por entre o brilho sombrio e os perfumes acres das Flores do Mal. Éramos assim absurdos 

em 1867!” (p. 9). Além disso, Eça declamava poemas de Baudelaire em tertúlias literárias, tendo, também, 

publicado um artigo sobre os poetas do mal na Gazeta de Portugal, em 1866; Fialho de Almeida, Guerra 
Junqueiro, Eugénio de Castro, Antônio Nobre, Alberto de Oliveira, Guilherme de Azevedo e tantos outros 

também seguiram os modelos de Baudelaire. 
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Que me tornas prestante, bom, saudável. 
 

João da Cruz e Sousa, expoente do Simbolismo brasileiro, também faz alusão à 

 e ida em seu soneto “Presa do Ódio”, do livro Últimos Sonetos, a qual, se não faz parte do 

consumo de álcool do Poeta, o mesmo não podemos dizer do literário: 

 

Do Desespero a noite cava e fria, 

De boêmias vis o pérfido absinto 

Pôs no teu ser um negro labirinto, 

Desencadeou sinistra ventania. 

(p. 180) 

 

Outro elemento a ser evidenciado, e que também nos remete à influência que o 

poeta português sofreu de Baudelaire, diz respeito à presença da figura feminina. Em Cesário 

Verde, a visão  audelaireana da mulher aparece associada, em “Humorismos de Amor”
84

 , ao 

geometrismo, quando destaca suas formas angulosas: 

 

Balzac é meu rival minha senhora inglesa! 

Eu quero-a porque odeio as carnações redondas; 

.......................................................................... 

 

                          (....) 

 

Metálica visão que Charles Baudelaire 

Sonhou e pressentiu nos seus delírios mornos, 

Permita que eu lhe adule a distinção que fere, 

As curvas da magreza e o brilho dos adornos! 

(p. 95-96) 
 

Nas doze estrofes que compõem o poema, vemos o retrato de uma mulher 

inacessível, inatingível, a exemplo do tipo feminino baudelairiano, isto é, aquele que fere 

como o metal e se comporta gelada como o inverno, ao exibir um rosto que se equipara à 

frieza das joias, bem como aquele tipo que apresenta gestos que provocam atração no poeta, 

ao mesmo tempo em que o fere.  Ao caminharmos mais pelas linhas poéticas da obra cesárica, 

                                                           
84
“Frígida”, em O Livro de Cesário Verde. 
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nos depararemos com um conjunto de figuras femininas altivas, frias, elegantes, delicadas, 

que não param nunca de chamar a atenção do sujeito po tico: “Num tripúdio de corte 

rigoroso, / Eu sei quem descobriu Vénus linfática, / - Beleza escultural, grega, simpática. / 

Um tipo peregrino e luminoso” (“A Forca”, p. 44); “Ó cálida mulher, / Teus dedos delicados / 

Traçaram do prazer / Os quadros depravados!” (“Lú rica”, p. 47); “Dizem que tu  s pura 

como um lírio / E mais fria e insensível que o granito, / E que eu que passo aí por favorito / 

Vivo louco de dor e de martírio.” (“Vaidosa”, p. 75); “Rosto comprido, airosa, angelical, 

macia, / Por vezes, a alemã que eu sigo e que me agrada, / Mais alva que o lugar de inverno 

que me esfria, / Nas ruas a que o gás noites de balada; // Recorda-me a elegância, a graça, a 

galhardia / De uma ovelhinha  ranca, ing nua e delicada” “Merina”
85

, p. 120); Mas não só 

essas figuras finas de mulher chamam a atenção do eu poético. Outras há que fazem parte do 

cosmopolitismo da poesia de Cesário Verde, cujo âmbito vai-se, assim, ampliando. É o caso 

de mulheres que lutam e vencem com o suor de seus rostos; operárias cujo modo de vida dá o 

sentido de mundo que o poeta constrói com simpatia e expressividade. Através dessas figuras 

humanas, é como se Cesário ouvisse o relato de proezas e desafios que elas conseguem 

enfrentar em face de vidas despedaçadas, protagonistas do deslocamento, portanto, como nos 

versos que se seguem: “Sei de uma po re, apenas, sem desleixos, / Ruça, descalça, a trote nos 

atalhos, / E que lavava o corpo e os seus retalhos / No rio, ao p  dos choupos e dos freixos.” 

(“Em Petiz”, p. 134); “Vêm sacudindo as ancas opulentas! / Seus troncos varonis recordam-

me pilastras; / E algumas, à cabeça, embalam nas canastras / Os filhos que depois naufragam 

nas tormentas. // Descalças! Nas descargas de carvão, / Desde manhã à noite, a bordo das 

fragatas; / E apinham-se num bairro aonde miam gatas, / E o peixe podre gera os focos de 

infecção!” (“O Sentimento dum Ocidental”, p. 142); “Ei-las, que vêm às manadas, / Com 

                                                           
85 “Noites Gélidas – Merina”, título em  O Livro de Cesário Verde. 
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caras de sofrimento, / Nas grandes marchas forçadas! / Vêm ao trabalho, ao sustento, / Com 

fouces, sachos, enxadas!” (“Provincianas”, p. 187). 

Assim como Baudelaire exerce influência na poesia de Cesário Verde, o mesmo 

acontece na de Cruz e Sousa
86

. Os estudos sobre a presença da mulher na poesia do poeta 

brasileiro não são tão profícuos quanto na do poeta português. Geralmente, Cruz e Sousa 

concebe a mulher de modo representativamente idealizada, no que parece ser sintomática na 

conjuntura do movimento simbolista. É como se as mulheres, para ele, fossem seres divinos, 

celestiais, que triunfam do seio da matéria. A imagem que o poeta associa à figura feminina, 

portanto, tende a estar sempre relacionada a figuras angelicais, frágeis, delicadas, amorosas, 

indefesas e por vezes subalternas, suscetíveis às investidas masculinas. Aliás, o poema em 

prosa “Mulheres”, do livro Missal, nos dá uma bela amostra de como a figura feminina é 

vista: 

Elas serão para todos o eterno feminino, leve, simples, fácil na conquista, fácil na 

vitória, tendo para os homens os arrastamentos prontos de um animal que se 

abandona à lubricidade. 

......................................................................................................................... 

 

Só a psicologia desse ser, que é o artista, saberá ver fundo o delicado ser das 

mulheres (...). 

 

As mulheres, para o artista, para a estesia exigente, requintada, são apenas um 

elemento de sugestão estética amoldável às necessidades artísticas do sugestionado. 

Elas falam, abrem-se mesmo ao amor em rosas fecundas de sinceridade, dizem os 

ardores apaixonados, as recônditas sensações, a vida íntima do seu afeto; mas o 

artista as ouvirá, como artista que é, a frio, simulando interesse, formando já, 

                                                           
86
O poema em prosa “No Inferno”, de Evocações, talvez seja uma das grandes homenagens que Cruz e Sousa 

tenha prestado ao seu mestre. Trata-se de uma verdadeira Ode à figura do poeta de “Flores do Mal”, quando 

externaliza o quando se ine riou  se ungiu de seu vago mundo: “Megulhando a Imaginação nos vermelhos 

feéricos e cabalísticos de Satã, lá onde Voltaire faz sem dúvida acender um dia Baudelaire, profundo e lívido, de 

clara e deslumbradora beleza, deixando flutuar sobre os ombros nobres a onda pomposa da cabeleira 

ardentemente negra, onde dir-se-ia viver e chamejar uma paixão. (...) E eu, então, murmurei-lhe, quase em 

segredo: / - Charles, meu belo Charles voluptuoso e melancólico, meu Charles nonchalant, nevoento aquário de 

spleen, profeta muçulmano do Tédio, ó Baudelaire desolado, nostálgico e delicado! (...) / Ah! se tu soubesses 

com que encanto ao mesmo tempo delicioso e terrível, inefável, eu gozo todas as tuas complexas, indefiníveis 

músicas; os teus asiáticos e letíficos aromas de ópios e de nardos; toda a mirra arábica, todo o incenso litúrgico e 

estonteante, todo o ouro régio tesourial dos teus Sonhos Magos, magnificentes e insatisfeitos; toda a tua frouxa 

morbidez, as doces preguiças aristocráticas e edênicas de decaído Arcanjo enrugado pelas Antiguidades da Dor, 

mas inacessível e poderoso, mergulhado no caos fundo das Cismas e de cuja Onisciência e Onipotência divinas 

partem ainda, excelsamente, todos os Dogmas, todos os Castigos e Perdões! / Ó Baudelaire! Ó Baudelaire! Ó 

Baudelaire! Augusto e tenebroso Vencido! Inolvidável Fidalgo de sonhos de imperecíveis elixires! Soberano 

Exilado do Oriente e do Letes! Três vezes com dolência clamado pelas fanfarras plangentes e saudosas da minha 

Evocação! (...) (p. 607-609). 
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mentalmente, com as palavras delas, com essa confissão franca, pura e sentida, 

embora, verdadeiras páginas de emoção e estilo. 

(p. 500-501) 
 

A leitura dos poemas “Lú rica”, de Cesário Verde, e “Lu ricidade” (Broquéis), de 

Cruz e Sousa, inicialmente, nos chama a atenção para a comunicação que eles estabelecem 

entre si a partir da identificação do pr prio título: “lú rica”, adjetivo, que significa lascivo, 

luxurioso e sensual; “lu ricidade”, su stantivo feminino, que tam  m significa lascívia, 

luxúria, sensualidade. Além do diálogo no âmbito do título, percebe-se, é claro, a 

aproximação entre palavras que compõem o mesmo campo semântico, ou seja, vocabulário 

com forte conotação erótica. Entretanto, os poemas nos apontam relativas atitudes do eu-lírico 

masculino em relação à figura feminina. Em “Lú rica”, a mulher é cheia de atitude; é ela 

quem toma a iniciativa de despertar, no homem, os mais ardentes desejos: “Mandaste-me 

dizer, / No teu bilhete ardente, / Que hás-de por mim morrer, / Morrer muito contente. // 

Lançaste no papel / As mais lascivas frases; / A carta era um painel / De cenas de rapazes!” 

(p. 47). Quanto mais o sujeito poético mantém contato com a mulher, mais convencido ele 

está do poder de sedução dela. O poema é composto de sucessivos quadros eróticos. Cada um 

deles exibe cenas que envolvem o eu-lírico: “Contudo, um teu olhar / É muito mais fogoso / 

Que a febre epistolar / Do teu bilhete ansioso: // Do teu rostinho oval / Os olhos tão nefandos / 

Traduzem menos mal / Os vícios execrandos.” (Idem). Ao fazer referência em cinco das dez 

quadras ao poder enigmático dos olhos
87
, o poeta declara ter sido por eles dissecado: “Teus 

olhos imorais, / Mulher, que me dissecas, / Teus olhos dizem mais / Que muitas  i liotecas!” 

(p. 48). Assim, conforme já visto, enquanto em “Lú rica” a mulher possui atitude, no poema 

                                                           
87
Para melhor entendermos o significado sim  lico do “olho”, reiteradamente usado pelo poeta, conforme já 

dito, fomos  uscar no “Dicionário de Sim ologia”, de Manfred Lurker (2003, p. 497), alguns de seus muitos 

significados: o autor do Dicionário inicia seu texto dizendo que o olho   “janela para o mundo e ao mesmo 

tempo espelho da alma. Seu brilho e sua relação com a luz fazem dele um amuleto muito apreciado e o incluem 

na esfera da simbologia astral; o olho tornou-se símbolo da visão espiritual, da sabedoria e da onisciência; os 

olhos de Deus são onipresentes e oniscientes (Hb 4,13). Ao enfatizar o poder do olhar da mulher, que se coloca 

nas mais diferentes direções, cuja força está acima de muitas outras atitudes e ações, convencemo-nos de que o 

poeta, em “Lú rica”, coloca os olhos nos planos da onisciência e da onipresença,  em como se torna sím olo da 

sa edoria (“Teus olhos dizem mais / Que muitas  i liotecas!”). 
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“Lu ricidade”   o eu-lírico masculino que protagoniza o desenrolar das ações. Nele, 

deferentemente de “Lú rica”, perce emos o quanto o sujeito po tico deseja envolver-se nos 

braços da amada, a começar pela abertura dos dois primeiros quartetos do soneto com a 

primeira pessoa do singular do pretérito mais-que-perfeito do indicativo “quisera”, do ver o 

“querer”, com a forte conotação de ter a intenção ou vontade ou desejo de tê-la envolvida em 

seus braços, mas, ao que parece, essa vontade
88

 perseguida não se vê realizada, apresentando 

possíveis mostras de sofrimento.  Aqui, é possível perceber o diálogo entre o ambiente que se 

constrói no poema com a chamada tópica do erotismo doentio
89

, o que marca, de novo, a 

influência  audelaireana: “Quisera ser a serpe venenosa / Que dá-te medo e dá-te pesadelos / 

Para envolver-me, ó Flor maravilhosa, / Nos flavos turbilhões dos teus cabelos. // Quisera ser 

a serpe veludosa / Para, enroscada em múltiplos novelos, / Saltar-te aos seios de fluidez 

cheirosa / E babujá-los depois mordê-los...” (p. 66). Já nas duas primeiras estrofes, portanto, 

deparamo-nos com significativas imagens simbólicas
90

 (“serpe venenosa”, “Flor 

maravilhosa”, “serpe veludosa”, “ca elos”, “seios”, “corpo de  acante”) que se constituem 

num dos núcleos da linguagem poética idealizada pelos simbolistas. O sujeito lírico declara 

seu desejo de ser a “serpe
91

 venenosa” - que causa medo, pavor e pesadelo -, mas também 

                                                           
88
Arthur Schopenhauer, em “O mundo como vontade e representação”, conce e a realidade como mera 

“representação”, constituindo-se como ilusão de nossos sentidos, inacessível, portanto, à ideia positiva e 

experimental do objeto desejado. Esse parece ser o quadro descrito no poema, especialmente quando o próprio 

Schopenhauer diz que “todo sofrimento resulta de uma desproporção entre aquilo que desejamos ou esperamos e 

o que podemos obter, desproporção que só existe por causa do conhecimento e que uma visão mais justa poderia 

suprimir.” (Ibidem, p. 97). 
89
Para Ivone Dar  Ra ello, em o ra já citada, “a lírica er tica de Cruz e Sousa, desde Broquéis, tem sua própria 

historicidade nas convenções literárias em que se funda, reinterpretando fontes: a tradição romântica do grotesco 

s rio, a po tica de Baudelaire, a decadentista (cita o soneto “Decadentes”, do poeta catarinense, para comprovar 

a leitura e interpretação de Cruz e Sousa dos poetas franceses) e a poesia  audelaireana  rasileira” (p. 189).  

Ainda para ela, “de fato, a poesia so  a influência de Baudelaire acentuava certos traços da t pica do erotismo 

doentio. Sem continuidade, foi rapidamente esquecida, também porque impôs-se a poética parnasiana que, no 

Brasil, reaproveitou os temas sensuais alijando-os de seus excessos mais evidentes” (p. 190). 
90
Seguem nessa mesma direção, vários outros sonetos (“L s ia”, “Dança do ventre”, “Serpente de ca elos” e 

“Regenerada”), todos de Broquéis, em cujos cenários, faz-se presente “a fêmea que ora convida ao fascínio do 

a ismo ora aterroriza com a devoração ou a exclusão do masculino” (Ibidem, p. 193). 
91

É emblemática a pluralidade de imagens que Cruz e Sousa empresta, aos seus poemas, da serpente, como nesse 

“Lu ricidade”. Para Manfred Lurker, em seu “Dicionário de Sim ologia” já mencionado, a serpente “possui uma 

variedade de significados simbólicos, em parte contraditórios. (...) A serpente traz ou provoca a morte (...). 

Também fazendo parte do Simbolismo Sexual o réptil encontra-se do lado da vida, que pode remontar aos 

antepassados, muitas vezes imaginados na forma de serpentes (entre povo africanos) ou cujas almas continuam 
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“serpe veludosa” – que, com seu poder de sedução, desliza por entre o corpo feminino, 

provocando-lhe delírios e arrepios, ao “saltar-te [lhe] aos seios de fluidez cheirosa”.  Os 

versos das duas primeiras estrofes, sobretudo, dilaceram-se nos desejos eróticos reprimidos. O 

sujeito poético por vezes sensualiza o mundo do Ideal, assim como a própria dimensão da dor 

decorrente de um desejo é também sensualizada. Por outro lado, a presença da palavra 

“ca elos”
92

 no quarto verso da primeira estrofe, parece querer dialogar com a imagem que o 

eu lírico constrói da serpente, quando a associa a um símbolo erótico-sexual.  

O tom de poder quase absoluto da serpente, com seu veneno mordaz, é 

praticamente anulado pelo corpo da figura feminina, com seu “sangue impuro e flamejante”. 

Se a serpente possui a sagacidade que lhe é própria, a mulher do eu lírico é a sacerdotisa de 

Baco, mulher dissoluta, cujo corpo ondula feito as “águas do Reno”. Interessante   a 

utilização da figura do Reno, rio da Europa que banha sete países, cujos aspectos econômicos, 

históricos e culturais tornam-no um dos mais importantes rios do mundo. Além disso, possui 

o significado de vida, conquista. Este significado, então, nos remete ao poder de luta e de 

conquista da figura feminina, exemplarmente construída pelo poeta, ao confrontá-la com a 

força da serpente. Assim, a força de ambas – serpente e mulher de corpo de bacante -, acaba 

sendo medida pelo poder de seu veneno, ao que parece, possuidor do mesmo “áspide 

vorace
93

: 

 

 

Talvez que o sangue impuro e flamejante 

Do teu lânguido corpo de bacante, 

De langue ondulação de águas do Reno 

 

Estranhamente se purificasse... 

Pois que um veneno de áspide vorace 

                                                                                                                                                                                     
vivendo em serpentes (área do Mediterrâneo) (p. 641). A nós, parece-nos, que, no poema sob análise, as imagens 

dos contrários se fazem presentes. 
92
Sugerimos, novamente, a leitura de Manfred Lurker, so re o ver ete “ca elo”, em seu dicionário à p. 106. 

Cesário Verde, em “Flores Venenosas”, constr i o mundo po tico do poema a partir de imagens sim  licas dos 

cabelos. 
93

Há uma espécie de justaposição de imagens no poema de Cruz e Sousa, tamanha é a carga semântica que 

possuem várias das palavras empregadas no soneto: “áspide”, su stantivo feminino, que significa nome antigo 

de uma serpente venenosa do Egito, presumivelmente usada por Cleópatra para suicidar-se. 
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Deve ser morto com igual veneno... 

 

 Ao não pretendermos colocar um ponto final na análise dos dois poemas, até 

porque, no dizer do poeta mineiro Murilo Mendes, “o ponto final não   o fim;   o começo”, 

entendemos que uma reflexão pode ser esclarecedora: a figura feminina em “Lú rica”, apenas 

aparentemente demonstra possuir muito mais atitude do que em “Lu ricidade”, já que as suas 

ações estão visivelmente retratadas na superfície do texto escrito. Apenas aparentemente, já o 

dissemos, pois a mulher de “Lu ricidade” atua no plano et reo, da tensão dialeticamente 

orquestrada sob o ponto de vista místico, numa flagrante predileção de seu autor pelo discurso 

simbolista. 

Enfim, novamente consideramos especulativa qualquer tentativa de filiação de 

Cesário Verde e de Cruz em Sousa, em determinado período literário, ainda que os manuais 

de literária insistam em aprisionar o poeta português na estética realista e o brasileiro na 

simbolista. 

Ainda na diversidade estética de Cesário Verde e de Cruz e Sousa, é possível 

identificar outras formas de inquietação dos Poetas. A condição moderna de ser, sem serem 

modernistas, sob o ponto de vista da estética literária, faz ainda mais o sofrimento agônico 

deles crescer, já que, em ambos, a consciência aumenta à medida que o conhecimento se torna 

mais claro. Ou, nas palavras de Sören Kierkegaard, “a consciência dá a sua medida. Quanto 

mais consciência houver, tanto mais eu haverá. Pois que, quanto mais ela cresce, mais cresce 

a vontade, e haverá tanto mais eu quanto maior for a vontade” (KIERKEGAARD, op.cit., p. 

33). Ora, não é esse o nível de consciência atingido pelos Poetas? O desregramento de todos 

os seus sentidos não os fez colocar em ação sua visão caleidoscópica? Essa visão 

caleidoscópica não revelaria Cesário e Cruz poetas multifacetados? É o que passaremos a 

discutir. 
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O movimento modernista
94

 propõe sobretudo uma nova concepção da literatura 

sob o ponto de vista da linguagem, não na perspectiva meramente formal. As grandes 

mudanças ocorridas em todos os setores da vida humana – político, social, econômico, 

cultural, científico e tecnológico – provocarão alterações profundas na visão do homem 

moderno, o qual passa a viver momentos de conflitos e rupturas de valores e ideias. As 

diversas correntes artísticas, surgidas simultaneamente, se caracterizam pela quebra dos 

valores artísticos tradicionais que querem dar conta de traduzir os anseios da época. Nesse 

sentido, a produção literária modernista não perde de vista tudo aquilo que procura alimentar 

o poder criativo de seus artistas, poetas e escritores: a liberdade na escolha das palavras; a 

valorização do urbanismo e sua multiplicidade temática; a dinamicidade da vida moderna sob 

os holofotes da fragmentação e flashes cinematográficos; a poética do cotidiano, a recriação 

críticas de textos sob as óticas da ironia e do humor, a apropriação da literatura de palavras 

com qualidades sugestivas das mais diferentes gradações de cores e luminosidades dos 

quadros impressionistas, bem como o desejo de renovação política e de reavivamento do 

nacionalismo. Ora, ao determos na ambiência literária desse período, não depararíamos de 

certa forma, com a presença de alguns desses certos aspectos nos projetos literários de Cesário 

Verde e de Cruz e Sousa? Não identificaríamos, ademais, sujeitos poéticos que 

corresponderiam, num certo sentido, a uma sucessão de personagens e tipos sociais marcados 

pelos antagonismos? As contradições e sentimentos conflituosos dos Poetas não resultariam 

das várias tendências sobrepostas que eles nem sempre conseguiram conciliar, e por isso a 

                                                           
94
O crítico Jos  Veríssimo, em sua o ra “Teoria, crítica e hist ria literária” (1977, p. 170), ao analisar a 

am iência em que frutificou o modernismo, traduz o pensamento da  poca: “Atuando simultaneamente so re o 

nosso entendimento e a nossa consciência, pela comoção causada nos espíritos aptos para lhes sofrer o abalo, 

estes diferentes sucessos (refere-se, aqui, o autor, aos mais diferentes eventos políticos, sociais e de cunho bélico 

que aconteceram especialmente na segunda metade do século XIX) produziram um salutar alvoroço, do qual 

evidentemente se ressentiu o nosso pensamento e a nossa expressão literária. Às idéias, nem sempre coerentes, às 

vezes mesmo desencontradas daquele movimento, fautoras também nos acontecimentos sociais e políticos 

apontados, chamamos aqui de modernas; expressamente de „pensamento moderno‟. A novidade que tinham, ou 

que lhe enxergávamos, foi principalíssima parte no alvoroço com que as abraçávamos. Na ordem mental e, 

particularmente literária, os seus efeitos se fizeram sentir numa maior liberdade espiritual e num mais vivo 

espírito crítico”. 
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revolta e a frustração, a raiva e a renúncia, a ilusão e a desilusão? Pretendemos apontar 

possíveis respostas ao longo das reflexões e análises que faremos das produções poéticas dos 

nossos artesãos da palavra. 

Para falarmos sobre a presença da modernidade na poesia de Cesário Verde, 

entendemos ser oportuno, inicialmente, verificar, através também de opiniões de críticos e 

escritores, a não limitação desse Poeta à continuidade de tradições, por isso ele antecipa a 

modernidade ao construir uma escrita que se apropria de técnicas e meios de expressão 

pr prios de um cidadão interveniente e inquisitivo. Ao lermos uma entrevista (“Cesário Verde 

  o poliedro de si pr prio”) de H lder Macedo, publicada no Diário de Notícias, de Lisboa, 

datado de 3 de agosto de 1986, por ocasião das comemorações do centenário da morte do 

Poeta, deparamo-nos com depoimentos bastante lúcidos que dão a dimensão exata acerca da 

posição do crítico a respeito da presença de aspectos modernos na poesia de Cesário: “Sempre 

que releio Cesário Verde encontro aspectos novos, prova da sua modernidade e vitalidade. 

Não   facilmente arrumável”. E continua com suas impressões: “Cesário Verde trouxe para a 

poesia as técnicas do romance, mostrando mais do que dizendo. Isso além das técnicas que 

usa na criação de personagens.” E acrescenta: “O que   único, na  poca,   usar este processo 

na poesia. Cesário transforma o naturalismo em qualquer coisa de muito mais explosiva e 

intensa do que todo o naturalismo de escola no romance”. Para o professor e estudioso da 

poesia de Cesário, Jorge Fernandes da Silveira, 

 

no seu modo diferente de estar na linguagem, de Escrever Portugal, Cesário Verde 

vê o outro, a si mesmo e o outro de si mesmo. Só isto já lhe garante o titulo de 

pioneiro do modernismo português quase seu contemporâneo de Pessoa & Cia 

Poética Ltda (SILVEIRA, 1995, p. 11) 
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O certo é que a modernidade de Cesário Verde também assinalada por Fernando 

Pessoa
95

 se constituirá em objeto de interesse para muitos estudiosos
96

 de seu projeto poético. 

O novo mundo de Cesário Verde visto sob o olhar novo objetivamente duplo, brutal e 

dolorido, mas tam  m pujante, atesta, na expressão de Eduardo Lourenço, “o grau zero da 

nossa modernidade”, ou, na afirmativa de Jacinto do Prado Coelho, “um dos grandes 

iniciadores do moderno na poesia portuguesa”. Poeta sensorial, especialmente visual, Cesário 

é um artista plástico, de cujos poemas-quadros saltam traçados de linhas e cores, com tons 

sóbrios, branco, preto, mas também exímio criador de ambiências luminosas, de fortes tons 

coloridos que sobrepõem às cores acinzentadas da cidade. Também o é o poeta da rua, poeta-

transeunte, da técnica da sobreposição, do cromatismo e do impressionismo. É o Cesário das 

pinceladas modernas de “Noitada”, “N s”, “Num Bairro Moderno” e de “O Sentimento dum 

Ocidental”. Dentre estes, o poema “Num Bairro Moderno”
97

 se constituirá no objeto de nossa 

                                                           
95

Dois heterônimos de Fernando Pessoa como quem prolongam a poesia de Cesário Verde: Álvaro de Campos, o 

poeta citadino (“Ó Cesário Verde,   Mestre, / Ó do „Sentimento dum Ocidental‟!) e Al erto Caeiro, o mestre dos 

heterônimos (“Ao entardecer, de ruçado pela janela, / E sa endo de soslaio que há campos em frente, / Leio at  

me arderem os olhos / O Livro de Cesário Verde. // Que pena que tenho dele! Ele era um camponês / Que andava 

preso em liberdade pela cidade, / Mas o modo como olhava para as casas, / E o modo como reparava nas ruas, / 

E a maneira como dava pelas cousas, / É o de quem olha para as árvores, / E de quem desce os olhos pela estrada 

por onde vai andando / E anda a reparar nas flores que há pelos campos... // Por isso ele tinha aquela grande 

tristeza / Que ele nunca disse bem que tinha, / Mas andava na cidade como quem anda no campo / E triste como 

esmagar flores em livros / E pôr plantas em jarros...”). 
96

Jorge Luiz Antonio, em obra já citada, apresenta-nos inúmeros depoimentos de críticos e pesquisadores que 

não deixam margens de dúvida sobre a existência de aspectos da modernidade, no processo de construção de 

seus poemas. Fazemos menção a dois deles: Na opinião de João de Barros, Cesário é o precursor do moderno 

lirismo português: “estranho inventor de imagens e ritmos cativantes, (...) um poeta que pertence a essa pleiada 

generosa dos semeadores de emoções novas (...). As suas poesias naturais (assim se intitulam no seu livro), são 

aquelas em que a profundeza da emoção, da angústia, da melancolia, ou a visão da alegria ou da tristeza do 

mundo, vêm coadas através duma forma serena, duma distinção desdenhosa um pouco, mas secretamente 

tumultuosa de desejo ou de desesperança (p. 72); Óscar Lopes, ao comparar o modernismo de Cesário Verde ao 

de Fernando Pessoa, afirma: “Para Cesário, como depois para Pessoa, o eu, o tu, o n s, o tempo irreversível e as 

dimensões do espaço, as coisas mais simples constituem problemas e despertam ânsias que a poesia apreende 

antes mesmo de se formularem em teoria. A diferença consiste em que Pessoa equacionará tais problemas em 

termos lapidarmente discursivos e comunicativos, mas dentro de uma aura geral irracionalista. Cesário, cujo 

ânimo verga na abstracção / com a espinha dobrada ao meio, e que apenas se sentia Sansão com os dedos 

mergulhados em materiais de trabalho, ignora as subtilezas de dialética discursiva, mas retém uma vantagem 

relativa sobre o sucessor: os seus sonhos, as suas aspirações não perdem nunca o contacto desse mesmo senso 

comum a que reagem por vezes corpo a corpo. Eis a razão por que o seu modernismo mantém uma 

exemplaridade certamente parcelar, mais ainda única” (p. 74) (grifos do autor). 
97

A originalidade de “Num Bairro Moderno”, com seus aspectos inovadores, não passou inc lume às 

incompreensões e ataques daqueles que não souberam entendê-la. Silva Pinto, em texto publicado no Boletim 

Cultural do Serviço de Bibliotecas Itinierantes e Fixas, da Fundação Calouste Gulbenkian, à p. 23, nos informa: 

“Uma composição recente de Cesário Verde, primorosamente cinzelada e profundamente sentida, despertou a 
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análise, a fim de comprovarmos o que inicialmente propusemos, ou seja, a presença da 

modernidade na poesia cesárica. 

A modernidade de Cesário Verde, em “Num Bairro Moderno”, já de imediato 

apresenta-se pelas técnicas da narrativa. No poema, os significantes campo e cidade fogem às 

conotações eróticas e sentimentais; também se afastam de seus simples opostos metafóricos: a 

cidade, espaço das ações, lembranças e projetos; campo, espaço bucólico, de idílios amorosos. 

Assistimos, no poema, a exemplo de n‟“O Sentimento dum Ocidental”, a um poeta adaptado 

ao espaço citadino, espaço inclusive já dominado por ele. Tal postura lhe confere atitudes e 

ações mais maduras, em relação a poemas anteriores, dando-lhe mais segurança para 

dramatizar a invasão simbólica da cidade pelo campo. As ruas do Bairro Moderno se torna o 

percurso deambulatório por onde o “eu”, sujeito da enunciação, percorrerá em direção ao seu 

emprego (“Como   saudável ter o seu conchego, / E a sua vida fácil! Eu descia, / Sem muita 

pressa, para o meu emprego”, p. 116). Percorrerá “ruas macadamizadas” e o “xadrez 

marmóreo duma escada; deparará com “casas apalaçadas”, forradas interiormente de “pap is 

pintados”, com suas “porcelanas”. Mas não demora muito para que a consciência po tica do 

sujeito lírico desloque seu instantâneo para uma vendedora de frutas e legumes (“E rota, 

pequenina, azafamada, / Notei de costas uma rapariga, / Que no xadrez marmóreo duma 

escada, / Como um retalho de horta aglomerada, / Pousara, ajoelhando, a sua giga”, p. 116), 

                                                                                                                                                                                     
fúria dos cafres. A gramática e o senso comum tremeram ainda uma vez. Aí damos curioso specimen da dupla 

profanação: / É de um Diário de Portugal: / „A vendedeira traz o poeta à realidade pedindo-lhe secamente que a 

ajudasse; o poeta serena, e ajuda-a sem desprezo‟. / O leitor simples, respeitador das leis gramaticais, estranhará 

talvez que o meticuloso censor invada questões de estética, antes de aprender o português. É sempre assim, nos 

domínios da cafraria lusitana‟ (...). / Cesário Verde possui, como poucos, entre n s, o condão de despertar a 

irritação burguesa com as sonoras vibrações da sua lira. Um cortejo de insultos truanescos, aparentemente 

infames e, no fundo, profundamente dos lebreus, cada uma das composições novas daquele original e delicado 

artista”. Da mesma pu licação, à p. 25, fomos  uscar a lúcida opinião de João Pinto de Figueiredo so re o 

poema: “(...) Por agora, mantendo-nos no domínio pictural, cumpre-nos notar que Num bairro moderno é, entre 

nós, a primeira visão impressionista da realidade. / Estão visão, patente não só neste poema mas em muitos 

outros passos da obra do poeta, é, por vezes, tão coincidente com a dos pintores impressionistas que a diríamos 

diretamente inspirada por eles, tornando-se, portanto, necessário averiguar se, de facto, assim teria acontecido 

(...) / É, portanto, mais lógico admitir que a sua visão duma tão espantosa modernidade – em matéria de pintura 

ele apenas podia conhecer de visu os quadros de Sequeira existentes em Linda-a-Pastora e as exposições de 

sabor ainda romântico organizadas pela Promotora – fosse resultante do seu dom de adivinhar, característica 

essencial dos grandes artistas (...)”. 
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para quem dirige sua o servação (“E eu, apesar do sol, examinei-a: / Pôs-se de pé; ressoam-

lhe os tamancos; / E abre-se-lhe o algodão azul da meia, / Se ela se curva, esgadelhada, feia, / 

E pendurando os seus  racinhos  rancos” (p. 116). Perce e-se, então, que o narrador passa a 

colocar o  airro em segundo plano. E eis que, “su itamente”, sua “visão de artista” transfigura 

surrealisticamente os frutos e legumes num “ser humano”, emprestando ao campo, dessa 

forma, maior profundidade. Está configurado o contraste entre o “conchego” e a “vida fácil” 

do “ airro moderno” com a luz e o calor da “larga rua macadamizada” e a azáfama da 

hortaliceira que tenta so reviver. So  “a luz do sol, o intenso colorista”, diante do “co re 

ign  il, oxidado”, “que vem  ater nas faces duns alperces”, ver desencadear a recomposição 

imaginária de um corpo de mulher a partir dos vegetais contidos na giga. Tal recomposição é 

construída, ironicamente, pelo sujeito poético, com base na visão simbólica que tem da 

Natureza, a qual   transportada para uma rapariga, de aspectos físicos nada admiráveis (“rota, 

pequenina, azafamada”, “esguedelhada”, “feia”, “ racinhos  rancos”, “descolorida nas maçãs 

do rosto”, “e sem quadris na saia de ramagens”, “peito erguido, os pulsos nas ilhargas”, 

“apregoa, magra, enfezadita”, “po re caminhante”. É do âmago desse ser aparentemente 

frágil, metamorfoseado, que emerge um outro “cheio de  elas proporções carnais” (“ca eça”, 

“seios”, “tranças dum ca elo”, “ossos nus, da cor do leite”, “rosários de olhos”, “colos, 

om ros,  ocas, um sem lante”, “ventre”, “carnes tentadoras”, “sangue”, “corações”, “dedos”, 

“pernas dum gigante”). O que perce emos, em seguida,   a ação das paletas impressionistas 

do Poeta, que, com todos os seus sentidos em sintonia, faz surgir um campo metaforizado, 

transfigurado a partir de visão humanizadora do poeta, com a força de suas “melancias”, 

“repolhos”, “azeitonas”, “na os”, “cachos de uvas”, “melões”, “ginjas”, “tomates”, 

“cenouras”, “alfaces” e “hortelã”. Para colocar em ação suas paletas impressionistas, 

notadamente percebidas ao longo do poema, cuja narrativa se compõe de quatro partes 

(caracterização do “ airro moderno” e atitude crítica do sujeito; caracterização da vendedora e 
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sua relação com o sujeito; a “visão de artista”, em que o sujeito “recompõe” um corpo 

feminino; e a interpelação do sujeito pela vendedora), o sujeito lírico lança mão de recursos 

estilísticos, formais, com base em imagens comuns, triviais, até mesmo anti-líricas para a 

época. Na verdade, o poeta, através da livre escolha na utilização de recursos estilísticos, cria 

imagens que dão maior dinamicidade ao texto poético, captando, dessa forma, 

simultaneamente diferentes planos da realidade, ou como quem sente a dinâmica da vida 

moderna. Essa agilidade no trato com as palavras se constitui numa das marcas da linguagem 

modernista, como, por exemplo, nas expressões e versos seguintes do poema sob análise: 

adjetivação expressiva (“descolorida”, “emanações sadias”, “infantil chilrada”, “laranja 

destilada”, “pitoresca e audaz”, “magra enfezadita”, “repolhudas, largas”); imagens (“... 

parece que joeira / Ou que  orrifa estrelas”, “(...) e a poeira / Que eleva nuvens altas a 

incensá-lo”); antítese (“Duma desgraça alegre”, “Ela apregoa, magra, enfezadita, / As suas 

couves repolhudas, largas”); metáfora (“O Sol dourava o c u”, “Descolorida nas maçãs do 

rosto”); hipérbole (“E sem quadris na saia de ramagens”); exclamação (“ – que infantil 

chilrada! –”, “Muito o rigada!”); e comparação (“E, como as grossas pernas dum gigante 

(...) / Duas frugais a   oras carneiras”). 

 Em última análise, a conjunção de todos esses elementos – aspectos narrativos, 

diversidade de recursos expressivos traduzidos numa linguagem nova, rica de termos 

concretos, inovadores, impressionistas, com sua mistura de sensações a partir do diálogo entre 

o físico e o anímico, bem como a chamada poesia do trabalho útil, na feliz expressão de 

Jacinto do Prado Coelho, além do gosto pelo cotidiano, pelo cruzamento de assuntos que se 

comunicam (campo/cidade) -, atestam as incursões modernistas de Cesário Verde, fruto de 

sua capacidade introspectiva e de suas impressões colhidas de aspectos do cotidiano. 

Percorridos os caminhos que nos levaram a identificar algumas marcas da 

modernidade na poesia de Cesário Verde, cabe-nos, agora, buscar na de Cruz e Sousa, senão 
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as mesmas, pelo menos aspectos inovadores que atestam a incursão do poeta catarinense pelo 

terreno fértil da arte literária moderna, até porque é preciso levar em consideração as 

especificidades de cada projeto literário. Assim o faremos. 

Ao confrontarmos a fortuna crítica dos dois Poetas, especialmente para garimpar 

posições e opiniões de críticos e estudiosos que se colocam favoráveis acerca da presença da 

modernidade na poesia deles, sem sombra de dúvida, a de Cesário Verde é muito mais 

prodigiosa. Faltam, portanto, a nosso ver, estudos mais dilatados que se debrucem sobre esse 

aspecto da poesia de Cruz e Sousa, ampliando suas discussões. Ivone Daré Rabello (op.cit.)
98

, 

Andrade Murici (op.cit.)
99

 e Aguinaldo José Gonçalves (1988)
100

 são três desses raros 

escritores
101

 consentâneos dessa vertente poética sousiana.  

A busca incessante (E consegue!) pelo seu estilo original, Cruz e Sousa dá-nos a 

conhecer atrav s de seu poema “Arte”, uma esp cie de manifesto: “Tu, Artista sereno, 

esgrime e torce: // Busca palavras límpidas e castas, / novas e raras, de clarões radiosos” (p. 

386-387). Ora, já nesses poucos versos, o poeta anuncia seu desejo de construir o novo por 

interm dio da destituição da palavra de todas as “n doas”, de todas as “ferrugens” que 

impedem seu poder de criação alicerçada na potência verbal e na capacidade de frutificar 

imagens que se conjugam dinamicamente no interior de suas composições, de onde emerge 

ampla gama de aspectos da realidade transportados para o seu trabalho poético. O poema 

“Emparedado”, já visto anteriormente em seus aspectos trágicos sociais, também é revelador 

                                                           
98
A autora, em seu livro “Um canto à margem: Uma leitura da po tica de Cruz e Sousa”, à p. 218, destaca a 

sensi ilidade moderna na o ra do Poeta ao afirmar que ela “está na contramão das verdades sacralizadas do final 

do século XIX”. E acrescenta: “Uma delas   a concepção da Hist ria como progresso inelutável”. 
99
Em sua “Atualidade de Cruz e Sousa”, texto pu licado na “O ra Completa de Cruz e Sousa”, pela Editora 

Aguilar, à p. 47, Murici cita opinião de Roger Bastide: “Repelido pela sua raça e condenado, felizmente, a ser 

muito mais do que um grande poeta sim olista, o mais admirável canto do seu povo” e completa com sua 

posição so re o Cruz modernista: “na realidade inaugurara não somente o Sim olismo, por m toda a poesia 

moderna do Brasil”. 
100

Autor da seleção de textos, notas, estudos biográfico, histórico e crítico da obra de Cruz e Sousa, constante do 

livro “Cruz e Sousa: Literatura Comentada”, Aguinaldo Jos  Gonçalves destaca a inquietude do Poeta em  usca 

do novo, e as mais variadas pressões sociais sofridas por ele em face de seu caráter inovador. 
101
Paulo Leminski (1983), em sua o ra “Cruz e Sousa: o negro  ranco”, à p. 54, afirma que “os sim olistas 

foram os primeiros modernos. Neles, a produção de textos poéticos se resolve em problemática do signo, 

resolução emblematizada no próprio nome-totem do movimento, o primeiro a ter nome semi tico”. Entretanto, 

no livro, seu autor não dispensa nenhum estudo sobre a modernidade na poesia do Poeta. 
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do pensamento estético moderno de Cruz e Sousa. Já no início do poema, o narrador invoca a 

noite, fazendo uso de sucessivas exclamações: “Ah! Noite! Feiticeira Noite!   Noite 

misericordiosa, coroada no trono das Constelações pela tiara de prata e diamantes do Luar, 

(...)   Noite! Melanc lica! Soturna! (...)” (p. 658). Em seguida, a presença de um “eu”, que, 

por vezes, se coloca como enunciador, passa a construir digressões a respeito do fazer poético, 

oferecendo a visão de que a poesia só se faz com palavras, com a técnica apurada da 

expressão e com a emoção do ser “emparedado”, e não com “uma politicazinha engenhosa de 

medíocres, de estreitos, de tacanhos, de perfeitos im ecilizados ou cínicos” (p. 665). A força 

da expressão verbal do poema se intensifica à medida que as invocações exclamativas e 

interrogativas anunciam o sentimento do sujeito po tico, denunciador do “p lo  ranco e p lo 

negro da Dor”: (Ah!  enditos os Reveladores da Dor infinita!”, “Ah! esta minúscula 

humanidade, torcida, enroscada, assaltando as almas com a ferocidade de animais bravios, de 

garras aguçadas e dentes rijos de carnívoro, é que não pode compreender-me”; “Ah! Destino 

grave, de certo modo funesto [...] )”. Para dar conta de enfrentar as forças contrárias emanadas 

de “id ias e sentimentos homogêneos dos sentimentos e id ias  urguesas”, o sujeito lírico 

coloca em prontidão sua aptidão sensacionista em relação à arte: “Assim   que eu via a Arte, 

abrangendo todas as faculdades, absorvendo todos os sentidos, vencendo-os, subjugando-os 

amplamente” (p. 664). Mas não dura muito a se manifestar a emoção do ser “emparedado” 

diante dos “o scuros que não contemporizam”, e por isso sua voz explode, com toda a força 

de seus veios irônicos, em forma de sucessivos questionamentos:  

 

 

Deus meu! por uma questão banal da química biológica do pigmento ficam alguns 

mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar primitivas erudições, 

perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, 

esmagadora, irrevogável! 

Mas, que importa tudo isso?! Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a 

cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? 

Qual a dos meus desejos e febre? 

(p. 669) 

 

 



178 
 

 

A resposta é dada pelo próprio sujeito poético:  

 

Quanto a mim, originalmente foi crescendo, alastrando o meu organismo, numa 

veemência e num ímpeto de vontade que se manifesta, num dilúvio de emoção, esse 

fenômeno de temperamento que com sutilezas e delicadezas de névoas alvorais vem 

surgindo e formando em nós os maravilhosos Encantamentos da Concepção. 

(p. 664) 

 

Ao ser capaz de reunir, em um único texto, diferentes elementos de vanguarda 

poética, como recursos de uma nova concepção da poesia, Cruz e Sousa também percebeu, 

segundo Gil erto Mendonça Teles, “que a poesia estava na linguagem e que os temas não s  

perdiam a importância como podiam ser pulverizados na linguagem”
102

, ainda que, para os 

simbolistas, o mundo tenha sido demasiado complexo para ser apreendido com precisão pela 

linguagem, daí a ênfase na experimentação subjetivista do símbolo. 

Outro cariz que se constitui em matéria poética da modernidade é o tema do 

cotidiano. Na poesia de Cesário Verde, esse parece ser uma constante; na de Cruz e Sousa, 

não com a mesma força. Entretanto, se há um tema de grande conotação humana, de cotidiana 

inspiração para os dois Poetas, esse é o da tuberculose, vista como um mal que assolou as 

populações das cidades, até porque se trata de uma doença predominantemente urbana, com 

forte predominância sobretudo na segunda metade do século XIX e primeiras décadas do 

s culo XX. Assim, ela passa a ser “cantada” em versos dos literatos tísicos. Na po tica de 

Cesário Verde e Cruz e Sousa não é difícil encontrarmos referências a ela. Nos versos do 

poeta português, a tísica se faz presente nos mais diferentes momentos, como, por exemplo, 

no da tísica de “Nevroses”, cujo sentimento agônico da personagem enseja a construção de 

um quadro trágico: “E a tísica? Fechada, e com o ferro aceso! / Ignora que a asfixia a 

combustão das brasas, / Não foge do estendal que lhe humedece as casas, / E fina-se ao 

                                                           
102

A citação foi extraída do artigo do autor intitulado “Do Polichinelo ao Arlequim ou de Cruz e Sousa a Mário 

de Andrade”, pu licado em “Cruz e Sousa: No centenário de Broqu is e Missal”, 1994, p. 27, cujo material 

contou com a organização de Iaponan Soares e Zahidé L.Muzart. 
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desprezo!” (p. 110). Já nos versos de Cruz e Sousa, a referência da doença tam  m merece 

destaque. Há, inclusive, um poema cujo título “Tu erculosa”, de Broquéis, denuncia a sua 

inegável inspiração para o Poeta catarinense. A voz lírica, inicialmente, apresenta-nos 

qualidades de uma mulher forte, saudável e delicada: “Alta, a frescura da magn lia fresca, / 

Da cor nupcial da flor da laranjeira, / Doces tons d‟ouro de mulher tudesca / Na veludosa e 

flava cabeleira. // Radiava nela a incomparável messe / Da saúde brotando vigorosa, / Como o 

sol que entre névoas resplandece, / Por entre a fina pele cor-de-rosa” (p. 82). Mas, à medida 

que o eu da enunciação segue em seu relato, é possível perceber a mudança de seu tom de voz 

e o anúncio da tragicidade feminina, quando nos dá a conhecer a grave transformação do 

corpo da mulher e o diagn stico fatal: “Mas, pouco a pouco, a ideal delicadeza / Daquele 

corpo virginal e fino, / Sacrário da mais límpida beleza, / Perdeu a graça e o brilho 

dimanantino. // Tísica e branca, esbelta, frígida e alta / E fraca e magra e transparente e 

esquia, / Tem agroa a feição de ave pernalta, / De um pássaro alvo de aparência fria” (p. 83). 

O uso do polissíndeto pelo poeta, de um lado, e as fortes contradições que marcam as 

profundas mudanças no corpo, de outro, só fazem enfatizar a intensidade da tragicidade 

humana, a qual se culmina com a impossi ilidade de ser o que foi: “Jamais há de ela ter a cor 

saudável / Para que a carne do seu corpo goze, / Que o que tinha esse corpo de inefável / 

Cristalizou-se na tu erculose” (p. 83). 

Nisso também consiste, portanto, a modernidade em Cruz e Sousa, como em 

Cesário Verde. Ambos souberam, muito bem, realizar seu ideal estético-literário lançando 

mão de uma linguagem cromática e sensorial, quem sabe na tentativa de fazer funcionar todas 

suas antenas caleidoscópicas, à procura sempre de um novo fazer poético. Mas, como 

escreveu o próprio Cruz e Sousa, “organizar, criar uma forma nova” tem lá seu preço. E o 

preço que ele e Cesário Verde pagaram não foi nem um pouco irrisório: os seus dilemas 

literários oriundos de suas veias precursoras e transgressoras só fizeram aumentar o 
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permanente sentimento agônico, e por isso trágico, agravado, sobretudo, pela consciência da 

finitude humana. 

 

4.2 Angústia e morte, ou facetas do trágico, ou a finitude humana 

 

A trajetória do homem na Terra é vista como 

essencialmente solitária. Há sempre uma clara noção de 

Destino a determinar os rumos da existência humana. A 

tragédia do homem consiste no fato de, sendo finito e 

limitado, carregar o anseio pelo infinito e a perenidade 

como uma condenação. Assim, o mundo é um palco de 

angústia e sofrimento em que seus personagens buscam 

se dignificar pela realização ou ao menos a esperança do 

amor eterno (...). 

Nelson Rodrigues  

 

A morte para muitos é o referente da própria vida. É algo que pode estar para além 

do possível, pela ansiosa afirmação do viver. Essa ânsia do viver, por sua vez, pode levar o 

homem a uma angústia perene. Esse clima parece ter se apossado da ambiência literária 

naqueles anos finais do século XIX. Para Rabello (op. cit., p. 48), “o tema da morte será uma 

das rotas da viagem literária que deseja enfrentar a derrota do ideal histórico e o sentimento 

melancólico diante do tempo presente, agrilhoado ao triunfo da produção e da lógica 

 urguesas”. Anna Balakian (op. cit., 126), por sua vez, afirma que há uma “luta do homem 

contra o vazio, ao visualizar o poder da morte so re a consciência”. E, mais adiante, esclarece 

que “nossa defesa contra o inimigo se realiza atrav s do refúgio no sonho e na f  nesta ilusão 

a surda que   a vida” (Ibidem, p. 127). 

 Cesário Verde e Cruz e Souza, conforme já visto, desde muito cedo passaram a 

conviver com o sentido da morte, cuja tópica tornou-se inseparável do mundo objetivo que os 

rodeava, sempre presentificado por intermédio da atmosfera social, familiar e íntima em que 

viveram. Em O Livro de Cesário Verde é o sentimento da morte que aciona a tensão, e, de 
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acordo com opinião de Luís Amaro de Oliveira (op. cit., p. 62),   ela que “dá ao „Livro‟ uma 

feição su jectiva oposta à decantada o jectividade do temperamento do seu autor”. Cesário 

concebe a ideia da morte por horror à própria morte, e compara-a a “essa horrível 

aniquilação”. Não aceita a morte que se apresenta ao homem dinâmico que foi, pois, para ele, 

a morte era também a representação da imobilidade. Já em Cruz e Sousa, desde Broquéis, o 

motivo da morte se repete quase à exaustão, basta tão-somente garimpar a quantidade de 

poemas e poemas em prosa que apresentam as mais diversas leituras sobre a representação da 

morte. Assim como Cesário, Cruz e Sousa também viu suas ilusões se desfazerem ao se 

deparar com a destruição do agregado familiar. Deu-se conta, também, que a morte é 

madrasta da beleza nobre e inimiga da pretensa infinitude humana, e, ironicamente, o sujeito 

po tico, como demonstra no poema “Caveira”, de Faróis, faz lembrar a todos que o seu 

destino é a morte, ainda que para alguns sejam dados os privilégios e as arrogâncias da beleza: 

“Olhos que foram olhos, dois  uracos / Agora, fundos, no ondular da poeira... / Nem negros, 

nem azuis e nem opacos. / Caveira! // Nariz de linhas, correções audazes, / De expressão 

aquilina e feiticeira, / Onde os olfatos virginais, falazes?! / Caveira! Caveira!! // Boca de 

dentes límpidos e finos, / De curva leve, original, ligeira, / Que é feito dos teus risos 

cristalinos?! / Caveira! Caveira!! Caveira!!!” (p. 117-118). Aliás, assim como em “Caveira”, 

fomos  uscar, tam  m, no poema “Deslum ramentos”, de Cesário Verde, imagens que nos 

remetem às ilusões da beleza física como se ela não fosse vulnerável à finitude humana: 

“Milady,   perigoso contemplá-la / Quando passa aromática e normal, / Com seu tipo tão 

nobre e tão de sala, / Com seus gestos de neve e de metal. // Ah! Como me estonteia e me 

fascina ... / E é, na graça distinta do seu porte, / Como a Moda supérflua e feminina, / E tão 

alta e serena como a Morte! ...” (p. 93). 

O certo é que contradições e tensões, advindas das mais diferentes crises trágicas 

nos momentos agônicos dos Poetas vão alimentar os trajetos dos poetas-assinalados, cujas 
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produções poéticas são prenhes de imagens destruidoras em face da certeza da morte. Assim, 

em Cesário, como parte de sua consciência de antinomias, a doença e a morte o rondaram 

desde sempre. Por isso, segundo João Pinto de Figueiredo (1986, p. 146), “a consciência deste 

destino não podia deixar de lhe trazer também a consciência da própria vulnerabilidade, tanto 

mais que a sua saúde, tão frágil como a dos irmãos, se ia degradando pouco a pouco”. 

Entretanto, noutra passagem, o mesmo João Pinto comenta sobre a força interior que movia o 

Poeta, ainda que movido pela ilusão: “O carácter do poeta era, por m, naturalmente 

voluntarioso. A força e a saúde fascinavam-no. Eis porque, iludindo-se a si próprio, se lança 

ao trabalho com redobrada energia, chamando a si todos os negócios da firma, enquanto o pai 

melancolicamente se refugia na quinta” (Ibidem). 

O certo é que o dilema pessoal de Cesário se intensifica. O quadro de horror e 

desolação, decorrente de doença na família (sua irmã Adelaide Eugénia falecera aos três anos 

de idade, apenas quando Cesário tinha quatro), passa a fazer parte de seu cotidiano e de sua 

produção literária. Cartas foram trocadas com amigos, poemas foram escritos, todos 

demarcadores de sua consciência da angústia de ter que conviver com uma doença que, 

fatalmente, o deixaria em constante estado de alerta. E assim aconteceu. Em carta endereçada 

a Silva Pinto, seu amigo para a vida e para a morte, percebe-se o estado de angústia e de 

sofrimento do Poeta: “À s rdida e estúpida doença que eu tinha so reveio uma h rnia que me 

levou à cama, há 8 dias. Tenho sofrido dores insuportáveis. Estou em Linda-a-Pastora, isto é, 

a 2 l guas ou mais de Lis oa, e com poucas comunicações para ali” (p. 207). Noutra missiva, 

também encaminhada a Silva Pinto, podemos notar o quadro desolador em que se encontra 

Cesário Verde. O seu estado agônico parece não ter fim. A incerteza do futuro, a impotência 

física e emocional diante da força da doença parece querer miná-lo: “Mas su itamente 

chegam-me dúvidas, descrenças, terrores do futuro. Curo-me? Sim, talvez. Mas como fico eu? 
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Um cangalho, um canastrão, um grande cesto roto, entra-me o vento, entra-me a chuva no 

corpo escangalhado”. 

Os poemas, a exemplo das cartas, também se constituem em uma rica fonte de 

análise, uma vez que podemos verificar o quanto Cesário Verde lutou contra a tuberculose. 

Sua escrita, em verdade, serviu-lhe de sobrevivência, até mesmo depois de sua morte. Nesse 

sentido, a deambulação torna-se algo vital para a sobrevida da própria escrita poética de 

Cesário, ao tornar-se porta-voz de uma época, tendo como dilema sobreviver a cada novo 

desafio, a cada nova investida, por isso não se curva facilmente.  

Ainda que a doença tenha sido uma companheira indigesta do Poeta, este procura 

combatê-la, ainda que de alde, pelo uso do ver o. O poema “N s” está eivado de passagens 

que relatam a luta desigual entre a fúria da tuberculose e o espírito de sobrevivência de 

Cesário. O poema já inicia com a pintura de um quadro demonstrativo dos dois pólos 

semânticos do universo cesárico: o campo e a cidade. Ao pintá-lo, o poeta-pintor Cesário 

Verde dá os tons com pinceladas de angústia, sofrimento e terror. A doença grassa por entre 

os habitantes de Lisboa, tornando-os vulneráveis e suscetíveis à contaminação coletiva. Os 

versos seguintes da primeira estrofe parecem exercer movimentos diante do leitor, tal a 

capacidade que o poeta tem ao descrever cenas dramáticas: “Foi quando em dois verões 

seguidamente a Febre/ E o Cólera também andaram na cidade,/Que esta população, com um 

terror de le re,/ Fugiu da capital como da tempestade” (p. 163).  

A sucessão de estrofes que evidenciam a tópica da doença no poema demarca a 

amplitude que esse tema ganhou na escrita de Cesário. O medo de contrair a tísica provoca em 

Cesário e familiares instabilidades emocionais. A visão ameaçadora de pestilência deixa todos 

em permanente estado de alerta, criando quadros de pânico e devastação. A cidade de Lisboa, 

por sua vez, torna-se o cenário real por onde desfilam imagens de desolação, constituindo-se 

num verdadeiro inferno: 
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    Uma iluminação a azeite de purgueira, 

De noite amarelava os prédios macilentos. 

Barricas de alcatrão ardiam; de maneira 

Que tinham tons de inferno outros arruamentos. 

(p.164) 

 

 

Mas a tísica os rondava sem dar tréguas. Cesário Verde já não mais tinha certeza 

se lhe era possível ficar imune ao seu poder de contaminação, por isso desabafa: 

 

     Era essa tísica em terceiro grau, 

Que nos enchia a todos de cuidado, 

Te curvava e te dava um ar alado 

Como quem vai voar dum mundo mau. 

                       (...) 

     A mim mesmo, que tenho a pretensão 

De ter saúde, a mim que adoro a pompa 

Das forças, pode ser que se me rompa 

Uma artéria, e me mine uma lesão! 

(p. 181) 

 

 

 

O desabafo do Poeta se torna, mais tarde, a confirmação de que a doença já havia 

dito a que veio. Em carta a António Macedo Papança, escrita em Lisboa, 1877, o próprio 

Cesário vaticina: “Fiquei hoje em casa, um pouco adoentado, com suposições de doenças, de 

futuros quebrados, confusamente baço, sem lucidez de cérebro nem de ponto de vista (p. 224). 

Estava certo o Poeta em suas suposições. Não demorou muito para que a doença fosse 

confirmada. Daí em diante, há, em Cesário, a onipresença do sentimento da morte. Por outro 

lado, ainda muito jovem, passa a conviver com a amarga experiência em face do falecimento 

da sua “doce irmã” Júlia, tam  m vítima de tu erculose, cujo relato nos é dado a conhecer por 

interm dio das seguintes estrofes do poema “N s”: 

 

Unicamente, a minha doce irmã, 

Como uma ténue e imaculada rosa, 

Dava a nota galante e melindrosa 

Na trabalheira rústica, aldeã. 

 

      E foi num ano pródigo, excelente, 

Cuja amargura nada sei que adoce, 

Que nós perdemos essa flor precoce, 

Que cresceu e morreu rapidamente! 
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(p.167) 

 

 

 

Impressiona ao leitor da poesia de Cesário Verde a profusão de imagens e quadros 

dramáticos, tendo a morte como sua grande tópica. O sujeito poético faz desfilar por entre os 

poemas que compõem O Livro de Cesário Verde inúmeros verbetes e expressões que 

carregam em si uma forte carga semântica ligada à morte (febre, cólera, terror de lebre, 

tempestade, o dobrar dos sinos, foco de epidemia, seges de enterros, secavam dejecções, 

prédios macilentos, tons de inferno, horizonte em brasa, lívido flagelo, moléstia horrenda, 

tossir profundo, granito, jazigo, campa, calçada sepulcral etc.), sabiamente empregados 

através dos mais variados recursos estilísticos, configurando a presença de uma linguagem 

moderna e transgressora, cujo discurso desobedece às regras semânticas e sintáticas vigentes e 

se transforma numa espécie de técnica da escrita em que, paradoxalmente, de acordo com o 

pensamento de Rita Lopes (2000, p.40)
103

, “se desejava romper com o que fora adquirido”. 

Assim, o tema da morte na produção poética de Cesário transforma-se, também, 

na t pica do emparedado: “Mas se vivemos, os emparedados, / Sem árvores, no vale escuro 

das muralhas!... / Julgo avistar, na treva, as folhas das navalhas / E os gritos de socorro ouvir, 

estrangulados” (“O Sentimento dum Ocidental”, p. 155). O percurso trágico do Poeta, que se 

vê cada vez mais preso em “gaiolas”, “muros” e “prisões”, passa a ser alimentado pelo desejo 

de sobrevivência ao tentar (e consegue) a construção de sua identidade poética, ainda que 

                                                           
103 Rita Sousa Lopes, em seu Para uma Leitura de Cesário Verde, quando discorre sobre a linguagem na obra do 

Poeta, afirma que ele tinha “o gosto pelo ins lito, que muitas vezes se consegue atrav s de metáforas 

transfiguradoras”, e que, por outro lado, “coincide para os surrealistas com esse desejo permanente de traduzir o 

inconsciente”. E exemplifica com o poema “Num Bairro Moderno”, o qual, ainda segunda a autora, antecipa 

essa ambição, quando, por exemplo, introduz no texto poético a presença da transfiguração do cabaz (Ibidem); 

Podemos também encontrar na obra de Luís Amaro de Oliveira (1989, p. 17) interessantes observações sobre os 

valores estruturais e vocabulares da obra de Cesário, quando confronta esses aspectos com as de seus 

contemporâneos: “Os poetas daquela geração, não obstante a sua integração nos cânones da escola moderna dita 

parnasiana, não se libertaram nem da tradicional concepção do poema como uma unidade lógica fechada no 

desenvolvimento de um tema condicionante, nem da utilização de um vocabulário simbólico também 

poeticamente consagrado pela tradição. Opostamente, o que em Cesário mais atrai é uma sensação de choque 

com esse passado. (...) Poesias do tipo de „Contrariedades‟, por exemplo, acusam, de imediato, a ausência de 

uma ordem discursiva disciplinadora, de um plano normativo, de uma arquietectura literária preestabelecida: 

pessoas, ideias, objectos, coisas parecem lançados a esmo ao longo do poema sem outra seleção que não seja a 

da ressonância que tais elementos vão tendo na sensibilidade do poeta. Nisto, em boa parte, reside o profundo 

sentido de novidade que se nos transmite na leitura de alguns versos do „Livro‟”. 
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sentimentos conflituosos, transgressores e desajustados ditem as normas do eu solitário, 

provocando-lhe alternâncias de humor. As estrofes seguintes que fazem parte do poema 

intitulado “Nevroses”
104

, são ilustrativos dessa alternância:  

 

Que mau humor! Rasguei uma epopeia morta 

No fundo da gaveta. O que produz o estudo? 

Mais duma redacção, das que elogiam tudo, 

       Me tem fechado a porta. 

(p.106) 

 

                     ( ... ) 

 

E estou melhor; passou-me a cólera. E a vizinha? 

A pobre engomadeira ir-se-á deitar sem ceia? 

Vejo-lhe luz no quarto. Inda trabalha. É feia ... 

      Que vida! Coitadinha! 

(p.107) 

 

 

 

Ainda a título de ilustração, a alternância de humor do sujeito poético, face à 

morte, pode também caminhar em duas direções, o que demarca, de novo, o seu estado 

conflitual, como, por exemplo, no poema “Flores Venenosas”
105

, cuja imagem da morte está 

ligada à ideia de prazer, ou seja, à experiência de amor e libertação: “Ó mantos de veludo 

esplêndido e sombrio, / Na vossa vastidão posso talvez morrer! / Mas vinde-me aquecer, que 

eu tenho muito frio / E quero asfixiar-me em ondas de prazer” (p.78), contrastando com a 

imagem da morte em “Cantos da Tristeza”
106

, cuja associação   feita ao sentido  de prisão: “E 

foste sepultar-te, ó serafim, / No claustro das Fiéis emparedadas, / Escondeste o teu rosto de 

marfim / No v u negro das freiras resignadas” e “E eu passo, tão calado como a Morte, / 

Nesta velha cidade tão sombria, / Chorando aflitamente a minha sorte / E prelibando o cálix 

da agonia”. (p.63) 

Entretanto, ainda que a morte o persiga aonde vai, o poeta não demonstra dar 

sinais de fraqueza. A deambulação pela cidade e suas idas e vindas ao campo permite ao poeta 
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Em O Livro de Cesário Verde: “Contrariedades”. 
105

Título da poesia em O Livro de Cesário Verde: Meridional – Cabelos. 
106

Esta poesia foi publicada em O Livro de Cesário Verde com o título de “Setentrional”. 
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ir além do estatuto de um mero pintor de ambientes e espaços: dá-lhe a possibilidade da 

introspecção e análise que configuram os textos numa dimensão lírica, exercendo 

fundamental importância em sua atividade poética. É como se ouvíssemos a voz do poeta 

ecoar nas quatro direções: 

 

 Se eu não morresse, nunca! E eternamente 

 Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas! 

 (p.155) 

 

Também como parte da consciência de antinomias - a doença e a morte, a 

exemplo do que representou na vida de Cesário, assim o foi na de Cruz e Sousa. Como já 

discutimos o tema da doença na vida do poeta brasileiro, quando falamos sobre sua tragédia 

pessoal e familiar, interessa-nos, agora, apenas demonstrar como a tópica da morte se faz 

sentir em sua poesia, em diálogo com a de Cesário Verde. 

Em “Dolências”, de Missal, sentimos aflorar dilaceramentos dramáticos que 

marcam a angústia trágica do poeta. O título do poema, por si só, já é um elemento sinalizador 

do estado de embriaguez poética do sujeito lírico. A sua voz alcança níveis altíssimos de dor, 

lástima e plangência. A velhice, por sua vez, marca o seu profundo estado de alma: chegou o 

momento de debruçar-se sobre presente e passado, com sucessivas e múltiplas reflexões sobre 

o seu estar no mundo: 

 

Mas, velho já, lembrarás um sol apagado, cuja forma material poderá persistir talvez 

ainda e cuja chama fecundadora e ardente se extinguirá para sempre... 

Não crer em nada, não sentir nada, não pensar nada, será a tua filosofia da 

senilidade. E, neste estado do ser, mais cruel que o Budismo, deixarás, como disse 

Heine, que a morte vá enfim tapar-te a boca com um punhado de terra... 

(p. 460) 

 

 

 

Mas, apesar de a senilidade bater de frente com a implacável finitude humana, 

resta-lhe a vantagem de ter adquirido experiência, o que proporcionará a ele a colhida de 
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 enesses e, ao mesmo tempo, com um ar de vit ria so re a morte: “E tu, velho, em ora, na 

torre verde d‟esmeralda, ficarás egr gio, vencedor, imortal, eterno, s  e sereno, ao alto, so  as 

estrelas eternas...”  (p. 461) 

Outra leitura que diz respeito à profusão de imagens literárias associadas à figura 

da morte   a reflexão desta como modalidade do ciclo da existência. No poema “N s”, de 

Cesário Verde, há uma emblemática estrofe que bem ilustra o jogo simbólico que o poeta faz 

entre a cidade e o campo, associando a primeira à morte e a segunda à vida. A morte da 

cidade (“Por m, lá fora, à solta, exageradamente, / Enquanto acontecia essa calamidade”) 

propicia o nascimento do campo (“Toda a vegetação, plet rica, potente, / Ganhava imenso 

com a enorme mortandade!” p. 164). Já na o ra de Cruz, o soneto “Flores da Lua”, que nos 

apresenta também um significativo jogo simbólico, faz emergir de um quadro visionário os 

signos da “Lua Nova” e da “Cova”. No primeiro quarteto: “Brancuras imortais da Lua Nova. / 

Frios de nostalgia e sonolência... / Sonhos brancos da Lua e viva essência / Dos fantasmas 

noctívagos da Cova” (p. 111), há, nas correlações o jetivas de imagens, a su jetividade que 

enuncia a cena em que, contraditoriamente, as tensões se dissipam e tornam a aparecer. Dessa 

forma, a imagem de “ rancuras”, que está associada, inicialmente, a “imortais”, liga, em 

seguida, à da “Lua Nova”, que carrega em si a dimensão do ciclo e da temporalidade. 

Na estrutura paralelística em torno da qual se organizam as estrofes seguintes, o 

que se nota é a tensão que se torna ainda mais presente e complexa, enfaticamente salientada 

pelos tons sensoriais dos versos: as “ rancuras” da Lua Nova, “Flores amargas”, “trêmula 

dormência”, “frios” e “nostalgias” da alma. Com a consciência aguçada do poeta, o seu fazer 

poético revela um estado de ânimo paradoxalmente arrebatado pela melancolia, e enuncia 

uma realidade, ainda que não seja visível, mas circunscrita, em detrimento de sua recusa da 

descrição. Assim, o sujeito lírico se entrega às forças invisíveis da natureza como estratégia 
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para conhecer a morte, antípoda do querer humano, e é com base nesse jogo de mistérios que 

ele, o humano, sente nascer o novo, ou de cujo abrandamento faz nascer uma nova percepção: 

 

Da noite a tarda e taciturna trova 

Soluça, numa trêmula dormência... 

Na mais branda, mais leve florescência 

Tudo em Visões e Imagens se renova. 

 

Numa tentativa de conclusão acerca dessa constante temática mais significativa 

das produções literárias dos Poetas, fomos buscar em mais uma de suas leituras a imagem da 

morte. Dessa vez, eles “cantam-na” tam  m como se realmente a desejassem.  A impressão 

que nos dá é a de um profundo sentimento agônico. É como se a morte pudesse aliviar os seus 

“eus” destroçados, desamparados e desiludidos. Nesse sentido, percebe-se a confluência, nos 

poemas propostos para estudo, que se seguem, de constantes indagações e pedidos trágicos. 

Nos poemas “Flores Velhas” e “Ironias do Desgosto”, numa atitude que parece 

aproximar Cesário dos românticos, as confissões do sujeito poético dão o tom exato de seus 

conflitos interiores: 

 

Pois que, minha adorada, eu peço que não creias 

Que eu ame esta existência e não lhe queira um fim; 

Há tempos que não sinto o sangue pelas veias 

E a campa talvez seja afável para mim. 

(“Flores Velhas”, p. 86) 

 

Porque é que tens no olhar, moroso e persistente, 

As sombras dum jazigo e as fundas abstracções; 

E abrigas tanto fel no peito, que não sente 

O abalo feminil das minhas expansões? 

Eu só lhe respondia: - Escuta-me. Conforme 

Tu vibras os cristais da boca musical, 

Vai-nos minando o tempo, o tempo – o cancro enorme 

Que te há-de corromper o corpo de vestal. 

(Ironias do Desgosto”, p. 98) 
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O sentimento desilusório de Cruz e Sousa, ao que nos parece, se equivale ao de 

Cesário Verde, ainda que a voz do sujeito poético do primeiro não seja tão direto como a do 

segundo. Vejamo-lo em “Música da Morte”, de Faróis: 

 

A música da Morte, a nebulosa, 

Estranha, imensa música sombria, 

Passa a tremer pela minh‟alma e fria 

Gela, fica a tremer, maravilhosa... 

 

                   (...) 

 

E alucinando e em trevas delirando, 

Como um ópio letal, vertiginando, 

Os meus nervos, letárgica, fascina... 

(p. 128,129) 

  

Todavia, os Poetas não se quedam facilmente. Lutam e lutam, ainda que a 

contradição pessoal de ambos seja incontrolável. Não se fazem de rogados. Acionam a 

potência de uma expressão comunicativa original e complexa, em luta contra um destino que, 

paradoxalmente, parece ter entregado, em suas mãos de poetas doentes e de mortes 

prematuras, liras entusiastas que traduziram a alegria de viver. A vida que os Poetas levaram - 

vida dolorosa e trágica de verdadeiros emparedados -, buscou refúgio na arte, na arte poética.     

   Assim expressou Cesário em “N s”: 

 

Somos fortes! As nossas energias 

Tudo vencem e domam muito bem 

(p. 180) 

 

E Cruz e Sousa em “Esquecimento”: 

 

Ó meu verso, ó meu verso, ó meu orgulho, 

           Meu tormento e meu vinho, 

Minha sagrada embriaguez e arrulho 

           De aves formando ninho. 

 

Verso que me acompanhas no Perigo 
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          Como lança preclara, 

Que este peito defende do inimigo 

          Por estrada tão rara! 

 

Ó meu verso, ó meu verso soluçante, 

          Meu segredo e meu guia, 

Tem dó de mim lá no supremo instante 

          Da suprema agonia. 

 

Nem te esqueças de mim, meu verso insano, 

          Meu verso solitário, 

Minha terra, meu céu, meu vasto oceano, 

          Meu templo, meu sacrário, 

 

Embora o esquecimento vão dissolva 

         Tudo, sempre, no mundo, 

Verso! que ao menos o meu ser se envolva, 

          No teu amor profundo! 

(p. 121) 

 

Assim expressaram dois grandes Poetas que souberam muito bem transformar a 

tópica da morte em matéria poética. Por isso a morte significou, para eles, a única síntese 

possível do irremediável conflito entre a ilusão e a desilusão. 
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CONCLUSÃO 

 

As poéticas de Cesário Verde e de Cruz e Sousa se constituem numa rica fonte de 

estudos para quem deseja conhecer dois autores plenos e únicos, cujas obras continuam a 

despertar e a instigar leitores e admiradores, já que souberam, com sensibilidade e intuição, 

produzir “lições” a serem aprendidas, como um caminho a erto a novos olhares, a novas 

possibilidades de leitura. 

Quando propusemos investigar as obras dos Poetas à luz da tragicidade, sob o 

olhar da tragédia moderna, percebíamos a vivência de uma experiência comum aos dois – o 

enfrentamento dos preconceitos, das críticas e das incompreensões. Com o desenvolvimento 

do estudo, também pudemos verificar a capacidade literária de dois estetas de se rebelarem 

contra discursos que insistiam em tutelar e referendar procedimentos e comportamentos que 

não mais traduziam as demandas humanas, sociais e estéticas do final de século, em Portugal 

e no Brasil. Seguimos as marcas deixadas por Cesário Verde e Cruz e Sousa, em seus escritos, 

e fomos, aos poucos, tentando entender a complexidade de suas obras literárias, produzidas 

por escritores tão talentosos, mas às vezes tão díspares na arte de se expressarem 

poeticamente. Assim, apesar de depararmos, às vezes, com a bifurcação do caminho inicial, 

nos foi possível comprovar que, em vários momentos, as trilhas de escruta se tocavam num 

diálogo revelador de eus conflitantes, entre emoções e crenças problematizadas, 

principalmente no campo da arte. 

Frente a isso, fomos buscar, em teóricos do trágico, as leituras necessárias para 

fundamentar nossos estudos que procuraram demonstrar que os Poetas haviam feito uso de 

fios líricos trágicos na tessitura de projetos literários inovadores e libertários. À medida que 

investigávamos os estudos sobre a tragédia moderna, sobretudo em teóricos da segunda 

metade do século XIX e do século XX, mais fortalecidos nos sentíamos na empreitada. O 
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resultado deu origem ao primeiro capítulo, com sua inevitável comunhão de discursos sobre o 

trágico, a partir de concepções de teóricos que mantêm diálogos entre si
107

. 

Ora, essa confluência de ideias acerca do pensamento trágico, sob a perspectiva da 

literatura trágica moderna, nos impulsionou a prosseguir com a caminhada, ao executarmos o 

trabalho de garimpagem nas obras dos Poetas escolhidos. No capítulo segundo, tendo como 

protagonista Cesário Verde, apontamos o fundamento da tragicidade presente em sua escrita, 

fruto das rupturas que o Poeta estabeleceu com o seu tempo e com a incapacidade manifestada 

por seus pares e leitores na recepção de seu texto, por não compreenderem a originalidade de 

seu projeto literário, imersos que estavam numa nuvem de discursos hegemônicos. Mas 

procuramos evidenciar não apenas a presença de sentimentos agônicos e trágicos do Poeta em 

face de temas de cunho social, como também objetivamos traçar o percurso trágico pessoal de 

um escritor que desde cedo sentiu pesar sobre os seus ombros a inevitável dor humana da 

perda familiar.  

No terceiro capítulo, a fim de demonstrarmos os aspectos trágicos presentes na 

obra de Cruz e Sousa, a exemplo da de Cesário Verde, nos debruçamos sobre a poética do 

“Poeta Negro”, cujos trajetos literários apontaram os contornos de sua implacável experiência 

histórica, sobretudo quando percorremos os mais diferentes poemas, cujos sujeitos líricos 

denunciam as exclusões social e cultural sofridas pelo Poeta, o que fomenta uma poética forte 
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Dentre os teóricos que discutem o assunto, citamos os seguintes, todos abordados por Peter Szondi (2004, p. 

30-31): Schelling, segundo Szondi, “contri ui, assim, para a crença idealista que pretende se apossar do trágico e 

s  o reconhece porque desco re nele um sentido: a afirmação da li erdade; “Todo o trágico  aseia-se em uma 

oposição irreconciliável. Assim que surge ou se torna possível uma reconciliação, desaparece o trágico” (Ibidem, 

p. 48); “Nos conflitos que constituem a ação da trag dia (quer se dêem entre homem e fatalidade ou entre 

homem e homem), Schopenhauer enxerga a luta das diversas manifestações da vontade umas com as outras, 

portanto a luta da vontade contra si mesma” (Ibidem, p. 53); “O trágico   a contradição sofredora. ... A 

perspectiva trágica vê a contradição e se desespera acerca da saída” (Ibidem, p. 59); ou, nas palavras do mesmo 

Szondi, quando se refere ao pensamento nietzscheniano sobre o destino de Dioniso: “Esse seu destino, de ser 

esfacelado, transmitido no mito e celebrado de maneira renovada em cada tragédia, é compreendido por 

Nietzsche como sím olo da individuação,de modo que   possível ver no her i trágico „o deus que experimenta 

em si o sofrimento da individuação‟” (Ibidem, p. 68). Da obra de Raymond Williams, já citada, fomos buscar um 

pensamento que consideramos  asilar: “A trag dia tem sido, para n s, principalmente, o conflito entre um 

indivíduo e as forças que o destroem” (WILLIAMS, 2002, p. 119). 
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que não aceita conciliações ou submissões, preferindo, dessa forma, trilhar por caminhos 

trágicos a aquiescer com os velhos padrões de ver e sentir o mundo. 

Atendendo ao objeto inicialmente proposto, qual seja o de confrontar os projetos 

literários dos Poetas, em sua conexão com o trágico, as nuvens cinzentas que, a priori, se 

colocaram sobre a possibilidade de diálogo entre as obras, aos poucos, foram se dissipando. 

Diluíam-se com a mesma rapidez com que encontrávamos vozes que se apresentavam 

praticamente com o mesmo timbre. Assim, saltaram, aos nossos olhos, os reveses dos Poetas 

diante das contrastadas manifestações da crítica, desde as suas primeiras aparições, na vida 

cultural das sociedades portuguesa e brasileira: nesse particular, parece-nos ter Cesário Verde 

travado lutas mais ferrenhas que Cruz e Sousa, pois, além das farpas diretas de seus pares, 

viu-se, também, alvo das duras críticas de segmentos da imprensa. A esse respeito, pinçamos 

a opinião de Ivone Daré Rabello (2006, p. 17), quando alude a Cruz e Sousa, e com a qual 

fizemos coro em relação a Cesário Verde: “Por um lado, o reduzido grupo dos amigos do 

poeta a exaltava (a obra); por outro, os intelectuais reconhecidos viam nela pouco mais do que 

o contra ando de id ias est ticas pouco adequadas ao territ rio nacional”.  

Outros aspectos salientados, no decorrer da análise comparativa, se manifestaram: 

rejeição dos Poetas pela sociedade, de um modo geral: Cesário, pelo meio literário, sobretudo 

estigmatizado por elementos extraliterários, isto é, o fato de ter sido comerciante; Cruz, pelas 

suas origens; ambos transformaram suas agonias na voz rebelde que não se deixou ser 

sufocada por atitudes e práticas de uma sociedade corruptora; os esforços empreendidos por 

amigos para publicar as obras literárias dos Poetas: Silva Pinto, no caso de Cesário Verde, e 

Nestor Vitor, no de Cruz e Sousa; as influências sofridas por ambos: Cesário Verde e Cruz e 

Sousa se acercaram de escritores representativos de consciências críticas e históricas, a 

exemplo de Baudelaire, Taine, Mallarmé, Balzac e Victor Hugo; a ambiguidade quase sempre 

decorrente de poéticas que apresentaram aspectos das grandes correntes do século XIX – 
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Romantismo, Realismo e Simbolismo -, sem deixarem de evidenciar, no bojo de seus 

programas literários, linhas fundadoras do Modernismo. Apesar de projetos aparentemente 

multifacetados, os Poetas conseguiram emprestar a eles uma sintonia, dando-lhes a necessária 

unidade para a compreensão de seus discursos poéticos: Cesário, ao dar pinceladas na 

tela/papel com tintas consideradas sem importância pelo mundo literário de então; Cruz, ao 

buscar também e sobretudo, na cifra da lírica simbólica, a matéria-prima imprescindível para 

o seu fazer poético. 

 O certo é que os Poetas, ambos, não se intimidaram, ainda que, de posse de sua 

“po tica da exclusão”, na expressão de Davi Arrigucci Jr. (1999), sou eram rever erar so re 

si mesmos, sobre a transfiguração da realidade, além de criarem uma subjetividade lírica que 

apresenta fortes marcas de aprisionamento e enclausuramento, culminando, dessa forma, com 

a hamartía de ambos, ou seja, a busca pelo desejo constante de liberdade através do 

reconhecimento. Em verdade, o trabalho com aspectos da subjetividade lírica revela-se bem 

produtivo, pois, desse bojo, dilemas pessoais emergiram, com suas dimensões histórico-

sociais. A tensão gerada por esse estado de coisas os levou à hybris poética, à construção de 

projetos literários reveladores de grandes talentos e de singulares percepções da humanidade, 

cujos olhares irônicos trágicos deram provas cabais de suas veias poéticas marcadas pela 

modernidade e pela originalidade. 

 Mas, ainda que as consciências agônicas dos dois poetas tenham sucumbido em 

face da finitude humana, suas vozes literárias continuam a insistir, produzindo, ainda hoje,  

fortes ecos em versos que nos levam à reflexão. Ouvimos Cesário Verde em: 

 

E eu que medito um livro que exacerbe, 

Quisera que o real e a análise mo dessem. 

(“O Sentimento dum Ocidental”, p. 153) 
 

ou 
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Se eu não morresse, nunca! E eternamente 

Buscasse e conseguisse a perfeição das cousas! 

(Ibidem, p. 155) 

 

 Para encontrar também Cruz e Sousa, na experiência árdua da Arte: 

 

De uma abundante e luxuriosa vegetação psíquica, 

enclausurados na Arte como numa cela, lá iam sempre 

nessas continuadas batidas, nesses verdadeiros assaltos 

ao Ideal, num fausto de Império Romano, arrebatados 

pela grande borboleta iriante, fugidia e fascinadora da 

Arte. 

(“Página Flagrante”, Missal,  p. 477) 

 

  Vozes, afinal, que souberam ultrapassar o muro de nossa trágica condição. 
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