
Universidade Federal do Rio Grande do Sul 
Instituto de Letras 
Curso de Pós-Graduação em Letras 

AUGUSTO DOS ANJOS, UMA 
. . 

SECULAR MELANCOLIA 

Ana Lúcia Liberato Tettanianzy . . . 

Orientadora: 
Profª Drª Maria do Carmo Alves·de Campos 

Dissertação apresentada à Faculdade de Letras 
da UFRGS como requisito parcial à obtenção do 
título de Mestre em Literatura Brasileira. 

Porto Alegre, outubro de 1993. 

u· F R a· s 
Blhlfoteel Setorial de Ciênciá11 ~cc.iáis e Humabfdadet 



AoLUた， verme仇o zen. 

Aos meus pais, Luiz Alberto e Ana Zeli, matria de vida. 

AJlia, porto seguro. 

E dMar加  do Carmo, luminosa cumplicidade. 

、  



Aquekruldo.obscuro de gagueira 
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佐n/ia da vibra戸o bruta da corda 
Mais recりndita da alma brasikira! 
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RESUMO 

Este estudo, atrav6s da alegoria, procura interpretar a 

subversao dos conceitos de hist6ria, natureza e ci6ncia e a cria9ao de uma 

est6tica que percorre do micro ao macrocosmo, na qual o feio faz parte do 
belo, o fragment五rio do todo, o transit6rio do eterno, na obra po6tica de 
Augusto dos Anjos. 

ABSTRACT 

This paper aims at interpreting, through allegory,the 

subversion of the concepts of History, Nature and Science and the creation 

of an aesthetic that goes from micro to macrocosmos, in which ugliness is 

part of beauty, fragment part of the whole and transitory, part of eternal, in 
the poetic work of Augusto dos Anjos. 
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O REI ESTÁ NU 



A" nica coisa que pode serルst夢cada'a recusa da md utiliza9do 
ideolgica da prpria existncia e, de resto, conduzir-se em privado 
to modesta・ discma e despretensiosamente quanto hd muito o exi郎  
ndo lllaおa boa educa9do,mas antes a vergonha: de ter ainda no 
inferno o ar para respirar. 

(Theodor Adorno 一 Minima moralia) 

O antagonismo de Tifon e Osfris, 
O homem grande oprimindo o homem pequeno 
A lua falsa de umparasseleno, 
A mentira metebrica do arco-かな；  

(Augusto dos Anjos 一 ’'As cismas do destino") 

E eis que o aiびo me disse 
Apertando a minha mdo 
Entre um sorriso de dentes: 
Vai bicho: 
Desafinar o coro dos contentes. 

(lb智uato Neto) 



Porto Alegre, final de vero de 1993: um mendigo estendido 

na cal9ada em frente ao Mercado P丘blico exp6e, ao abandonar-se aos braos 

do sono - talvez do sonho -, a perna intumescida. Chagas abertas, carne 

rosada, plasma escorrendo enquanto a multid五o passa ao largo indiferente a 

mais um "vencido" pela sociedade. Os ritmos biol6gicos e os c6digos sociais 

seguem suas trajet6rias frente a uma cena que constitui nao um espet五culo, 

mas rotina. Sendo assim, n5o choca. Rio de Janeiro, julho de 1993: oito 

meninos de rua sao chacinados na frente da majestosa igreja da Candelria. 

Um n丘mero expressivo de pessoas manifesta sua concordancia com a 

elimina9ao de tais p五rias. Roraima, agosto de 1993: dezenas de mndios 

ianomamis, entre eles crian9as e mulheres, sao brutalmente assassinados por 

garimpeiros em meio a selva amaz6nica, continuando um processo de 

genocdio que dura s6culos neste continente sem leis para os marginais do 

sistema. 

Habituar-se a degrada9言o e ao mal parece ser natural ao 

homem desde os prim6rdios dos tempos. Da mesma forma, nao parece ser 

nitido o territ6rio que separa o indigesto, o horroroso do palat豆vel, do 

plausvel, faces inseparveis da mesma moeda. Dado esse quadro, existiria 

um lugar possvel para a poesia? 

Walter Benjamin postula para o poeta justamente a condi9o 

do "trapeiro", o que junta o lixo da cidade: 

Os poetas encontram pela rua o lixo da sociedade e,apartir de厄  
fazem a sua herica crtica exatamente contra. ele.t11 

Essa imagem procede do texto "Du yin et du hachish", onde' 

Charles Baudelaire exp6e as misteriosas benesses do vinho numa crftica aos 

hip6critas que o condenam. O poeta lixeiro aparece assim formulado: 

[1]BENJAMIN, Walter. A Paris cio Segundo Imp6rio em Baudelaire. In: KOTHE, Fl白vio R. (org.). Walter 
Benjamin. S百o Paulo:A tica, 1985. p.103. 
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J'ai quelquefois pense avec terreur qu'il y avait des m'tiers qui ne 
comportaient aucuneルie, des mtiers sans plais記 desル噌ues sans 
soulagement, des douleurs sans compensation. Je me trompais. Voici 
Un homme charg' de ramasser les d'bris d'une加urn'e de Ia 
cap itale. Tout ce que la grande cit a refet, tout ce qu'elle a perdu, 
tout ce qu'elle a ddaなn', tout ce qu'elle a bris,"le catalogue, II le 
collectione. 刀  compulse les archives deたdbauche, le capharnam 
des rebuts. Iiルit un triage, un choix intellなentm ramasse, comme 
un avare un tr'sor, les ordures qui, remdch'es par Ia divinit' de 
l'Industrie, deviendront des o勿ets d' utilit ou deルuissance. (2J 

Com lucidez e antevis五o formid百veis, Baudelaire j五  aponta a 
altera9ao que o novo deus-ind丘stria iria provocar nas condi96es de 
subjetividade da civiliza 五o moderna. Cabe ao poeta incorporar え  arte o lixo 

que foi desprezado pela sociedade, expor o que h de belo no que 6 resfduo e 
que, portanto, seria in丘til em uma sociedade de consumo e de massa. Para 
Walter Benjamin, 

O cismador, cujo assustado olhar recai sobre o戸agmentrio que se 
encontra em suas mos, torna-se ""l alegorista!31 

Ainda tomando como refer6ncia Baudelaire, Benjahfin 
estabelece a rela9五o entre o poeta, o cismador e a alegoria. Na acuidade 

perceptiva do poeta, o olhar 6 o frum privilegiado da sua condi9谷o de 
lixeiro, sendo que o material recolhido no cafarnaum do lixo urbano - lixo 

humano ou inumano, organico ou inorganico -6 devolvido na forma da 

alegoria, que contempla os objetos a partir de dentro para decomp6-los. 

Tanto mais fcil 6 essa rea1izaao na sociedade industrial, onde a mercadoria 

jd nasce com a marca da precariedade. Segundo Benjamin, 

A degradafdo do mundo das coisas na alegoria'sobrepujada pela 

[2]BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres completes. Paris: Editions du Seuil, 1968. p.305: Du yin et du 
hachish. 

[3]BENJAMIN, Walter. Parque Central. Op. cit. p.14O. 
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mercadoria dentro do prprio mundo das coisas!41 

A pr6pria etimologia da palavra "teoria" oferece um 

interessante vi6s para a considera戸o da questao da alegoria. Teoria 

relaciona-se com olhar, contemplar, especular, ou seja, a formula9ao de 

conhecimento passa por uma atitude anloga a quela do alegorista, que se 

det6m na especula o de tal forma que o entendimento das coisas acarreta a 

sua fragmenta9ao. E, como percebe-se na imagem do homem na cal9ada que 

exp6e desavergonhadamente suas feridas rosadas e na runa dos valores da 

civiliza9ao no assassinato de meninos de rua e ianomamis, expor a 

decomposi9ao envolve expor a intimidade mais derradeira, o que nem 

sempre choca devido え  banaliza 五o das experi6ncias numa sociedade em que 

tamb6m a arte tomou-se mercadoria. 

Uma concep9o de poesia que leve em conta essa qualidade 

do olhar obviamente afasta-se da poesia que conhecemos como o "sorriso da 

sociedade", to adequada ao esprito positivista e a s tend6ncias da arte pela 

arte do fmal do s6culo XIX. Aqueles que, todavia, escolhem como esttica o 

infimo, o alienado, o disforme, acabam inserindo-se em uma 6 tica que6 

representada pela po6tica de Baudelaire e pelas an豆lises da cultura dos 

membros da Escola de Frankfurt. Paradoxalmente, os poetas trapeiros, que 

efetivamente penetram nas fissuras da sociedade e dos padr6es 6 ticos e 

est6ticos vigentes, acabam por constiturem-se nos marginais dos sistemas. 

Adentrar nos territ6rios do feio e do mal ainda parece privil6gio dos 

fil6sofos, fere os cnones do po6tico. 

Considerando os elementos que conferem o car言ter de 

disson合ncia e anormalidade え  lirica moderna, Hugo Friedrich v己  uma 

possibilidade de aproxima戸o da teoria do grotesco com a do fragment五rio 

na sensibilidade do artista. 

(4J1d. Ibid. p.126. 
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Victor Hugo parte do conceito de um mundo que, por sua pr卯ria 
essencia, est cindido em opostos e que, sb em virtude desta ciso, 
subsiste como unidade superior. Este'um pensamento antなo,jd 
muitas vezesぬ） antes dele. Victor Hugo, por'm, acentua de maneira 
nova o papel doルjo..戸ndo se trata apenas do oposto do beル， mas 
de um vaルr em si. Aparece na obra de arte como o grotesco, como 
uma imagem do加completo e do desarm6nico. Mas o incompleto"'o 
me切mais adequado para ser harm6nico".V-se como, sob α 
designa9do "harmonia",jd tdo mudada em seu sign夢cado, vai 
progredindo o conceito da desarmonia: desarmonia dos戸agmentos. 
O grotesco deve aliviar-nos da beleza e, com sua "voz estridente", 
afastar sua monotonia. Reflete a dissondncia entre os estratos 
animais e os estratos superiores do homem. Reduzindo os fenりmenos 
αかagmentos, man派sta que o "grande todo" nos'percepttvel 
apenas como戸agmento, visto que o "todo" ndo concorda corn o 
homem.t51 

A compreens乞o do mundo como ambfguo, cindido em 

opostos, permite o estabelecimento de um ideal de beleza que remete え  s 

raizes da alma moderna. Marshall Berman encontra nos modernistas do 

s6culo XIX - homens distintos como Marx, Kierkgaard, Nietzsche, 

Whitman, Ibsen, Goethe, Baudelaire, Melville, Carlyle, Stirner, Rimbaud, 

Strindberg, Dostoievski - a dissonancia, o voltar-se sobre si mesmo, a 

riqueza imaginativa que melhor expressou o contradit6rio mundo em que 

tudo que 6 s6lido desmancha no ar, expressao tomada de Marx. 

．・． para tentar ident夢car os timbres e ritmos peculiares da 
modernidade do sculo XIX,a primeira coisa que observaremos serd 
α nova paisagem, altamente desenvolvida, d派renciada e dindmica, 
na qual tem lugar a experiencia moderna. Trata-se de uma paisagem 
de engenhos a vapor,声bricas automatizadas,たrrovias, amplas 
novas zonas industriais; prol夢cas cidades que cresceram do dia 
para a noite, quase sempre com aterradoras conseq妃ncias para O 
ser humano;加mnais didrios, telgraプo5, telefones e outros 
instrumentos de media, que se comunicam em escala cada vez maior; 
Estados nacionais cada vez mais prtes e conglomerados 

[5IFRIEDRICH, Hugo. Estrutura da Ifrica moderna. S巨o Paulo: Duas Cidades, 1978. p.33. 



multinac lonaむde capital; movimentos sociais de massa, que lutam 
contra essas moderniza96es de cima para baixo, contando sづ  com 
seus pr卯rios meios de moderniza9do de baixo para cima; um 
mercado muiididl 9ue a tudo abarca, em crescente e翌フansdの capaz 
de um estarrecedor desperdcio e devasta9do, capaz de tudo 、  exceto 
solidez e estabilidade. Todos os grandes modernistas do sculo XIX 
atacam esse ambiente, coin paixo, e se esforam paraル -lo ruir ou 
explord-lo a partir do seu interior; apesar disso, todos se sentem 
surpreendentemente d vontade em meio a isso tudo, sensんeisd s 
novas possibilidades, positivos ainda em suas nega96es radica楓  
jocosos e irnicos ainda em seus momentos de 
mais grave seriedade e profundidade!61 

Como se pode observar, Berman identifica nesses modernistas 

avant Ia Iettre as razes da modernidade, marcada pela atitude ambgua 

entre desespero e sedu9五o. No captulo "Baudelaire: o modernismo nas 

ruas", Berman aborda a peculiar visao de Baudelaire sobre a vida moderna, 

em que a tensao entre beleza e mis6ria 6 uma constante. A respeito do papel 

do artista, aproxima Baudelaire de Marx na dessacraliza更o do mesmo. 

Para ambos, Marx e Baudelaire, uma das maむcruciais exper記ncias 
endmicas da. vida moderna, e um dos temas centrais da arte e do 
pensamento modernos,'a dessacralizafdo. A teoria de Marx localiza 
essa experiencia em um contexto histbrico mundial'; a poesia de 
Baudelaかe mostra o que ela' por dentro. Porm, ambos 尼m rea96es 
emocionais muito d派rentes. No Manifesto, o drama da 
dessacraliza9do'terrvel e trdgico: Marx olha para trds e sua visdo 
abrange 戸guras herbicas como Edipo em Colona, rei Lear na 
intemprた，  lutando contra o s elementos, nu e escarnecido, mas ndo 
su勿ugado, extraindo da pr卯ria desola9do uma novaprma de 
dignidade・ ”Os olhos dos pobres" ["Les yeux des pauvres"] contm 
seu pr卯rio drama da dessacraliza9do, todavia la escala'ntima e 
ndo monumental, as emo96es sdo melancづlicas e romdnticas, ndo 
trdgicas e her6icas・ Mesmo assim, "Os olhos dos pobres" e o 
Manifesto pertencem ao mesmo mundo espiritual. "A perda do Halo" 
l"Perte d' aurole'7 nos p6e diante de um esprito muito diferente: 
aqui o drama'essencialmente c6mico, o modo de expressdo' 

[6]BERMAN, Marshall. Tudo que 6 s6lido desmancha no ar. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1987. 
p.18. 
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ir6nico, e a ironia c6mica ' tdo bem sucedida que mascara α 
seriedade do desmascaramento que est sendo levado a efeito, no 
caso. A passagem em que o halo do herbi baudelaireano cai de sua 
cabe9a e rola naたnul 一 em vez de ser rasgado em grand geste, como 
o pipara Marx (e Burke, Blake, Shakespeare) evoca o vaudeville, α 
palha9 ada, as gags metafsicas de Charles Chaplin e Buster Keaton. 
A passagem aponta para um s'culo em que os herbis serdo 
caracterizados como anti-herbis e cujos momentos de verdade mais 
5ルne sero no apenas descritos mas experimentados como shows 
circenses, o pastelo rotineiro de teatros de revista e con generes. O 
cendrio desempenha, na com'dia negra de Baudelaire, o mesmo 
papel decisivo que desempenhar, mais tarde, nas peがormances de 
Chaplin e Keaton?1 

Os poemas em prosa de Baudelaire a que se refere Berman, 

reunidos sob o ttulo de Petits poemes en prose, tamb6m conhecidos como 

Le spleen de Paris, resultam de um trabalho de seus 6 ltimos anos de vida, jh 

doente e sem dinheiro (Baudelaire faleceu em agosto de 1867). Foram 

publicados inicialmente em jornais e revistas a partir de 1857, gerando 

controv6rsias pela inova9五oi formal que representavam, motivo pelo qual 

marcaram fortemente as posteriores incurs6es pelo genero. Apesar de 

repetirem temas constantes das Fie urs du mal, como a imagem das 

vethinhas, dos insanos, bem como a presen9a do diab6lico, da natureza e da 

mulher malignas e dos pobres nas cidades, revelam o vigor de uma nova 

concep9五o formal. "Les yeux des pauvres" trata da decep9五o do amante com 

a mulher que, sentada num caf parisiense, evita com nojo o olhar dos 

pobres sobre a glutoneria das mesas. J百  em "Perte d'aur6ole", o poeta deixa 

cair sua aur6ola na lama do bulevar, reconhecendo o prazer de imiscuir-se na 

multidao, igual aos demais, e, como eles, praticar a96es vis e entregar-se え  
devassido. Ironicamente deixa a aur6ola para "algum poeta ruim" que h五  de 

junt百-la. A paisagem modificada da Paris que se moderniza insere o olhar 

pblico no privado de modo que os pobres da sarjeta bisbilhotam a fartura 

dos ricos nos cafs, da mesma forma que, na sarjeta, o poeta perde sua 

[7]BERMAN, Marshall Op. cIt. p. 152. 
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pureza e seu heroismo, trazendo para a poesia os assuntos do mundo baixo, 

vulgar, tidos como n五o po6ticos. 

A pergunta que se pode fazer remete a possibilidade de uma 

fun9ao 6 tica da poesia na sua rela9ao com a histria e a sociedade, refletindo 

justamente "a dissonancia entre os estratos animais e os estratos superiores 

do homem", o que coloca em questao a consagrada hierarquia entre os remos 

na natureza. Violentar ou reverter tais padr6es significa uma afronta por 

invadir com naturalidade as 五  reas ainda nao percorridas pelos padr6es 

culturais da 6 poca. Sendo assim, reverter padr6es de superioridade e 

inferioridade h豆  muito estabelecidos consiste numa profana9谷o: o 

"cismador" ou o poeta apontam para uma nova 6 tica, que redefine, inclusive, 

o lugar do leitor. No ensaio "Sobre alguns temas em Baudelaire", Walter 

Benjamin aponta a adequa頭o da lrica do poeta com o p丘blico que ele elege 
como seu semelhante: 

Baudelaire teve emmira leitores que se veem em dびIculdades ante α 
leitura da poesia ifrica. O poema introdutrio de As Flores do Mal se 
dirige a estes leitores. Com  sua pr9a de vontade e, 
conseq"entemente, seu poder de concentra9do ndo se vai longe; esses 
leitores preferem os prazeres dos sentidos e esto aノeitos ao spleen 
(melancol忽), que anula o interesse e a receptividade.181 

A predile9五o pela esc6ria social e pelos motivos do feio em 

Baudelaire, irmanado, por essa raz五o, ao leitor, por ele definido na abertura 

de Fleurs du mal como "Hypocrite lecteur, ー  mon semblable, ー  mon frとre!", 

pode ser compreendida luz do conceito de choque. Na verdade, a pr6pria 

rela9ao da poesia frente 五  sensibilidade do leitor nas mais variadas 6 pocas 

pode ser considerada dessa forma. Tal articula頭o aparece no mesmo ensaio 
supracitado, onde Walter Benjamin examina a mudan9a nas condi96es de 

[8]BENJAMIN, Walter. Charles Baudelaire: um lIrico no auge do capitalismo. 2. ed. S員o Paulo: 
BraSiliense, 1991. v. 3: Sobre alguns temas em Baudelaire, p.103. 
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receptividade da poesia lirica em fun9五o da altera9ao na estrutura da 

experiencia do leitor. 

Benjamin discute, com esse intuito, o conceito de mem6ria em 

Proust, que diferencia a mem6ria voluntria, condicionada ao intelecto, da 

mem6ria involuntria - m6moire involontaire ー, a qual seria trazida por um 

objeto qualquer, ao acaso, fora do mbito da intelig6ncia. Benjamin discorda 

da possibilidade das imagens do passado serem trazidas pelo acaso: 

Segundo Proust, ficapor conta do acaso, se cada indivduo 
adquire ou ndo uma imagem de si mesmo, e se pode ou ndo se 
apossar de sua prpria experincia. No'de modo aなum evidente 
este depender do acaso. As inquieta96es de nossa vida interior ndo 
tm, por natureza, este carter irremediavelmente privado. Elas sb o 
α西uirem depois que se reduziram as chances dosルtos exteriores se 
加tegrarem d nossa e喫,er尼nciaf男  

Para discutir a problemtica da incorpora9豆o dos fatos como 

experi6ncia, Benjamin utiliza o conceito freudiano de choque. Esse seria 

uma esp6cie de defesa do aparelho psiquico, que atuaria contra as tendencias 

uniformizantes vindas do exterior. Entretanto, 

Quanto mais corrente se tornar o registro desses choques no 
consciente, tanto menos se deverd esperar deles um efeito 
traumltico.四  

Dessa forma, a a戸o da consci6ncia, a qual amortece os 

choques, impede que os estimulos sejam incorporados え  experi6ncia. A 
implica頭o direta disso 6 que apenas os processos que n豆o chegarama 
consci6ncia, mais dur貞veis e mais intensos, decorrentes do impactante 

recebimento dos choques, prestam-se a cria9豆o potica: 

[9]BENJAMIN, Walter. Op. cit. p.106. 

[10]ld. ibid. p.109. 
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oルto de o choque ser assim amortecido e aparado pelo consciente 
emprestaria ao evento que o provoca o ca厄ter de experだncia vivida 
em sentido restrito. E, incorporando imediatamente este evento ao 
acervo das lembranfas conscientes, o tornaria est'ril para α 
experincia po'tica!"l 

Portanto, se por um lado a assimila9五o dos estfmulos pela 

conscincia conduz え  homogeneiza 五o e diminui a sensibilidade, de outro, as 

impress6es singulares, a experiencia vivida que n谷o 6 mera viv6ncia, bem 

como as impress6es da mem6ria involunt五ria, constituem o universo da 

cria9五o. A cria 五o 6 concebida nesse sentido como uma forma de resist6ncia 

え aliena9ao. Sem o choque n乞o h五  cria9ao, a qual depende do fracasso do 

amortecimento provocado pela consci6ncia, ou seja, do encontro de uma 

brecha no sistema de bloqueio dos individuos.E por essa raz谷o que 

Benjamin coloca a experienqia do choque como o centro do trabalho artistico 

de Baudelaire, que teria fixado na imagem de um duelo a luta do artista: 

Se ndo houvesse reflexo, o sobressalto agradvel (ou na maioria das 
vezes) desagradvel produzir-se-ia invariavelmente, sobressalto que, 
segundo Freud, sanciona aルlha da resistncia ao choque. 
Baudelaire fixou esta constata9do na imagem crua de um duelo, em 
que o artista, antes de ser vencido, lan9a um grito de susto. Este 
duelo ' o pr うprio processo de cr危cdo. Assim, Baudela ire inseriu α 
e雄フerincia do choque no d mago de seu trabalho artstico.四  

A esgrima do poeta revela a sua luta entre abandonar-se ou 

n五o え  experi己ncia do choque. Essa inquieta9ao identifica-se com o lado 

indomdvel que leva え  escrita, puls5o ・ vital frente え  morte - amortecimento - 

das impress6es provenientes do mundo externo. Leva え  conscientiza9五o da 

situa9o limite das. condi96es de cria9o dadas as altera6es da subjetividade 

moderna. 

[11]Id. Ibid. p.110. 

〔12]Id. Ibid. p.111. 

1エ  



A incorpora9豆o do feio e do fragment五rio, bem como o 

conceito de choque abrem novas possibilidades de interpreta9ao para a 

poesia de Augusto dos Anjos, que 6 objeto desse estudo, e levam a repensar 

o seu lugar na literatura brasileira. A postura melanc6lica do poeta expressa 

a consciencia da poesia como resistencia え  aliena9五o ou, em suma, え  prpria 

morte, que 6 tao despudoradamente exposta na obra. A evidente revers五o dos 

cnones do po6tico redimensionam inclusive o papel do leitor, postulando 

outra recep9谷o. 

As mesmas articula96es que permitem a uma sociedade 

determinada a aceita9ao pacifica dessa contingencia do real, que se 

materializa no homem em chagas na cal9ada e nas m6ltiplas violncias 

cotidianas a seres que n五o sao mais percebidos como humanos, trazem o 

desconforto ao contato com a poesia de Augusto dos Anjos. Basta folhear 

manuais de crftica literria brasileira ou mesmo atentar para coment貞rios de 

eventuais leitores para identificar o mal-estar, at6 mesmo o pouco caso, pelo 

que nao se adapta ao universo do "po6tico". "Mau gosto", "esquizofrenia", 

"cafonice" sao alguns dos ndices das rea96es provocadas え  leitura dos 

poemas do Eu. 

Entretanto, poder-se-ia afirmar que, como nunca, a poesia de 

Augusto dos Anjos esta na moda. Ha pouco tempo foi concluida a telenovela 

"De corpo e alma", de Gl6ria Perez, onde vrias vezes poemas do Eu foram 

citados.113] Algumas vezes pelo g6tico Reginaldo, personagem que durante 

toda a narrativa televisiva estilizou a estranheza e o culto え  morte, acabando 
'' 

por tornar-se um bem-sucedido poeta. Tamb6m o enigm五tico vilo Vidal, 

[lき]A novela foi exibida de agosto de 1992 a mar9o de 1993 pela rede Globo de televis員o no horArio 
das 20 horas. 
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chefe de neg6cios escusos, tinha na poesia de Augusto dos Anjos a 

expressao de sua verdade maior. Tanto 6 assim que, nas cenas de sua morte, 

no d ltimo capftulo da novela, a mensagem que deixa para seu discpulo so 

os antolgicos versos finais do poema "Versos ntimos": 

Toma um fsforo. Acende teu cigarro! 
Obe加， amなo,'av'spera do escarro, 
A mo que afaga‘α mesma que apedr可α．  

Se aaなu'm causa inda pena a tua chaga, 
Apedreja essa mo vil que te afaga, 
Escarra nessa boca que te be加！  

Al6m da pol6mica temtica da doa 豆o de 6 rgaos, "De corpo e 

alma" canalizou as emo戸es nacionais pela trgica mistura de realidade com 

fic9ao no assassinato da filha da autora, a atriz Daniela Perez, em dezembro 

de 1992, por seu companheiro de cena, o tamb6m ator Guilherme de P豆dua. 

Os versos de Augusto dos Anjos, em sua plena atualidade, parecem sintetizar 

o componente funcional da barb言rie que, fomentada pela midia, durante dias 

concentrou a aten9豆o de cora6es e mentes brasileiros. O problema est五  no 

fato de que, na confus五o entre fic9ao e realidade, a passionalidade que se 

apoderou da sociedade tem em si muito de ilus五o, ou seja, as trag6dias 

vistas ou at6 mesmo vividas no cotidiano (realidade) diluem-se numa 

indesej五vel acomoda95o frente え  quelas que, trazidas pelas imagens 

fragmentrias da televiso (fic9ao), adquirem o teor de realidade, de forma 

que j五  nao mais se distinguem. 

A resist6ncia aos choques pode explicar tal rea9五o da 

coletividade, como observa-se no trecho seguinte, em que Benjamin 

diferencia a informa9五o jornalistica da narra9o, analisando sutilezas dos 

processos narrativos na hist6ria da cultura. Essa discussao 6 recorrente no 

pensamento benjaminiano, sendo tamb6m desenvolvida nos textos "A obra 
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de arte na era de sua reprodutibilidade t6cnica" e "O narrador. 

Considera6es sobre a obra de Nikolai Leskov": 

Hd uma rivalidade histづrica entre as diversasprmas da 
comunica9do. Na substitui9do da antigaprma narrativa pela 
informa9do, e da informa9do pela sensa戸o reflete-se a crescente 
a trofia da experiencia. Todas esssas prmas, por sua vez, se 
distinguem da narra戸o, que'uma das mais antigasprmas de 
comunica9do. Esta ndo tema pretensdo de transmitir um 
acontecimento, pura e simplesmente (como a informa9do oルzj; 
integra-o d vida do narrador, para passd-lo aos ouvintes como 
experincia. Nela ficam impressas as marcas do narrador como os 
yes塘ios das mdos do oleiro no vaso da argila!341 

No referido epis6dio do assassinato da atriz e na conseqente 

como戸o nacional, o car五ter dissolvente da informa9ao sobrep6e-sea 

possibilidade da experi6ncia no sentido benjaminiano: a dor dos parentes 

mescla-se ao noticirio internacional, ら  s cota6es do d6lar e das bolsas. Pior 

ainda: a seqencia de crimes hediondos continua nos dias seguintes, e esses 

fatos, aparados pela consciencia, atrofiam a brutal experi6ncia da morte 

tanto para os familiares quanto para o grande p6blico, amarrado え  telinha. 

Nao h五  assim exerccio de imagina9ao, toda morte aparece como igual a s 

demais, dissolvendo-se uma na outra. Voltando え  imagem inicial do homem 

na cal9ada, que exp6e ao vivo e a cores suas feridas, e a s referidas chacinas 

na floresta e na urbe, sua contempla9ao passa como indiferente na medida 

em que sua concretude e realidade dissolvem-se na consci6ncia que 

indefinidas vezes aparou o choque provocado por vis6es como essas, banais. 

J豆  em Augusto dos Anjos, na verdade, a consci6ncia da 

mis6ria md ral e intectual, que a repugnncia pelas imagens escatol6gicas e 

pelo vocabul食rio cientificista esconde, traz as marcas do oleiro. Pela n言oー  

resist6ncia ao choque atrav6s da alegoria, o poeta mostra a decomposi9ao do 

(14]Id. Ibid. p.101. 
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real, que antes se apresentava como f ntegro. Surgem ent五o outras 
implica96es da vida e da morte que revelam formas ainda n五o assimiladas 

pelo seu tempo, resgatando algum tipo de experincia para o leitor. 

Se 6 toler五vel a mis6ria social, refletida no corpo vivo mas 

putrefato e na nacionalidade an6nima que morre chacinada, a virulencia da 

po6tica do Eu ao expor a barbrie sacramentada pela coletividade e o pouco 

de dignidade que resta ao homem choca o senso comum. A incorpora9o 

atual de sua poesia por um meio de comunica9ao de massa pode significar 

um sinal de sintonia e de atualidade. No entanto, aquilo que, atenuado pela 

boca de personagens - coincidentemente, os marginais dentro do contexto ー  
pode adquirir aceita9ao, esbarra no limite da hipocrisia e do cinismo 

evidentes nos discursos que permeiam a sustenta9豆o das sociedades 
modernas. 

As an五lises de Theodor Adorno nos aforismos de Minima 

moralia, que tratam justamente da barb百rie e da aliena9ao reinantes nas 

sociedades de massa, esclarecem essa questao de forma peculiar. No 

fragmento 148, intitulado "Matadouro", Adorno discute a banaliza9乞o da 
morte na sociedade de consumo: 

Para cada homem, com todas as suas pn96es,a sociedade tem 
pronto um substituto em espera, que de qua阿uer modo o considera 
desde o come9o como um incりmodo ocupante do lugar de trabalho, 
um candidato d morte. E assim que a experiencia da morte se 
tranザorma na experiぞncia da troca deルnciond rios, e tudo o que ndo 
passa integralmente do contexto natural da morte para o social戸ca 
entregue d hなiene・ Sendo percebida apenas como simples excre9do 
de uma criatura viva do grupo social, este finalmente a domesticou: o 
pto de morrer ndo'sendo a Ca夢rma9do da absoluta irrelevncia de 
um organismo natural diante do absoluto social.1151 

[15]ADORNO, Theodor. Minima moralia. S員o Paulo: tica, 1992. p.203. 
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Um corpo que cai 6 apenas mais um corpo que cai. Sob a 

gide da multidao e da industrializa9ao, parece profundamente inadequado 

falar em subjetividade: muito pouco separa a condi9谷o animal ou vegetal ou 

mineral de outra mais elevada no homem, como definiu Friedrich. Um 

homem substitui outro; isto 6 equivalente え  troca de uma pe9a por outra para 

que a engrenagem continue a funcionar. Quando um individuo perde seu 

carter de sujeito, est五  morto. A substitui9瓦o no local de trabalho6 uma das 

cotidianas mortes que sao infligidas aos homens, a sua anula9ao perante o 

corpo social. 

Por essa raz谷o, o lugar ideal da esgrima do poeta pela 

resist6ncia ao choque 6 justamente a multid言o. Considerando o tratamento 

dado え  multid谷o em alguns contos de Edgar Allan Poe, Benjamin aproxima a 

viv6ncia do choque do transeunte na multid五o vivencia do. operrio com a 

mquina: 

O operdrio ndo-especializado ' o mais profundamente degradado 
pelo condicionamento imposto pela md quina. Seu trabalho se torna 
alheio a qua阿uer experiencia. Neleaprtica ndo serve para nada, O 
que o Lunapark realiza com seus brinquedos oscilantes, giratrios e 
divers6es similares ndo'sendo uma amostra do condicionamento a 
que se encontra submetido o operlrio ndo-especializado na声brica 
(uma amostra que lhe substituir por vezes toda uma programa9do, 
pois a arte do c6mico, na qual o homem do povo se permitia ser 
iniciado no Lunapark, prosperava nos perodos de desocupa9do). O 
texto de Poe torna inteligvel a verdadeira rela9do entre selvageria e 
disc加mna. Seus transeuntes se comportam como se, adaptadosd 
automatiza9do, sづ  conseguissem se expressar deprma automdtica. 
Seu comportamento ' uma rea9do a choques. "Se eram empurrados, 
cumprimentavam graves aqueles que os tinham empurrado e 
pareciam muito embara 9ados."t1'51 

Assim como o operrio, principalmente o n谷o-especializado, 

aliena-se por perder a no9谷o do seu trabalho no todo da produ9ao e por 

[16]BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. Op. cit. p・126. 
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repetir mecanicamente gestos automatizados, o transeunte na multido 

assimila qualquer evento, mesmo os acidentais no seu percurso, deformandoー  
os pelo amortecimento dos choques. Numa estrutura que indiferencia os 

indivfduos, parece fazer sentido a desintegra9ao total do empregado que, 

como uma pe9a,6 substitudo na engrenagem da fbrica. A refer己ncia ao 

parque de divers6es atesta que mesmo o lazer do operrio procede de um 

adestramento da percep9ao semelhante え  quele realizado na linha de 

produ9ao. A tend己ncia uniformizante e inumana da multidao expressa-se at 

mesmo nas suas manifesta96es gestuais: 

Un加rmidade da indumentria, do comportamento e, ndo menos 
importante, a un加rmidade dos gestos. O sorriso - exemplo a dar o 
que pensar.瓦presumivelmente, o que est em subentendido no hoje 
familiar keep smiling, que atua no caso como um amortecedor 
gestual.助  

Desta forma o pr6prio c6mico pode ser utilizado - no caso, 

pela ind丘stria cultural - para escamotear a atrofiada experiencia na 

sociedade regida pela mdquina. A indiferencia9ao dos gestos no homem, 

habituado ao rIctus facial pelo keep smiling, parece ter sido bem sustentada 

pelos modernos meios de comunica9五o de massa. Ler peri6dicos que 

"derramam sangue" de suas pdginas ou assistir ao noticirio noturno, onde 

trag6dias mesclam-se a s chamadas sobre a telenovela que vem a seguir, 

fazem parte da manuten9ao do sorriso indispens豆vel para que as coisas 

continuem como estao. A violencia trazida com tons tragic6micos vira 

espet呑culo nacional; vftimas e algozes viram participantes bufos da com6dia 

macabra do cotidiano. Continua a valer a velha m百xima de "pao e circo para 

o povo", semelhante ao que 6 colocado no prosseguimento do fragmento 

"Matadouro" por Adorno: 

Se, de aなum modo, α indlstria cultural d testemunho das altera96es 

[17]Id. Ibid. p.l25. 
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na composi9do orgdnica da sociedade, elaoかz atrav's de uma 
admisso muito mal disfaなada desse estado de coisas. Vista ご  om as 
lentes daquela,amorte come9a a tornar-se c6mica. Decerto, o riso 
com que'saudada num certo g己nero de produ9do'ambなuo. Ele 
ainda man施sta medo do amoげo que est debaixo da rede que α 
sociedade estendeu sobre toda a natureza. Mas a capaルest to 
grande e e叩essa, que a lembran9a do encoberto parece pueril e 
sentimental. Desde a decadncia do romance policial nos livros de 
Edgar Wallace, que pareciam zombar dos leitores pelo pouco de 
racionalidade na construcdo, pelos enなmas ndo resolvidos e os 
exageros grosseiros, e que assim, no entanto, antec加avam tdo 
grandiosamente a imago coletiva do terror totalitdrio, pi-se 
prmando um t加o de com'dia macabra. Enquanto continua 
pretendendo zombar doルiso horror, ela cai demolindo as imagens 
da morte. Ela exibe o cadver como aquilo que ek se tornou, um 
apetrecho cぞnico. Ele ainda se assemelha α um ser humano e, no 
entanto, ndo passa de uma coisa, como no戸ime A slight case of 
murder, onde cadveres so transportados para l e para c,atodo 
momento・  alegorias do queルpram. O burlesco saboreia αルisa 
elimina戸o da morte, que Kafka muito antes descrevera com pdnico 
na histbria do ca9ador Gracchus: pela mesma razdo tambm a 
m"sica comefa a se tornar c6mica.四  

O escamoteamento da experiencia da morte est百  ligado ao v6u 

que encobre a natureza e o que a ela 6 inerente: o primitivo grito do homem, 

sua precariedade e decadencia, esvaziados pela simetria e repeti9五o dos 
rituais da indstria cultural. Assim como a arte perde seu valor de culto, a 

irradia9ao particular de sua "aura" com o advento dos meios de reprodu9o 
t6cnica[191, a morte 6 recebida com o riso ambiguo: n五o se sabe se real ou 
parte de um espet豆culo, talvez fic9ao. Basta lembrar a mistura entre a 
personagem e o ser humano Daniela Perez, o riso amorfo da trag6dia 

passional, exibida em cadeia nacional, que minutos ap6s 6 anestesiada pela 
irrup9言o da novela com as 6 ltimas cenas gravadas pela atriz. 

[18]ADORNO, Theodor W. Op. cit. p.203-204. 

[1 9]Conforme a anlise de Walter Benjamin no ensaio "A obra de arte na era de sua reprodutlbHidade 
t6cnica".In: Magia e tcnica, arte e poltica. S巨o Paulo: Brasiliense, 1985. 
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Ao mesmo tempo, aquele an6nimo que apodrece aos olhos 

dos passantes ou os tamb6m an6nimos meninos de rua e ndios assassinados 

de forma igualmente b五rbara ilustram as manchetes como mais um captulo 

de j言  conhecida hist6ria. Eo que 6 pior: padecem da consentida ou explcita 

adeso de grande parte da sociedade, que ve nessas mortes a justa 

penalizaao pelos crimes de uma massa disforme de marginais. O risco dessa 

percep9五o distorcida encontra-se justamente na justificativa de uma esp6cie 

de serial killer institucionalizado: se as mortes dirigirem-se para 

determinado tipo de homens - a esc6ria, a canalha -, elas justificam-se. 

Embora menos palp五veis para o arbitrrio sentimento de justi9a de uma 

sociedade doente, iniquidades como desvio de verbas, corrup9ao, 

clientelismo ou propinas em escusas negociatas com o dinheiro p6blico, 

matam milhares de fome, de doen9a, de mis6ria. No entanto, esse 

contingente silencioso e amorfo carece de concretude aos olhos da naao. Se 

sua vida n言o 6 perceptvel, tampouco sua morte o ser豆.E o que Adorno 

conclui no segmento final do fragmento "Matadouro" remetendo え  barb五rie 

nazi-fascista durante a Segunda Guerra Mundial: 

O que os nacional-socialistas perpetraram em milh6es de pessoas, α 
inspe9do dos v加os como se estivessem mortos, em seguida α 
producdo em massa e o barateamento da morte, pr可eta va por 
antecゆa9do sua sombra sobre aqueles que para rir inspiram-se em 
cadveres. O que'decisivo d que a destruido biolgica pi acolhida 
conscientemente na vontade social. Sb uma humanidade d qual α 
morte tornou-se tdo indiferente quanto seus membros, uma 
humanidade que morreu para si mesma, pode infligi-la 
administrativamente a incontveis indivduos. A prece de RU/ce pela 
morte pessoal'a lamentvel tentativa de ocultar oルto de que os 
homens, nos dias de hoje, ndoルem mais‘わque p加r.120) 

Adorno considera a sociedade um organismo, cujas altera96es 

em sua "composi9豆o orgnica" sao deformadas pela indstria cultural atrav6s 

[20]ADORNO, Theodor. Op. cit. p.204. 
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de uma esp6cie de estetiza9五o da morte pelo riso, um riso ftuo, vao, que se 

sedimenta na oculta9ao da natureza. Chama a aten9谷o para a 

institucionaliza95o silente da barb五rie, generalizando sua crtica ao vazio 

6tico do homem. Desmascara o papel dos produtores de arte que, 

estetizando a morte, contriburam para sua banaliza 谷o. Coloca em quest豆o o 

papel da pr6pria literatura citando Rilke que, ao clamar a morte individual, 

faz uma aposta falsa, blefa para com a vida humana. Para Benjamin, a 

aliena9五o do jogo aparece como an五loga a do operrio na linha de produ95o 

e え  do homem na multidao no j五  referido "Sobre alguns temas em 

Baudelaire": 

O arranque est para a mdquina, como o lance para o jogo de azar. 
Cada opera cdo cOm a mdquina ndo tem qualquer rela9do com α 
precedente, exatamente porque constitui a sua repeti9do rなorosa. 
Estando cada opera戸o com a mlquina isolada de sua precedente, da 
mesma prma que um lance na partida do jogo de seu precedente 
imediato, a jornada do operrio assalariado representa,aseu modo, 
um correspondente 声ria do jogador. Ambas as ocupa96es es厄o 
なualmente isentas de conteu'do.121' 

A id6ia do jogo como aliena 五o pode ser aproximada ao riso 

da morte estetizada de que trata Adorno. Em suma, o desconhecimento da 

natureza mais ntima do homem e das coisas estaria gerando a banaliza車o 

da morte e, por conseqiiencia, da pr6pria vida. Essa 6 uma id6ia cara a 

Augusto dos Anjos. Se 6 que cabe え  literatura algum papel na reordena9乞o da 

subjetividade do homem moderno, este poderia ser comparado ao da crian9a 

na hist6ria do rei que est豆  nu. Desconhecendo as raz6es da hipocrisia 

reinante, coube ao menino e xplicitar o que todos no ntimo sabiam: o rei est五  
nu, s6 n豆o v6 quem no quer. 

O uso de m五scaras, a alienaao do mal e da estultcia humana 

passam pelo entendimento dos mecanismos naturais, pelo exame dos corpos 

[21]BENJAMIN, Walter. Sobre alguns temas em Baudelaire. Op. cit. p.127. 
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e tamb6m do inorg合nico, em suma, da mat6ria. H五  uma diferen9a b五sica 

entre um romthitico, por exemplo, que idealiza a prpria morte de uma forma 

quase antiss6ptica, sem vsceras, banhado em sentimentalismo, e uma poesia 

como a de Augusto, onde a Iflorte6 detalhada a partir de um dentro e 

generalizada numa analogia a padr6es 6 ticos e morais. Essa abordagem da 

morte tao i ntima, tao intrfnseca a pr6pria vida, tende a ser rejeitada. A 

banaliza95o da morte pela ind6stria cultural, por outro lado, promove sua 
aceita9言o como encena 五o, equivalente a s momices de um palhao no circo 
6espet五culo para ser visto, de tal forma que え  presen9a de genocfdios, 
corrup9五o e destrui9言o em s6rie a sensa9五o resultante 6 a de que trata-se de 
mais um show de talentos fugaz para ser assistido e ent豆o assimilado. Como 

o homem na cal9ada, mencionado no incio desse estudo, que apodrece em 

vida enquanto la nave Va. Eis a vergonha de que trata Adorno, "a de ter 

ainda no inferno o ar para respirar". 

、  
A sombra dessa vergonha, ainda tenta-se interpretar a obra de 

Augusto dos Anjos no que esta oferece de reserva moral e est6tica a uma 
humanidade え  deriva em meio ao fiar de iniqidades de todas as ordens, O 

captulo 2, "Um canto desafinado ou sob o signo da melancolia", destaca 

alguns textos da fortuna crtica sobre o poeta, procurando discutir o lugar 

dessa poesia na tradi9ao da literatura brasileira, O captulo 3, "Um orfeu 

brasileiro", examina os cruzamentos do discurso po6tico com os da ciencia e 

da hist6ria. Procura analisar de que forma o poeta reverte os padr6es da 

percep9五o, criando uma est6tica da qual o grotesco faz parte. Al6m disso, 

resgata a sintonia do poeta com a nacionalidade, O capitulo 4, "A natureza 

raqutica: metdfora do homem, metonfmia do universo", explora as no96es 

de natureza encontradas na po6tica do autor, relacionando-as ao micro e ao 

macrocosmo. A complementaridade dos contrrios e a alegoria constituem a 

singularidade dessa abordagem da natureza. Por fim, o capftulo 5, "Um certo 

nacionalismo", sintetiza no vi6s da alegoria a rela9ao da po6tica do autor 
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com o nacionalismo. 
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SOB O SIGNO DA MELANCOLIA 

ou 
UM CANTO DESAFINADO 



EU sou aquek, que os Passados anos 
cantei na minha lira maldizente 
torpezas do Brasil, vcios e enganos. 

(Greg6rio de Matos Guerra~"Aos vcios'つ  

Quando nasci, um a加torto 
desses que vivem na sombra 
disse バTai, Carlos! ser gauche na vida. 

(Carlos Drummond de Andrade ー ’'Poema de seteルces") 

No conseguiu firmar o nobre pacto 
Entre o cosmos sangrento e a alma pura. 
Por'm flO se‘わbrou perante oルcto 
Da vitria do caos sobre a vontade 
加gusta de ordenar a criatura 
Ao menos: luz ao sul da tempestade. 
Gladiador defunto mas intacto 
(Tanta violnc河mas tanta ternura) 

(Mrio Faustino 一 ”Balada") 



Somente a Arte, escゆindo a humana mgoa, 
Abranda as rochas rなidas, torna d gua 
Todo o fogo tel"rico profundo 
E reduz, sem que, entanto, a des加tegre, 
A condido de uma plancie alegre, 
Aa叩ereza orogrfica do mundo! 

Provo desta maneira ao mundo odiento 
Pelas grandes razes do sentimento, 
Sem os m'todos da abstrusa cincia fria 
E os trov6es gritadores da d危ltica, 
Que a mais alta expresso da dor esttica 
Consiste essencialmente na alegria. 

但ugusto dos Anjos ー ”Mon6logo de uma sombraり  

A alegria'a prova dos nove. 

(Oswald de Andrade~Manifesto antrop6fago) 

Destacar na poesia de Augusto dos Anjos a exalta9ao da 

alegria pode parecer paradoxal se for considerada a preponderancia, na 

superfcie de sua obra, dos sinais de morte e apodrecimento dos corpos. No 

entanto, latente e muito intensa em sua obra 6 tamb6m a exalta9五o da vida, 

ainda que a aborde atrav6s dos seres e dos mecanismos pouco assimilados 

pelos padres culturais da poca em que viveu. Al6m disso, a dificuldade em 

reconhecer tao inusitadas manifesta6es vitais deve-se え  complexa realiza o 

entre forma e conte丘do na obra, onde a analogia ocupa papel fundamental. A 

poesia, e n五o a ci己ncia ou a dial6tica, foi o veiculo que o poeta encontrou 

para, "esculpindo a humana mdgoa", devolver-lhe a alegria. Ainda que 

proliferem os termos cientfficos e a decrepitude generalizada, isso deve ser 

compreendido como parte do projeto est6tico do autor de desmistificar o 

endeusamento da pr6pria ci6ncia e em chamar aten9ao para a vida 
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"danificada"[11 atrav6s de seu contrrio, a morte. Penetrar nas manifesta6es 

da morte, dissolver-se em microorganismo zoo ou fitom6rfico ou, ainda, em 

partcula de energia c6smica coloca em xeque o conceito de humanidade 

daquelas sociedades que a t6cnica e a ci6ncia passam a controlar. Em suma, 

trata-se de um grito primal contra a barbrie institucionalizada, que ocasiona 

o necessrio choque. Choca uma sensibilidade afeitaa s mis6rias cotidianas a 

exposi95o libidinosa da volpia de uma morte visceral, ntima. Sem abolir "a 

aspereza orogrfica do mundo", posto que essa 6 sua condi戸o natural, 

Augusto dos Anjos acaba por expressar a dor atrav6s da alegria, pelo vi6s da 

alegoria, carregada, portanto, de imagens de corros谷o. Dai a fatalidade de o 

poeta ser o cismador imerso em melancolia a decompor as imagens 

harm6nicas do mundo, como imaginou Walter Benjamin a respeito de 

Charles Baudelaire: 

Sb assim'que se pode entender que ele伊audelaire], em seu 
percurso, tenha recebido como goグeta uma preciosa moeda antなa 
do tesouro acumulado por essa sociedade europ'ia.A cara desta 
moeda mostra o esqueleto da Morte;a coroa mostra a Mekncolな  
mergulhada em cismaぐ6 es. Esta moeda era a alegoria.121 

De certa forma, pode-se ler o referido acmulo como os 

eventos da hist6ria, que s6 o pensador aleg6rico reconhece como ruina, 

marcada pelo signo da morte e da melancolia. Se o museu de imagens 

reserva isso para o poeta, nada mais l6gico do que resgatar seu antpoda, o 

cemit6rio, onde nada se conserva, para situar a derradeira degrada9ao. 

Consciente do paradoxo que instaura, o poeta sabe 

Falar apenas uma linguagem rouca, 

[1]Tomo a express巨o das refer6ncias 白  aliena9員o do homem na sociedade da ind"stria cultural e da 
tecnologia, deformadoras da sua exist6ncia, como aparece na recente tradu9巨o dos aforismos de 
ADORNO, Theclor. Minima moralla. S員o Paulo: tica, 1992. 

[2IBENJAMIN, Walter. Parque Central. In: KOTHE, Fl白vio (org.). Walter BenjamIn. S百o Paulo: tica, 
1985. p.146. 申  
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Um portugues cansado e incompreensvel, 
Vomitar o pulmo na noite horrvel 
Em que se deita sangue pela boca! 

Porque a morte, resfriando-vos o rosto, 
Consoante a minha concep戸o vesnica, 
‘α alfndega, onde toda a vida orgdnica 
H de pagar um dia o ' ltimo imposto! 

("Os doentes", III 一 V.l,p.83/31 

O poeta reconhece sua "linguagem rouca", sabe que seu canto 

aparece como desafinado pela abundancia de imagens letais. Isso, no 

entanto, sugere sua inten9乞o metafrica, a exemplo da interessante imagem 

da morte burocratizada como "alfndega" do que 6 organico, portanto 

putrescvel. Instaura-se uma esp6cie de jogo, pois a morte levada a s丘  ltimas 

conseqencias parece rir de si mesma, banalizada por imagens como a rec6m 

descrita. Na verdade, importa chamar a aten9ao sobre a pior das mortes, que 

6a morte da humanidade no pr6prio homem, permitindo a aceita9o do que 

6desumano. Segundo Adorno, a isso o intelectual 4eve fugir, justamente 

atrav6s da exposi9ao do sofrimento humano. 

Para o intelectual,a solido invio尼vel α “nicaprma em que ele 
ainda'capaz de dar provas de solidariedade. Toda colabora9do, 
toわ human itarむmo por trato e envoんimento ' mera mdscara para a 
aceita戸o tcita do que desumano. ' com o soノrimento dos homens 
que se deve ser solidrio: o menor passo no sentido de dverti-los' 
um passo para enr加cer o sofrimento!41 

[3]TodasANJOS,Brasileira鰯灘Fdo poeta& outra繁am o ves/as.農にa pgina procedentes da seguinte edio:Janeiro/Belo Horizonte: Civilizao 

ParaIntegidesta響；認篇
os poemas, eventualmente esses foram fra
apenas os trechos suprimidos que aparece器

n
n農：。容aparecedos fragi窓natos 

[4]ADORNO, Theodor. Op. cit. p.20. 
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Isso pode explicar o grotesco exagero na decomposi9五o dos 
corpos e na transmuta9豆o do sujeito em verme, em musgo, em molusco, em 

sapo e em tantas outras formas mais ou menos asquerosas. Em di百logo 

precoce com a literatura brasileira posterior, a poesia de Augusto assemelha- 

se, sob esse aspecto, え  desumaniza9ao latente do sujeito na prosa de Clarice 
Lispector, cuja imers五o no horrivel atende ao projeto de detectar a morte 

numa humanidade imersa na aliena95o, na aus6ncia do "ser". Em A paixo 

segundo C. H., uma imagem contundente nesse sentido aparece atrav6s da 

mulher - O. H. ー  que mergulha no entendimento de si e do universo. Isso 

ocorre a partir da devora9ao da gosma branca da barata no dia em que, pela 

primeira vez, O. H. entra no quarto - e na intimidade - da empregada que o 

habitara. 

Eu estava sabendo que o animal imundo da Bblia'proibido 
porque o imundo'a raiz~pois hd coisas criadas que nunca se 
enfeitaram, e conservaram-seなuais aomomento em que pram 
criadas, e somente elas continuaram a ser a raiz ainda toda 
comp k ta.E poraue so a raた‘cue nfl,, .c nat/in rnn,Llnc ,i fr,,t, ノ  b. 
vem e aomal 一 comer a matr放 viva me expulsaria de um paraなo de 
adornos, e me levaria para sempre a andar com um cajado pelo 

Pior - me levariaa ver que o deserto tamb'm'vivo e tem umIdade, 
e a ver que tudo est vivo e争ito do mesmo. 

Para construir uma alma possvel~uma alma cWa cabe9a ndo 
devore a pr卯ria cauda~a lei manda que s se戸que com o que' 
disfarfadamente vivo. E a lei manda que, quem comer do imundo, 
que o coma sem saber. Pois quem comer do inundo sabendo que' 
imundo ・ tamb'm saber que o imundo ndo'imundo.' isso? 51 

Parece entao que a op9ao preferencial de criadores como 

Augusto e Clarice seja por comer da raiz, do que n谷o 6 apenas 

disfar9adamente vivo, percebendo que a mat6ria viva envolve tamb6m o 

[5]LISPECTOR, Clarice. A paixo segundo G.H. 14. ed. Rio de Janeiro: Francisco Alves, 1990. p.77. 
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imundo. Esse, por sua vez, na formula9ao est6tica, passa a ser visto como na 

verdade 6 : o que parece imundo nao o 6 de fato, mas s6 o mergulho no que6 

feio faz imergir a radical beleza. Procedimentos como esse chocam porque 

invertem padres ancestrais do sagrado e do profano, do belo e do feio, em 

suma, do bem e do mal e da vida e da morte, constituindo o itiner五rio da 

paixao de Clarice, com a devora9ao de baratas pelo deserto orgfaco e 

lbrico, e a de Augusto, com a sinuosa manipula9豆o dos vermes e vsceras 

em banquetes saturnais, seja em cemit6rios, seja em bulevares das urbes. 

Al6m dessa deliberada estetiza9五o do feio e do precrio, outro 

aspecto latente na obra de Augusto dos Anjos 6 o da representa9ao da 

nacionalidade, O "portugues cansado e incompreensvel" situa espacialmente 

- e, por que nao, afetivamente - sua lirica. Apesar de nao exaltar 

ufanisticamente a terra brasilis, essa tem lugar fundamental na obra, ainda 

que apare9a disfar9ada. O poeta posiciona-se frente a quest6es hist6ricas 

fundamentais, canta elementos por vezes despercebidos da paisagem e das 

etnias brasileiras, expondo suas contradi96es. At6 mesmo a cultura e a 

literatura nacional sao abordadas. No longo poema "Os doentes", onde 

desfilam pela "cidade dos l五zaros" as imagens alucinat6rias do caminhante 

noturno, aparecem vis6es da nacionalidade com um teor crtico raro na 

literatjra de entao: 

Aquele ruIdo obscuro de gagueira 
ロue d noite, em sonhos m6rbidos, me acorda, 
佐izha da v訪ra戸o bruta da corda 
Maむ rec6ndita da alma brasikira! 

Aturdia-me a ttrica miragem 
De que, naquele instante, no Amazonas, 
Fedia, entregue a v(sceras gんtonas, 
A carcaa esquecida de um selvagem. 
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Em vez‘たprisca tribo e indiana tropa 
Agente deste sculo, e昭,antada, 
V somente a caveira abandonada 
De uma raa esmagada pela Europa! 

("Os doentes", IV; v.l,p.84-85) 

Como se pode come9ar a observar, a leitura aqui proposta 

busca resgatar o poeta brasileiro Augusto dos Anjos, que soube como poucos 

escutar "a vibra9ao bruta da corda mais rec6ndita da alma brasileira", 

vibra 石o melanc6lica a quebrar com sua disson含ncia a monotonia dos ritmos 

de idlicas "fontes murmurantes", express五o cristalizada pela conhecida 

can9o "Aquarela do Brasil", de An Barroso. A rela 五o com a nacionalidade 

6quase ausente nas considera96es sobre o lugar do poeta na tradi9o 

brasileira, encontradas na fortuna critica a seu respeito. 

De incio, para situar Augusto na tradi9ao,6 preciso discutir o 

prprio conceito de tradi9ao que se pretende utilizar. Certamente nao 6 o 

crit6rio da periodiza9ao literria, linear e cronol6gica, mas uma no95o mais 

el五stica, que auxilie a encontrar as "afinidades eletivas" entre o poeta em 

questo, seus contemporneos, os que o antecederam e at6 mesmo os que o 

sucederam. Nesse sentido, usando uma id6ia conhecida,6 preciso "pentear a 

hist6ria a contrapelo". Pode auxiliar nesse sentido a reflexao que aparece no 

ensaio "Tradi9谷o e talento individual", de T. S. Eliot, para quem a tradi9o 

envolve, em primeiro lugar, o sentido histbrico, que podemos 
considerar quase indispensdvel a aなum que pretenda continuar 
poeta depois‘おs vinte e cinco anos; e o sentido histbrico implica α 
percep9do, ndo apenas da caducidade do passado, mas de sua 
presen9a; o sentido histrico leva um homem a escrever ndo somente 
com a pr卯ria gera9do a que pertence em seus ossos, mas com um 
sentimento de que toda a literatura europ'ia desde Homero e, nela 
inclu(da, toda a literatura de seu prprio paム tem uma existncia 
simultdnea e constituem uma ordem simultnea. Esse sentido 
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厨trico, que'o sentido tanto do atemporal quanto do tet雄,oral e do 
atemporal e do temporal reunidos,'que torna o escritor tradicional 
E'isso que, ao mesmo tempo,ルz com que um escritor se torne mais 
agudamente consciente de seu lugar no tempo, de sua pr卯ria 
rnntpmnnrnniirIn,l, (6) 

Verifica-se assim que tal conceito subverte a linearidade na 

medida em que o presente l6 o passado e tamb6m 6 , inversamente, lido por 

ele. Essa concep9ao abre a possibilidade de expandir em vrios sentidos a 

tradi9ao de uma determinada literatura. Outra abordagem a considerar 6 a de 
Octavio Paz em Os filhos do barro, que analisa a tradi9ao da ruptura na 

literatura moderna, percebendo a recorrncia de certas formas de pensar. 

A modernidade nunca'ela mesma: sempre outra. O moderno ndo' 
caracterizado unicamente por sua novidade, mas por sua 
heterogeneidade・  Tradi9do heterogぞneao"do heterogぞneo, a 
modernidade est condenada d pluralidade: α antiga tradi9do era 
sempre a mesma, a moderna'sempre dひ?erente. A primeira postula α 
unidade entre o passado e o h可e;asegunda, ndo sa庭feita em 
ressaltar as d弟ren9as entre ambos, afirma que esse passado ndo' 
"nico・ mas sim Plura！・ Tradi9do do moderno: heterogeneidade, 
pluralidade de passados, estranheza radical. Nem o moderno' 
continuidade do passado no presente, nem o li可e‘ノUho do ontem: 
so皿a mpmm,sua negα戸o. O moderno'autoー亀ficiente: cada vez 
que aparece,funda sua prpria tradidoP 

A possibilidade de reverter a perspectiva linear, bem como o 

prprio conceito de tradi95o, agora imbuido de seu contrrio; a ruptura, so 
assunto para reflex五o de uma s6rie de pensadores e crfticos liter百rios. 

一Pressupondo uma esp6cie de trai9ao em rela95o え  s influencias po6ticas, 
Harold Bloom sugere um inesperado estado para o poeta moderno: 

Mas hd um Outro estado chamado Satan, e naquela dureza os 

' 
(6]ELIOT, T. S. Ensaios. S巨o Paulo: Art, 1989. p.38-39. 

[7]PAZ, OctavIa. Os filhos do barro. Rio de Janeiro: Nova F'ronteira, 1984. p. 18: A tradi9ao da 
ruptura. 
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poetas precisam adonar-se da propriedade alheia. PoむSatan'uma 
absolutao"pura consci』ncia de si, compelida a admitir sua alian9a 
玩tima com a opacidade. O estado de Satan',portanto, uma 
constante consciencia do dualismo, na condido de se ver amarrado 
dfinitude, no sづ  no espa9o (no corpo), mas na cronologia do tempo 
tambm・ Ser puro esprito, e todavia reconhecer, em si mesmo, o 
limite de opacidade; afirmar uma existncia cuja or智em se perde 
antes da Cria戸ofQueda, e todavia ser constrangido a submeter-se ao 
威mero・ αo peso e d medida: esta'a situa戸o de todo poeta forte, de 
toda imagina9do capaz, quando se confronta com ouniverso da 
poes妬com as palavras quepram e que sero, o terrvel esplendor 
dd heran9a cultural.t81 

Entre o limitado e o ilimitado, na angstia do que j五  foi dito, o 
poeta Satan concebe seu limite e sua dualidade, onde criar exige a sada do 
parafso e a consci6ncia da opacidade necess五ria. Semelhante conflito 

Augusto dos Anjos expressa no poema "Vtima do dualismo", onde sobressai 

a auto-conscincia aterradora sobre a tens五o proveniente de seus versos: 

Ser miservel dentre os miserveis 
一 Carrego em minhas c'lulas sombrias 
Antagonismos irreconciliveis 
E as maむ  opostas idiosincrasia討 

位2,P.5の  

Mesmo com crit6rios como esses, que se fazem necess百rios 
hoje para abordar uma obra como a de Augusto dos Anjos, ainda permanece 

difcil a abordagem do Eu,6 nica obra do poeta. Isso tudo apesar das suas 
in丘meras edi96es (ultrapassa largamente a trig6sima edi9ao) e da relativa 

popularidade dos poemas quando publicados em jornais da 6 poca (alguns 

estudantes do Recife, onde Augusto formou-se em Direito, recitavam 

fartamente seus versos), mais pelo exotismo e pelo fascnio do vocabulrio 

[8]BLOOM, Harold. A ang stia cia influncia. Rio de Janeiro: Imago, 1991. P. 64 
ver tamoem a esse respeito b AKBOSA, Jo百o Alexandre. As ilus6es da modernidade. S百o Paulo: 
Perspectiva, 1986. 
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exuberante do que pela sua adequa9五o aos crit6rios est6ticos de ent五o: a 
produ9五o intelectual era marcada, ao contr百rio, pelo "bom mocismo" e pela 
ret6rica a9ucarada.伯  m um ambiente de atraso cultural e de influencias 

profundas do pensamento europeu, proliferavam os requintes do verso 

parnasiano, por vezes alternados com alguns epgonos do romantismo e 

raros remanescentes do decadentismo simbolista, todos imersos - seja 

aderindo, seja questionando - no esprito altissonante do positivismo, t豆o 
afeito え  fei9ao beletrista de nossa "intelig6ncia". E fcil deduzir qu a citica 

pouco considerou a publica9ao de poemas como os do Eu quando de sua 

primeira edi95o, em 1912, com o autor ainda vivo. Acrescenta-se a isso a 

quixotesca figura do poeta - de exagerada magreza -, que, al6m de mal-

sucedido profissionalmente, assiste dolorido a decad6ncia da familia, 

tradicional propriet五ria de terras no desvalido nordeste, por quem nutria 

extremado amor filial, principalmente pela matriarca, Dona Mocinha.[91 A 
partir da constatata頭o das diferentes classifica96es que j五  lhe foram 
atribuIdas, bem como o ac丘mulo de qualifica96es que ressaltam a sua 
"estranheza", tem-se a confirma 五o da dificuldade dos crticos em considerar 

a obra em quest五o. Como nao 6 objetivo desse estudo compilar 

exaustivamente a fortuna critica, ser豆O comentados alguns estudos que 

sistematizam tal universo de textos, uma vez que j豆  existem bons trabalhos 
neste sentido, fixando maior aten9五o nas perspectivas crticas que iluminam 

a po6tica de Augusto dos Anjos. 

A classifica頭o de L6cia Helena em A cosmo-agonia de 

Augusto dos Anjos110) propicia uma vis五o abrangente da profus谷o de 

categorias e vis6es na crftica a respeito do Eu. Ap6s comentar alguns textos, 

chega a uma sistematiza9瓦o do corpus crtico. Quanto ao tipo de anlise, 

[9]Conlorme as coloca96es de Ademar Vidal, um aluno que Augusto teria preparado para os exames 
de madureza do Liceu Paraibano em ViDAL, Ademar. O outro eu de Augusto dos Anjos, Rio de 
Janeiro: Jos Olympio, 1967. 

[1 O]HELENA, Lロcia. A cosmo-agonia de Augusto dos Anjos. Rio de Janeiro: Tempo BrasIleiro, 1977 
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haveria tr己s grupos: o primeiro corresponde ao da crftica biogr百fica, 

psicologista, impressionista, determinista; o segundo, mais consistente, ao da 

crtica biogrfica, filol6gica, estilfstica e a estudos de crtica textual; e o 

terceiro a estudos clnicos no campo da psicopatologia e psiquiatria. Para 

cada grupo, identifica alguns comportamentos crticos predominantes. No 

primeiro, entre outros, encontra a identifica9谷o do poeta com o homem, o 

fabrico de estere6tipos, a est6tica do gosto, cujos principais estudos seriam 

os de Antonio Torres, Hor百cio de Almeida, De Castro e Silva, Fl6sculo da 

N6brega, Ademar Vidal, Os6rio Duque Estrada e Humberto N6brega. [111 

No seguido, identifica o distanciamento do poeta en rela 五o ao homem, a 
biografia criteriosa, a desmitifica9ao do caso patol6gIco e a instauraao do 

caso estilstico, os coment百rios filol6gicos, a pesquisa de in6ditos, tendo 

como autores de maior expressao Antonio Houaiss, Francisco de Assis 

Barbosa e Manuel Cavalcanti Proen9a.['2] Por fim, nト  terceiro 
g
ru

p
o situa 

にSab6ia Ribeiro e Artur Ramos, que focalizam a obra como documento das 

[11]TORRES, Ant6nio. O poeta da morte. Ensaio introdut6rio A sexta edi9巨o do Eu, pelo editor
Bedeschi. 
ALMEIDA, Hor白cio de. Augusto dos Anjos razes de sua angstia. Rio de Janeiro: Ouvidor, 1962. 
	. Augusto dos Anjos um tema para debates. Rio de Janeiro: Aaex. 1970. 
blLW, us uastro e. Augusto aos Anjos o poeta e o homem. Belo Horizonte: Fs.ed.1 1954 
	・  ,ugusro aos Anjos poeta cia marie e da melancolia. Curitiba: Gua「ra. 1944. 
VIuIL, Aaemar. u outro eu cie Augusto dos Anjos. Rio de Janeiro: Jos6 OlvmDio. 1967. 

篇
riヒU/,,, humDerto. Augusto aos Anjos e sua印oca. Jo巨o Pessoa: Universidade da Pararba・  

[1 2]HOUA1SS, Antonio. Augusto dos Anjos - poesia. Rio de Janeiro: Agir, 1968. (Nossos Clssicos, 
46) 

・ Sobre Augusto dos Anjos. in: -. Seis poetas e um problema. Rio de Janeiro: MEC, 1960. 
(Os Cadernos de Cultura, 125) 
	. Texto e nota. In: ANJOS, Augusto dos. Eu outras poesias e poemas esquecidos. 30.ed. Rio 
de Janeiro: S白o Jos', 1965. 
BARBOSA, Francisco de Assis. Contribui9ao para uma edi9ao cr「tica das poesias de Atgusto dos 
Anjos. Revista do Livro, Rio de Janeiro, 34:25-53, jun.1956. 
	. Notas biogrficas. in: ANJOS, Augusto dos. Eu outras poesias e poemas esquecidos. 30. ed. 
Rio de Janeiro: S百o Jos', 1965. 
PROEN9A, Manuel Cavalcanti. Augusto dos Anjos e outros ensaias. Rio de Janeiro: Jos' Olympio, 
1959. 
	. Nota para um rim白rio de Augusto dos Anjos. In: COUTINHO, Afranio & BRAYNER, Sonia, 
org. Augusto dos Anjos; textos crticos. Brasrlia: INL, 1973. 
	. Ritmo e poesia. Rio de Janeiro: Sim6es, 1965. 
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mazelas psiquicas do poeta.['3] 

Quanto ao a mbito da Hist6ria da Literatura, Lucia Helena 

enquadra os trabalhos de periodiza9ao sobre o Eu nas diretrizes do segundo 

grupo rec6m referido, que encontrou certo e xito na rela戸o com o texto do 

poeta. Objetiva com isso expor a diverg6ncia na periodiza9ao sobre o lugar 

da obra, partindo do texto mais antigo, o de Manuel Bandeira, at6 o mais 

recente (quando da publica9言o de seu estudo), de Oliveiros Litrento, que 

resultou no seguinte esquema de autor e respectiva classifica9ao: Manuel 

Bandeira - Simbolismo; Andrade Murici - Simbolismo; Ant6nio Cndido e 

Jos6 Aderaldo Castelo - Fase transit6ria posterior ao Simbolismo; Afrnio 

Coutinho e Darcy Damasceno - Sincretismo e Transi9o: Neoparnasianismo; 

Alfredo Bosi - Pr6-modernismo, Simbolismo; Luciana Stegagno Picchio - 
Del Pamaso ao Crepusculo e Oliveiros Litrento - Simbolismo.['41 

Como existe uma defasagem no quadro rec6m exposto, visto 

que alcan9a at6 o ano de 1977, s5o acrescidos ainda alguns crticos e suas 

respectivas classifica96es antes de passar-se para a an五lise da bibliografia 

que recupera mais adequadamente a po6tica de Augusto dos Anjos. Otto 

Maria Carpeaux, em sua Pequena bibliografia crftica da literatura 

[13]RAMOS, Artur. Augusto dos Anjos a luz da psican自lise. Anais Mdico-sociais da Bahia, Salvador, 
1 (2),jun. 1958. 
RIBEIRO, Jo百o Felipe de Sab6ia. Ensaio nosogrficp de Augusto dos Anjos. Salvador: Vera Cruz, 
1926. 

[14]BANDEIRA, Manuel. Apresenta戸o da poesia brasileira. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do 
Brasil, 1946. 
MURICY, Andrade. Panorama do movimento simbolista brasilefro. Rio de Janeiro: INL, 1973. v. 2 
CANDIDO, Antonio & CASTELLO, Jos6 Aderaldo. Presen9a da literatura brasileira. 4. ed. rev. S巨o 
Paulo: Difus員o Europ'ia do Livro, 1972. v.2 
COUTINHO, Afranlo. A literatura no BrasiL Rio de Janeiro: Sul-AmerIcana, 1969. v. 4 
BOSI, Alfredo. O pr6-modernismo. In: A LITERATURA brasileira. S百o Paulo: Cultrix, 1966. v. 5 
	・ Hstria concisa da literatura brasileira. S百o Paulo: Cultrix, 1970. 
PICCH1O, Luciana Stegagno. L'antidoto: la poesia scientifica e la poesia dei "sert員o". In: ....... La 
letteratura brasiliana. Bologna: Sansonl-Accademia, 1972. 
LITRENTO, Oliveiros. Apresenta 9百o da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Biblioteca do Ex'rcito- 
Forense Universit'rIa, 1974. v.1 
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brasileira (15], aproxima Augusto dos Anjos dos simbolistas europeus e, 

portanto, da moderna poesia europ6ia. Agrippino Grieco, em sua Evolufdo 

da poesia brasileira['6], situa Augusto entre o parnasianismo e o 

simbolismo, comparando-o ao portugu己s Ces五rio Verde. Oscila entre 

qualifica96es do poeta como "vision貞rio", portador de "monomania da 

putrefa9五o" e"versificador inexcedvel", al6m de afetivo na dedicat6ria え  
mae, resumindo sua concep o na imagem da "santidade artstica". Observa- 

se o impressionismo dos crit6rios, que nao definem a est6tica da obra. No 

ensaio "As diatom百ceas da lagoa"['7], Ldo Ivo v6, na "beleza alucinat6ria" 

dos versos de Augusto dos Anjos, a exposi9五o da psicologia do autor. 

Caricaturiza como "obsoleto" o uso que o poeta faz do cientificismo da 

6poca, apesar de reconhecer a validade e a atualidade da obra, bem como seu 

difcil enquadramento, apontando o poeta como descendente da linhagem de 

Baudelaire, Antero de Quental, Ant6nio Nobre, Ces五rio Verde e Cruz e 

Sousa. Em um interessante ensaio de 1947, "Augusto dos Anjos: um poeta 

moderno e vivo"['81, Alvaro Lins ainda vincula a est6tica do poeta "え  sua 

aventura humana e constitui95o organica", marcada por "poderosa 

originalidade". Faz, porm, uma aproxima9言o criativa deste com o satanismo 

de um Hoffmann e de um Edgar Poe, motivo pelo qual nao se enquadraria 

em escola literria alguma. Para Lins, Augusto dos Anjos 6 o 6 nico poeta 

realmente moderno e vivo entre todos os nossos poetas mortos, ainda que 

considere alguns de seus versos de "vulgar azedume", ou dificilmente 

reconhe9a a poeticidade do uso da ci6ncia em certos versos "detest五veis". O 

crtico Alfredo Bosi insere Augusto dos Anjos em escolas diferentes em duas 

publica96es suas. Em O pr-modernismo, ressalta a "dimenso c6smica e a 

[1 5]CARPEAUX, Otto Maria. Pequena bibliografia crtica da literatura brasileira. Rio de Janeiro: Letras 
e Artes, 1964. 

[16]GRIECO, Agripino. Evolu9o da poesia brasIleira. 3. ed. rev. Sao Paulo: Jos6 Olympio, 1947. 

[17]IVO, L6do. Poesia observada. Rio de Janeiro: Orfeu, 1967. p.63・71: As diatom白ceas da lagoa. 

[18]LINS, Alvaro. Os mortos de sobrecasaca. Rio de Janeiro: CivIlIza9ao Brasileira, 1963. p.74-88: 
Augusto dos Anjos: um poeta moderno e vivo. 
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ang丘stia moral" da poesia de Augusto dos Anjos, que merece, nessa obra, 

um captulo isolado entre os autores do perodo, justamente pela dificuldade 

de enquadramento. Mesmo assim, Bosi nao se furta a comentar que 

a mera inse考do histrica do poeta quer no Parnasianismo, quer no 
Simbolismo, revela-se inadequada; Augusto dos A可os'um 
romdntico lato sensu, como romdntico'todo naturalista que busca 
dramaticamente o infinito na mat'ria, e romdntica aルtal 
insatisfil戸opor no acM・ル no que passa e morrep男  

J貞  em Hist6ria concisa da literatura brasileira[201, que 

resume an五lises do texto anterior, Augusto dos Anjos aparece na parte 

destinada ao simbolismo, ainda que o autor o considere "fora e acima" dos 

mais variados grupos na passagem do s6culo, entre v百rios "ismos" e "neos". 

Procura ainda situar seus processos entre "a ret6rica cientffica' dos anos de 

70 e a inflex豆o simbolista dos princpios do s6culo". Por fim, em uma 

abordagem nitidamente sociol6gica, Nelson Wemeck Sodr, em sua Histria 

da literatura brasileirat211, embora reconhe9a a singularidade do poeta e 

sua controvertida classifica頭o, prefere enquadr五-lo na escola parnasiana 

pela perfei9ao formal e pelo fundo cientfico e clareza das id6ias (apesar de 

essas serem "estranhas"). 

O coment五rio de tais textos criticos reitera que a poesia de 

Augusto dos Anjos tende a desconcertar seus analistas pelo seu "nao- 

lugar"t221, provocando a escassez de trabalhos que de fato busquem a 

poeticidade da linguagem e da est6tica do poeta sem rechear o texto de 

[19]BOSI, Alfredo. O pr-modernismO. 5. ed. Sao Paulo: Cultrix, s.d. p.46. 

[20]BOSI, Alfredo. Histria concisa da literatura brasileira. 3.ed. Sao Paulo: Cultrix, 1989. 

[21]SODR亡, Nelson Werneck. Hist6ria da literatura brasileira. 7. ed. atual. S員o Paulo: DIFEL, 1982 

[22]Alias, esta parece ser a tend6ncia de estudos mais atuais sobre o poeta em quest白o, como 6 0 
caso da Dissertaco de Mestrado de Maria Ester Maciel de Oliveira, O cemitrio de papel(sobre a 
atopia do Eu de Augusto dos Anjos), apresentada a Faculdade de Letras da UFMG, em Belo 
Horizonte, em 1990. 
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sen6es depreciativos. 

Alguns estudos, no entanto, alteram o quadro da voracidade 

classificat6ria. Jos6 Paulo Paes inova ao aproximar Augusto dos Anjos do 

art nouveau, visto que este tamb6m levaria ao extremo a preocupa9ao em 

estilizar as linhas-de-fora do processo da cria 五o natural. Paes postula que, 

apesar de nao haver uma est6tica program五tica no perodo chamado pr6- 

modernista, havia uma est6tica do "artenovismo" subjacente, ainda que mais 

afeita a s artes pl五sticas. Mais ainda, aproximd Augusto do expressionismo 

pelo pendor para a morbidez. Porm, o achado mais relevante parece ser a 

rela戸o do artenovismo com a ci6ncia, na medida em que os artistas 

buscavam captar a quintessencia da natureza. Criticando Alvaro Lins, 

defende a fun9ao ornamental e ao mesmo tempo substantiva da ciencia na 

potica de Augusto: 

longe de ser um acidente, o mau gosto'consu加tancial ao projeto do 
Eu enquanto empresa de ruptura com o bom gosto cedi9o do 
parnaso-simbolismo, ruptura que, com rondar destemidamente as 
戸onreiras do kitsch, abriu caminho para a parbdia modernista. 
Consubstancial tamb'm d mesma empresa, e ndo mera afeta9do 
"precdria '',eraouso sistemdtico da terminologia da ci'ncia. 
Espelhava, quando mais ndo psse, o intento de aproximar esta da 
arte e da natureza sob o signo ortodoxamente art nouveau do Ornato. 
U termo cient切co tem, na poesia ae Augusto aos A町os, uma Jun9do 
decorativa ・  de um decorativismo estrutural, conforme se ye厄dentro 
em pouco~que o redime de sua precariedade histrica enquanto 
valor de verdade para dar-lhe""lvalor supra-histrico e esttico de 
metc1fora.(231 

Paes consegue penetrar no tecido mais ntimo da organiza9o 

po6tica do Eu, valorizando justamente aquilo que havia sido motivo de 

rejei9ao e virul己ncia na crftica da obra, a presen9a tanto do vocabul五rio 

[23]PAES, Jos6 Paulo. Gregos e bafanos. S百o Paulo: Brasiliense, 1985. p.87: Augusto dos Anjos e o 
aH nouveau. 

38 



cientifico como dos f ndices do mau gosto. Nesse caso, recorre え  
fundamenta9ao no terreno das artes pl百sticas, propondo, mais do que o 

ornato, a fun9ao substantiva da utiliza9ao da ciencia na est6tica de Augusto 

dos Anjos. Mais do que isso, percebe o "vitalismo" na abordagem das razes 

da natureza atrav6s da morte, uma vez que essa 6 parte do processo vital, O 

abandono da aparencia pelo mergulho nas entranhas provoca o efeito de 

"estranhamento" no leitor, marcado pela visao do poeta, "anat6mica, 

microsc6pico-telesc6pica, do mundo", que abrange desde a mais nfima 

mat6ria at o absoluto do cosmos: 

o l'xico utilizado por Augusto dos A可os [a visdo microsc卯ica] 
induz no leitor aquele efeito de "estranhamento" a que 
sistematicamente costumam recorrer os inovadores na sua んta 
contra a estereoゆia do acadmico.ロuanto d visada telesc卯ic, ela 
'conseq泥ncia natural do monismo filosfico do Eu; para o monista 
do s'culo x1x,macrocosmo e mたrocosmo estavam submetidosd 
mesma lei da evolu戸o, que paraleliza a estrutura (ntina da matria 一  
em "Numa Fo加’’，ル毎nos o poeta de "intramoleculares s6is acesos" 
ー na estrutura dos sistemas planeルlos.t241 

Ao privilegiar o efeito sobre o leitor, a poesia do Eu aproxima- 

se tamb6m dos fundamentos do kitsch, o que, de certa forma, explica a 

manuten9ao at6 a contemporaneidade da tensao provocada por essa obra 

inquietante, reveladora da intimidade dos seres e do cosmos. Revigora9o 

semelhante da obra surge no brilhante ensaio de Anatol Rosenfeld, A costela 

de prata de A. dos Anjos. Aproxima o poeta brasileiro de poetas alem五es 

que, como ele, teriam utilizado fundamentos do expressionismo para criar 

Uma po6tica que 

lan9a o desafio do radicalmente ルia dルce do pacato burgus, 
desmascarando, pela dけornia戸o hedionda, a supeグicie harm6nica e 
a9ucarada de uni inundo intiinamente podre. No s6 o ser humano, 
tamb'm a palavra e a metfora tradicionais desintegram-se ante o 

(24]PAES, Jos6 Paulo. Op. cit. p.91. 
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impacto dessa poesia. Surge, ao lado do termo tcnico no contexto da 
lngua tradicional~a dissocia9do pelo ling"isticamente heterogeneo 
一 uma metdfora grotesca, "marinista ",que opera com o 
加coerente!251 

A esse respeito, compara ofrisson galvanique da poesia de 
Augusto dos Anjos com a concep9ao baudelaireana de uma arte que extrai 
beleza da podridao e do horroroso, provocando "choques" no leitor. Por esse 
motivb, identifica na palavra que nao participa da corrup9谷o - ainda que 
justamente expresse a podridAo ー  a "costela de prata" que se insere no. corpo 
lingustico a partir do conceito de exogamia de Theodor Adorno, 

'""l elemento anorgdnico que interrompe o contnuo orgdnico da 
lngua, arrebentando-lhe o turvo coiびormismo!261 

Rosenfeld acrescenta a esse uso nao perecvel da palavra a 

"unidade dial6tica" de lirismo e ci己ncia, que corresponderia え  atra9含o polar 

entre o impulso mistico e o intelectualismo na poesia de Augusto dos Anjos: 

A exogamia lingustica de Augusto dos A可os corresponde uma 
"desumana " paixdo exogdmica por tudo que ndoル9a parte da 
corrupta tribo humana: pela monera, pela "noumenalidade do No- 
Ser", pela Id'ia ・ elヂmpeル infトa e transumano. Entre todos os 
termos deste grande poeta ndo existe um: o termo m'dio!271 

Tal postura crtica resgata na face mais grotesca da poesia de 

Augusto dos Anjos a sua sa丘de e beleza ins6litas, entre revela9ao e 

opacidade. Tamb6m insere-se nessa perspectiva o ensaio "Runa e alegoria 

em Augusto dos Anjos", de L丘cia Helena, publicado em uma coletnea onde 

analisa autores da literatura brasileira supostamente antropofgicos, entre 

[25]ROSENFELD, Anatol. Texto/contexto. 3.ed. Sao Paulo: Perspectiva, 1976. p.265: A costela de 
prata de A. dos Anjos. 

[26]ld. Ibid. p.269. 

[27]ld. Ibid. p.270. 
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eles Greg6rio de Matos Guerra e Oswald de Andrade. Identifica no poeta o 

"signo da renova 五o", que transvia a ciencia de sua poca, propondo como 

posicionamento fundamental frente a sua obra "uma desautomatiza9o 

progressiva". Por essa raz豆o, o Eu seria precursor da modernidade e da 

pr6pria Semana de Arte Moderna de 1922. Utilizando o pensamento de 

Walter Benjamin, recupera na alegoria a constitui9ao do mundo como runa 

na obra de Augusto, e localiza na "antropofagia bestial6gica", instaurada 

pelo mundo de vermes e corrosao, uma alegoria do cosmos pela criaao de 

uma cosmogonia particular. 

(...J sua cosmo gonia po'tica'uma narrativa da cria9do, que capta 
de modo印ico-dramdtico os temas da fecundaぐdo, corrosdo e 
tranザ?orma戸o do cosmos. 

O tra9ado印ico prende-se ao cardter unitdrio desse mundo 
construdo na linguagem, e que assume aprma de uma histbria 
mtica na qual se relata a orなem e o aparecimento de algo. Uma 
narrativa sempre Iなada ao tema da cria戸o do universo,d predido 
do戸”l dos tempos e ao surgimento de uma nova humanidade. Uma 
reflexlo siste”磁tica que se repeteaolongo de todos os seus poemas. 

A trama dramdtica reside nos recursos de que o poeta se vak para 
ルbricar um',athos" de que ressaltam a vida, paixo e morte das 
substncias e quimeras. Ela seルz presente na "antropofagia" com 
que ele constr5i, destruindo, tudo o que existe no universo exausto da 
natureza que esquadr加ん2.p司  

Esse "丘nico poema", a cosmogonia de Augusto dos Anjos,6 

explicitado pela autora de forma emblemtica no longo poema "Os doentes", 

onde op6e dois eixos ao discutir o "desconcerto do mundo": o da 

horizontalidade - das coisas decadas ー, e o da verticalidade - do desejo do 

"nirvana" pelo poeta pensador no mundo lzaro,. 

(28]HELENA, Locia. Uma literatura antropo fgica. 2. ed. Fortaleza, Edi96es UF do Cear白, 1983. p. 55- 
56: Rurna e alegoria em Augusto dos Anjos. 
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Por fim, o estudo do poeta Ferreira Gullar, "Augusto dos 

Anjos ou ・  morte e vida nordestina", introdut6rio え  edi9五o da poesia de 

Augusto dos Anjos de 1976 pela editora Paz & Terra. Pelo ttulo j se 

percebe a preocupa9ao sociol6gica em situar espacialmente a lrica. Gullar 

considera a situaao de capitalismo dependente e marginal, onde a literatura, 

imbuida de ret6rica e provincianismo, pouco iluminava a realidade. De 

inicio situa o poeta como precursor da poesia que se far no Brasil a partir do 

movimento de 22. Compara seus versos com os de Raimundo Correiae 

Alberto de Oliveira, ressaltando a "estranha e extraordin百ria" visao po6tica, 

que nao se furta a abordar a vida real, o vulgar, as runas do Brasil. Apesar 

de reconhecer a autenticidade da expressao de alguns poetas do romantismo, 

pamasianismo e simbolismo, coloca o seguinte: 

Pode-se dizer que, ao longo do processo po'tico brasileiro at' 
Augusto dos Anjos,g uase sempre o poeta ocultou o homem. Talvez 
por isso mesmo 一 mas ndo sb por isso 一 ‘que, na obra do poeta 
paraibano, o homem aparece de maneira to escandalosa,aexibir 
seus intestinos, seu cuspo, sua lepra, seu sexo, sua misria!291 

Para Gullar, na aproxima9五o com Machado de Assis, irmana- 

os o fato de que ambos "questionaram" a literatura existente, um na prosa, 

outro na poesia. Contudo, 

Nestekm Machado], a supera9d o'demorada, consciente, decorre 
da crtica interior ao processo literrio; em Augusto dos A可os'o 
reflexo da crise ideolgica europ'ia que, somado aルtores sociais e 
pessoais explosivos, o conduz α questionar, antes que a meratura, α 
vida mesma. Seu questionamento dasprmas literdrias'intuitivo, 
impulsivo, decorrente mais da necessidade de',Or para fora" o que 
sente, do que da supera戸o crtica dos valores poticos!301 

[29]GULLAR, Ferreira. Augusto dos Anjos ou morte e vida nordestina. In: ANJOS, Augusto dos. Toda 
a poesIa. Rio de Janeiro: Paz & Terra, 1976. p.24. 

[30]GULLAR, Ferreira. Op. cit. p.28. 
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Parece inquestion言vel que a indaga9言o de Augusto dos Anjos 

abrange a pr6pria exist6ncia, de suas manifesta96es mais nfimas at6 o 

macrocosmo. Alis, tal questionamento tende a ser a fun9ao intrnsecaa 

poesia. Ainda assim, apesar de intuitivo, existe um pensamento formulado 

sobre a arte, uma est6tica que se depreende das articula96es e analogias 

estabelecidas nos poemas. O poeta expressa a consciencia de seu "portugus 

cansado e incompreensvel", de sua "voz rouca", mediados pela "ultra- 

inquisitorial clarivid6ncia". De qualquer forma, Gullar reconhece o novo na 

obra de Augusto dos Anjos pela presen9a, entre outros elementos, da 

autoconsciencia po6tica e da desmistifica9五o do real (com a inser9豆o do 

prosaico) e da linguagem (que mantm as impurezas do cotidiano, inserindo 

at6 mesmo termos tidos como apo6ticos). Al6m de sistematizar em trs fases 

a obra do poeta, distingue dois tipos de poemas: os que exp6em um conceito, 

e aqueles que expressam a indaga 五o, a perplexidade do poeta. Normalmente 

a forma soneto coincide com os poemas conceituais, enquanto os poemas 

longos permitem a inser9五o mais intensa do cotidiano, bem como maior 

imagina9哀o po6tica e inventividade verbal, fundando o que Gullar c,i9Ja de 

"coerncia esttica". Sendo assim, 

Na origem desse unかerso po'tico estdo dois elementos 
contraditO rios: uma viso e um sentimento do mundo, uma concep戸o 
tebrica e uma disposido afetiva que se contradizem e se constituem 
dialeticamente. A visdo tebrica compreende a vida comoルn6meno 
material sujeito d s implacveis leis da natureza; a disposido afetiva 
acolhe essa viso como uma trag'dia, sofre-a, rebela-se contra ela, 
busca super ール na cr危cdo esttica.Umlgubre sentimen切de morte 
e deteriora9do penetra toda a obra, gerando uma linguagem po'tica 
peculiar, original.β" 

A tens五o afetivo/intelectual formulada por Gullar retoma 

an豆lises andlogas feitas por outros autores. Tamb6m para Gullar a utiliza9o 

da terminologia da filosofia e das ci己ncias faz parte da necessidade de 

[31]kf. Ibid. p.51. 
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expressao do mundo particular de Augusto dos Anjos, tornando-se fator 

constitutivo de seu universo po6tico, e, mais do que isso, "elemento 

encantat6rio". No final do texto, esbo9a outros paralelos. Do Ouimar五es 

Rosa de Grande sertdo: veredas o poeta aproxima-se pelo "labirinto 

vocabular". Partilha com Graciliano Ramos n五o s6 "a mistura de palavras 

preciosas e chulas", como tamb6m "a atmosfera de pesadelo e terror". Mais 

evidente 6 a recorrncia de imagens de cemit6rios, defuntos e deteriora9ao, 

seja ela mineral ou org含nica, nos poemas de Augusto e de Jo五o Cabral de 

Melo Neto. Apesar de nao aprofundar os paralelos, Gullar alude え  
necessidade da crtica moderna resgatar a compreens五o da poesia como 

fen6meno existencial e hist6rico, o que ele definitivamente realiza, 

concluindo que 

No que se refere a Augusto dosんびos, pode-se dizer que ele pagou o 
prefo de ter sido o primeiro a p6r em versosaindigぞncia da morte化  
vida) nordestina.1321 

Talvez, justamente, por ter consci6ncia da conting6ncia do 

que existe 6 que Augusto dos Anjos reflita na "lngua paraltica", como 

aparece em um de seus poemas, a tentativa de opacidade, a fim de criar um 

espa9o nao putrescivel. A crtica que inovou a respeito do Eu tende a 

valorizar o que muitos negaram: a beleza do horroroso e seu efeito de 

inventividade est6tica, bem como a fun9ao altamente desveladora dos 

mecanismos po6ticos modernos na assumida apropria9豆o da terminologia 

cientifica e filos6fica. Nao importa aqui enquadrar na tradi9言o a obra de 

Augusto dos Anjos, visto que a linearidade 6 absolutamente relativa, estando 

a cria9ao al6m - ou aqu6m, nao importa - de limites l6gicos, temporais ou 

espaciais. A poesia bebe da poesia, da prpria vida servida em goles largos, 

portanto, o m五ximo a que se pode chegar 6 え  constata9豆o de que os poetas de 

vitalidade, de uma maneira ou de outra,, prescindem de crit6rios 

(32]kf. Ibid. p.59. 
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classificat6rios. A 丘  nica legitimidade possvel 6 a atualidade de seu canto, 

capaz de tensionar as dicotomias da realidade de forma a sobreviver ー  
renovando-se ーえ  erosao do tempo, anulando estere6tipos est6ticos, 

religiosos, polticos ou morais. Nesse sentido, a modernidade de Augusto 

dos Anjos, que lhe permite ser lido contemporaneamente, ainda que o 

horizonte de leitura seja diferente daquele do leitor de sua poca, constitui-se 

de sua essencia, e n五o de crit6rios temporais, datados. Ainda mais que, 

segundo o pensamento adorniano, o pr6prio conceito de moderno6 

assimilado pela cultura de massa, de modo que 

O moderno tornou-se eノetivamente ndo-moderno. A modernidade' 
uma cate gor危 qualitativa, e ndo cronolづgica. Do mesmo modo que 
ela ndo se deixa reduzir prma abstrata, a ela'necessrio recusar 
as conexes superficiais convencionais, a aparencia de harmonia, α 
ordem corroborada pela mera c卯ia!331 

Sendo a modernidade qualitativa, importa ao artista nao deixar 

sua obra perecer pelo mofo de sua concep9五o assimilada; ao contrrio, deve 

manter o germe do estranhamento, provocar a decifra5o, misto de repulsa e 

atraao, sem o que desaparece no ar. Se o uso corrompeu, entre tantas idias, 

a de modernidade, incorporando-a, ent豆o o anacronismo passa a ser o 

moderno, como explica Adorno atrav6s de suas imagens tensionantes: 

ロuanto ao medo, por'm, de permanecer apesar de tudo aqu'm do 
esprito daゆoca, de atirado ao entulho da subjetividade descartada, 
'preciso lembrar que o queルz sucesso por ser atual e o que',por 
seu conte"do, progressista, ndo sdo mais uma s6 e mesma coisa. 
Numa ordem que 1勺uida o moderno declarando-o retrbgrado, que' 
retrづgrado, uma vez condenado, pode muit bem estar investido da 
verdade, por cima da qual o processo histbrico rola. Porque 
nenhuma outra verdade po叱ser expressa 'alm daquela que o sujeito 
'capaz de preencher, o anacronismo se transforma no reflgio do 

[33]ADORNO, Theodor. Op. cit. p.191. 
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que' moderno?41 

Se o prprio rtulo de moderno pode significar a reificaao da 

obra, importa muito mais que, え  semelhan9a do que ocorre com o Eu, essa 

permanea perante a insania do senso comum como anacrnica, inadequada, 

por6m mantenha o que h五  de caos na ordem, de feio no belo, de 

fragmentrio no ntegro, pois, como explica Adorno, 

O que hd de consolador nas grandes obras de arte reside menos no 
四e elas exprimem do que noルto de que elas conseguiram arrancar- 
se d exis尼ncia. A esperan9a se encontra antes nos 
desconsolados.t351 

Sendo assim, de certa forma os pares de Augusto dos Anjos na 

literatura brasileira seriam os que, de uma forma ou outra, resistema 

felicidade fcil pela angustiante opacidade.A semelhan9a deste, Greg6rio de 

Matos Guerra, Machado de Assis, Oswald de Andrade, Carlos Drummond 

de Andrade, Jo五o Cabral de Meio Neto, Ciarice Lispector, Joao Guimaraes 

Rosa e tantos outros, no seu desconsolo, guardam o manancial de 

melanc6lica vitalidade de que a humanidade se ressente. 

[34]Id. Ibid. p.l94. 

[35]Id. Ibid. p.196. 
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Seja esta minha queixa derradeira 
Cantada sobre o tmulo de O予u; 
Seノa este, enfim, o ltimo canto meu 
Por esta grande noite brasileira! 

"ugusto dosん加5 ー ”ロueixas noturnasり  

o resultado desse passado recalcitrante'esta sociedade que af 
est: pobre・  esgotada,なnara, embrutecida, apdtica, sem no9do do 
prprio valor, esperando dos c'us rem'dio d sua mis'ria, pedindo 
prtuna ao azar~loterias, jogo de bichos, romarias, "ex-votos"; 
a nalfabetisnio, incompetncia,ルita de preparo para a vida, 
supersti96es e crendices, teias de aranha sobre intelig'ncias 
abandonadd s ... 

(Manoel Bomfim - Am6rica Latina: males de origem) 

Eppur si muove. 

(Galileu Galileり  



Ao proferir "Eppur si muove", Galileu expressa como poucos 

na hist6ria a teimosia da convic9ao haurida do esfor9o intelectual em 

oposi9ao a tirania irracional da Igreja. "E no entanto gira"6 justamente o 

丘ltimo e tamb6m primitivo grito humano contra as trevas da ignorncia - a 

prpria e a alheia - , manifesta9ao da vontade humana sobrepondo-se a uma 

das m6ltiplas e an6nimas violencias cotidianas. De certa forma, o mesmo 

sentimento parece ser expresso pela obra de Augusto dos Anjos. O excesso 

de vermes, decomposi更o, mat6ria baixa, distor 五o acabam por gerar uma 

rea9ao estranha. A tensao frente ao fato est6tico desloca-se da admira9五o え  
repulsa, mas a obra fala por si e teima em sua verdade: como em Galileu, em 

Augusto o que d五  o tom 6 a dissonancia em rela頭o aos ditames de seu 

tempo. 

Na investiga9言o da relaao que Augusto dos Anjos estabelece 

com a as doutrinas cientificas e com os discursos de sua 6 poca, nao6 na 

poesia, mas na fic9ao, que encontramos pontos de contato mais apropriados. 

A apropria 五o dos discursos cientificistas - ainda que subvertendo-os, como 

veremos a seguir - aproximaria preferencialmente o poeta da prosa, 

convencionalmente mais afeita a este tipo de discurso, como foi o caso da 

fic9ao do realismo e do naturalismo. Contudo, o uso que Augusto faz desses 

discursos em geral nao coincide com o dos ficcionistas. 

Numa 6 poca em que a humanidade conheceu um Surto de 

descobertas cientificas e inova96es tecnol6gicas que embalariam os delrios 

do "progresso" positivista, misticismo, arte e ci6ncia proporcionam 

combina96es inusitadas. Mais do que isso, a realidade das massas e da 

t6cnica imprime uma nova dimensao para o homem. Uma tentativa de 

defini9o desse "esprito" conturbado de final de s6culo pode ser encontrada 

no estudo de Edmund Wilson O Castelo de Axe 1; estudo sobre a literatura 

imaginativa de 1870 a 1930. Para Wilson, assim como o romantismo tem 
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sido visto como a rea9ao ao mecanicismo do s6culo XVIII, colocando o 

homem como parte da natureza, o simbolismo tem sido considerado a rea9o 

ao evolucionismo do s6culo XIX, com o mergulho do indivfduo na 

introspec9ao e nos mecanismos da fantasia e do sonho. Essas oposi96es, 

porm, seriam equivocadas, pois 

Nossas concep96es de oりetivo e su勿etivo tm・se baseado 
inquestionaveimente numルiso dualismo: tanto nossos materialismos 
quanto nossos idealismos decorrem de concep96es err6neas do que 
est implcito nas pesquisas da Cienciaにlassicismo e Romantismo, 
Naturalismo e Simbolismo sdo, na realidade, alternativasルlsas. 
Dessarte, talvez possamos ver Naturalismo e Simbolismo combinados 
para propiciarem uma visdo da vida humana e de seu universo mais 
rica, mais sutil, mais complexa e mais completa do que qualquer 
outra que o Homemルmais conheceu ...Il7 

Wilson chega a propor que, ap6s o Simbolismo, 

quem poderd dizer que,d medida em que Ciぞncia e Arte 
aprqfundarem sua viso da experiencia e alcan9arem um d mbito 
cada vez mais amplo, d medida que se aplicarem mais direta e 
destrarnente d sa血ノra9do das necessidades da vida humana, ndo 
possam chegar a uma maneira de pensar,a uma tcnica de lidar com 
nossas percep96es queル9a de ambas 一 Arte e Cincia"uma coisa 
sづ?123 

E nesse sentido que, muito antes do Simbolismo e do final do 

s6culo XIX, nomes como Edgar Allan Poe (1809-1 849) e E. T. A. Hoffmann 

(1776-1822) j desafiam os rgidos limites entre as esferas do conhecimento, 

escrevendo textos em que o fascinio pelos avan9os da ciencia (o 

magnetismo, a telepatia, a psique) mescla-se え  fantasia criadora atrav6s de 

relatos em que o obscuro e o sinistro do homem s言o expostos. A respeito da 

[1]WILSON, Edmund. O Castelo de Axe!; est udo sobre a Uteratura imaginativa de 1870 a 1930. S百o 
Paulo: Cultrix, 1987. p.204.205. 

[2]WILSON, Edmund. Op. cit. p.206. 
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rela9五o de Poe com a ci6ncia, temos as seguintes coloca96es de Arthur 
Nestrovski, que esclarecem essa questo: 

Se'verdade que Poepi contaminado pelo戸‘mito cient夢co, 
tamb 'm'verdade que se manteve c'tico com rela戸o aos donos da 
razo mecnica: "De todas as pessoas do mundo， ルs cientistas] s6, 
α uma s vez, os maisルnaticamente devotados e os menos capazes 
de utilizar, generalizar, ou decidir sobre os fatos que trazemd luz no 
curso de seus experimentos''.O progresso tecnolづgico' 
ridicularizado em "O Homem que Foi Usado", "Mellonta Tauta" e 
"Aなumas Palavras com Uma Mlmia". Seu ideal era uma sntese de 
imaginafdo e razo, natural e sobrenatural, idealidade e matria. 
Estes pares de antinomias estabekcem o equil乃rio de seus Contos, 
com a haたn9a alternando-se entre um e outro.Elll suas estrたs de 
mesmerismo e ressurrei9do (el'trica), dois dos temasルvoritos da 
ゆoca・ ou em seus contos de perversidade ou de加stru戸o cbsmica, a 
enfase recai sobre o sobrenatural (equilibrada pelo controle l"cido 
da escrita); em suas pe9as de mistifica9do cient夢Ca, o interesse 
concentra-se na realidade叱加va e bemルndamentada (equilibrado 
pela mentira ルcosa que constitui a prpria narrativa). Seus temas 
pram, em grande parte, coletados no bazar literrio da Amrica de 
princゆios do s'culo passado: reportagens jornalsticas sobre 
excursうes em bal6es de gds, viagens exづticas, sepultamentos 
prematuros e transes h加nbticos; publica96 es cient夢cas e o 
repertbrio das novelas gbticas germdnicas e da poesia romdntica 
inglesa・  Mas este painel comumpi encenado por Poe dentro dos 
limites de sua pr卯ria e particular moldura de""l misticismo 
racional?1 

Percebe-se, no exposto acima, a interpenetra 谷o das esferas do 

conhecimento na medida em que a incorpora9ao da cincia pela arte coloca 

tamb6m o sujeito, e portanto o corpo e as sensa96es, como elementos 

integrantes da ci6ncia. Obviamente que se trataria, entao, de um conceito de 

ci6ncia pr6ximo a misticismo e desrazao. Algo semelhante 6 proposto por 

Charles Baudelaire, um dos confessos devotos de Poe, respons五vel por sua 
tradu9五o e inser5o no pensamento franc6s. No artigo "Notes nouvelles sur 

[3]NESTROVSKI, Arthur Rosenblat. Debussy e Poe. Porto Alegre: L&PM, 1986. p.33-34. 
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Edgar Po&', como em outros textos - entre os quais o "Salon de 1859"-, 
Baudelaire nomeia a imagina更o, e n豆o a raz豆o, "rainha das faculdades": 

Pour lui [Edgar Allan Po可， I' imagination est Ia reine desルcults; ' 
mais par ce mot"entend quelque chose de plus grand que ce qui est' 
entendu par le commun des lecteurs. L' imagination n'est pas Ia 
ルntaisie; elle n'estpas non plus la sensibilit, bien qu'il soit djfflcile 
de concevoir un homme imaginatびqui ne serait pas sensible. 
L'imagination est uneルcult quasi divine qui per9 oit tout d'abord, 
en dehors des m'thodes philosophiques, lef rapports intimes et 
secrets des choses, les correspondances et les analogies. Les 
加nneurs et.lesfonctions qu'il confere d cetteルcult lui donnent une 
valeur telle (du momns quand on a bien compris Ia pens'e de 
l'aute刈・ qu'un savant sans imagination n'apparaIt plus que comme 
Unルux savant, ou tout a"moms comme un savant incomplet.143 

A essa faculdade quase divina deve-se a possibilidade de 

conhecer em seu ntimo "os segredos das coisas, as correspondencias e as 

analogias" do que existe. No caso de Augusto dos Anjos, nascido num 

engenho da Paraba, isolado pelo oceano - e por alguns s6culos de hist6ria 

sistematizada - do "Velho Continente", inquieta a resultante da fus五o de 
ci6ncia e arte em sua obra, O transito que promove entre os mais diversos 

ramos do conhecimento, da biologia え  filosofia, estabelece o paradoxo do 

intelectual que, embora provinciano, possui mentalidade extremamente 

cosmopolita, sintonizado com seu tempo de forma n五o convencional. 

A come9ar pela consciencia artistica evidente na obra, a 

explora9o que o poeta realiza do vocabuldrio e dos conceitos da ciencia de 

sua poca 6 absolutamente inusitada, promovendo um conhecimento sensvel 

sobre o fazer po6tico. Um exemplo disso 6 o soneto "Martrio do artista": 

Arte加grata!E con quanto, em desaknto, 

[4]BAUDELAIRE, Char'es. Oeuvres completes. Paris: Editions du Seuil, 1968. p.350: Notes nouvelles 
sur Edgar Poe. 
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Ab rbita e如soidal dos olhos lhe arda, 
Busca exteriorizar o pensamento 
Que em suas c'lulas frontais guarda! 

Tarda-lhe a Idia! A inspira戸o lhe tard! 
E ei-lo α tremer, rasga o papel, violento, 
Como o soldado que rasgou a farda 
No desespero do' ltimo momento! 

Tenta chorar e os olhos sente enxutos!... 
E como o paraltico que,d mngua 
Da prpria voz e na que ardente o lavra 

Febre de em voルlar, com os dedos brutos 
Pamfalar,p"m e repuxa alngua, 
E no lhe vem d boca uma palavra! 

(v.1,P.9刀  

O poeta expressa a conscincia da precariedade do artista 

frente ao seu objeto; no entanto, o expressa de forma que aproxima a arte do 

terreno do intelecto, o que pode ser confirmado pela referencia ao 

"pensamento que em suas c6lulas frontais guarda". Al6m disso, coloca num 

plano de equival6ncia poeta, soldado e paraltico, transmitindo o conflito 

cerebral ao corpo, que tamb6m se contorce na nsia da cria9ao. A imagem 

do poeta rasgando, violento, o papel pode ser aproximada a imagem da 

esgrima, definida por Baudelaire como a luta do artista na multid谷o pelo 

fracasso no amortecimento dos choques operado pela consci6ncia. Essa 

formula戸o aparece desenvolvida por Walter Benjamin no ensaio "Sobre 

alguns temas em Baude1aire"[51. A incorpora9ao, por exemplo, da expresso 

"6rbita elipsoidal dos olhos", que pareceria mais adequada a um tratado de 

fisiologia, insere-se naquela zona fronteiri9a do po6tico, ampliando a 

densidade do processo de cria9ao artistica. Mais ainda, assim como Poe, 

estimula a fantasia criadora por tomar temas cientificos, tidos como anti- 

[5]Ver, a respeito do conceito de choque, as coloca如es na Introdu9員o a esse estudo, Intitulada "O rei 
est白  nu". 
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poticos, mat6ria da lfrica. 

Normalmente, a consci6ncia que subjaz aos poemas de 

Augusto dos Anjos exibe, al6m da ang丘stia intelectual, o "sem-lugar" do 

poeta, como no fragmento abaixo de "As cismas do destino": 

Poeta,feto malso, criado com os sucos 
De um leite mau, carnvoro asqueroso, 
Gerado no atavismo monstruoso 
Da alma desordenada dos malucos; 

lltima das criaturas inノeriores 
Governada por d tomos mesqu加hos, 
Teu p' mata a uberdade dos caminhos 
E esteriliza os ventres geradores! 

O d spero mal que a tudo, em torno, trazes, 
Anllogo 'ao que, negro e a seu turno, 
Traz o d vido filstomo noturno 
Ao sangue dos manl免ros vorazes! 

Ah! Por mais que, com o espfrito, trabalhes 
Ape施ido dos seres existentes, 
Hds de mostrar a crた dos teus dentes 
Na anatomia horrenda dos detalhes! 

(v.1,p.71) 

Considerar o poeta envolto em tao elevado teor de fealdade 

contrasta com a tradi9ao. O poeta 6 metaforizado em um "feto malsao", 

associado aos "malucos", え  esterilidade e a morte, antpodas da cria9五o.. 

como se essa constru9五o s6 existisse enquanto linguagem, enquanto 

imagina9ao, desmembrando o real em suas partes ー  "a crie dos teus dentes", 

a "anatomia horrenda dos detalhes". Emergem for9as insuspeitas de palavras 

como "anatomia", "crie", "feto", "atavismo" ou "fil6stomo" na poesia. Esse 

uso anormal acarretaria uma beleza duradoura, avessa a banaliza9五o da 
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experiencia; em suma, a experi己ncia do choque, conforme a formula9o 

benjaminiana, 6 resgatada. A constitui9ao melanc6lica e fragmentria do 

poeta pode ser detenninada pela influencia de Saturno, como coloca Susan 

Sontag a respeito de Walter Benjamin: 

No Juzo Final, ol ltimo Intelectual 一  o herbi saturnino da moderna 
cultura, com suas runas, suas vis6es Provocadoras, seus devaneルs, 
sua tristeza irremedivel, seus olhos baixos 一 explicar que assumiu 
demasiadas "posif6es" e defendeua vida do intelecto at ofim, to 
加nesta e desumanamente quanto P6de! 

O olhar melanc6lico do poeta, regido sob o signo de Saturno, 

passeia sobre os fragmentos da cidade, sobre as plantas e as coisas, 

fundindo-as em um sem-lugar no tempo e na hist6ria. Os olhos baixos 

denunciam a percep9豆o do incerto e do mut五vel mundo, s6 possvel de ser 

recuperado em suas partes, em suma, na legoria. Buscando a "perfeio dos 

seres existentes", o poeta cerebral s6 encontra a decomposi9ao, a "c百rie". 

Entre outros fatores, a consci6ncia artfstica acarreta, segundo 

Hugo Friedrich, uma dupla rela9ao da lfrica moderna para com a 

modernidade e para com a heran9a literria. A rela9ao com a modernidade 

pode expressar rejei9o, 

A evaso ao irreal, a fantasia que come9a muito al'm do normal, o 
sentido de mist'rio deliberado, o hermetismo da linguagem: tudo 
pode ser talvez concebido como uma tentativa da alma moderna, em 
meio a uma印oca tecnizada, iniperiaルada, comercializada, de 
conservar para si a liberdade e para o mundo o maravilhoso, que 
nada tem a ver com as "maravilhas da cincia "J71 

mas tamb6m certa incorpora9ao: 

[6]SONTAG, Susan. Sob o signo de Saturno. Porto Alegre: L&PM, 1986. p.103: Sob o signo de 
Saturno. 

[7]FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da Ifrica mloderna. S員o Paulo: Duas Cidades, 1978. p.166. 
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Todayな  esta Ifrica tamb'm est marcada pelaゆoca d qwlたフp6e sua 
liberdade extrema. A戸ieza de seu ofcio, sua tendぞnciad 
experimenta9do, sua dureza de cora9do: estas e outras 
caractersticas so o"eslルIto da印oca" atuando de modo imediato. 
A lrica intenta a’●oesia sinttica'',onde as imagens poticas 
primordiais ー estrelas, mares, ventos~se mesclam aos produtos da 
tcnica e d s palavras da cincia espec 危  lizada 

Segundo a anlise de Friedrich, a mesma ambiguidade aparece 

na atitude da lrica moderna para com a heran9a literria e a hist6ria em 

geral. De um lado a ruptura voluntria com a tradi9五o, 

Com as cincias histbricas, comaルcilidade de acesso a todas as 
literaturas, com as institui96es dos museus e o grande.. 
desenvolvimento dos m'todos de reprod町do e de interpreta9do, 
aumentou tanto a presso excessiva do patrimりnio histづrico que no 
記cubo XIX戸se comefava a sentir, crescendo tamb'm a presso no 
sentido oposto, ou seja, α averso a toda coisa passada que, alm do 
mais, desde hd muito estava preparada pelo despeda9amento da 
mentalidade humanな‘ica. Esta aversdo pode assumir todas as 
formas, desde o cansa9o d河丘ria!91 

e de outro um acolhimento generoso do substrato mtico e 

m五gico da civiliza o: 

Esta retomada de motivos, alus6es e citaf6es, colhidos ao acaso, so 
restos espectrais de um passadoたito em pedaGos. Podem ser 
entendidos como sntese. Mas seu efeito o de montagem e de caos. 
Pertencem, assim como a acolhida ilimitada de mundos concretos 
nivelados em sua hierarquia, ao estilo da arbitrariedade, da 
加coerncia, do entrela9ar-se de tudo com tudo.G.j 
Tais versos so o direito da Ifrica que pode dvagar por tudo, com a 
condi9do depzd-lo cantando. Mas, ao suprimir os limites e α 

[8]FRIEDRICH, Hugo. Op. cit. p.166. 

[9]Id. Ibid. p.167. 
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confuso, morre a histria. A Ifrica moderna torna sem pdtria tanto o 
espa9o histrico como o das coisas. Esta afirnul戸o pretende servir 
sua caracterizado; ndoんma condena戸01101 

A rela9五o que a poesia de Augusto dos Anjos estabelece com 

a sua poca e com a tradi9谷o pode ser considerada a partir desse panorama 

hist6rico-cultural. No poema "Uma noite no Cairo", o poeta paraibano 

metamorfoscia suas atmosferas melanc6licas na paisagem do Egito: 

Noite no Egito. O cu claro e profundo 
Fulgura. A rua'triste. A Lua cheia 
Est s加istra, e sobre a paz do mundo 
A alma dos faras anda e vague加．  

Os mastins negros vo ladrandod lua... 
O Cairo de unuリormosura arcaica. 
Mフ dnguルmaお recndito da rua 
Passa cantando uma m磁er hebraica. 

O Egito'sempre assim quando anoitece! 
As vezes, das pirmides o quedo 
E atro peiプii, exposto ao luar, parece 
Uma sombria interjeido de medo! 

Como ""lcontraste d queles misereres, 
Num quiosque em festa alegre turba grita, 
Edentro dan9am homens e mulheres 
Numa aglomera戸o cosmopolita. 

Tonto do vinho, um saltimbanco da As妬  
amvulso e roto, no apogeu da声ria, 
Executando evoん96es de razzia 
Solta um brado epiltico de河“ria! 

Elll derredor duma ampla mesa preta 
"lltima nota do con"bio infando 一  
1ノぞem-sede万0gadores deroleta 
Fumando, discut加do, conversando. 

[1O]Id. Ibid. p.168. 

57 



Respたndece a celeste supeグIde. 
Dorme soturna a natureza sbia... 
Embaixo,,"lmais pr6xima plancie, 
Pasta um cavaルesplndido da AMbれ  

Vaga no espa9o um siひbsolitrio. 
Troam kinnors! Depois tudo'tranq"ilo... 
Apenas como um velho stradivrio, 
Solu9a toda a noitea脅ua do Nib! 

(v. 1,p.96)1121 

Encontram-se, nesse poema, muitos elementos recorrentes na 

poesia do Eu. Em primeiro lugar, o passeio pela cidade え  noite, povoada por 

seres errantes - a mulher cantante, o 6 brio saltimbanco, os jogadores ー; 
tamb6m a atmosfera soturna que instauram a "alma dos fara6s", a lua 

"sinistra", o canto da mulher, o brado do saltimbanco e , por fim, uma 

esp6cie de regente dessa estranha harmonia, a 五  gua do Nibo "como um velho 

stradivdrio". Tal atmosfera repete-se em outros poemas, em que o 

caminhante erra pelas ruas do Recife, ou pelos caminhos do engenho do Pau 

D'Arco, onde nasceu Augusto dos Anjos. A simbiose das coisas com a 

natureza cria uma atmosfera atemporal, onde cada elemento parece 

funcionar como arqu6tipo. A possibilidade "do entrela9ar-se de tudo cpm 

tudo" fica ainda mais evidente no poema "A Ilha de Cipango": 

Os olhos vdvo para o cu divino 
E observo-nze pigmeu e pequenino 
Atrayおdem加“sculos epelhos. 
Assim, quem diante duma cordilheira, 
Pdra, entre assombros, pela vez primeira, 
Sente vontade de cair deルelhos! 

Soa o rumorルtidico dos ventos, 
Anunciando desmoronamentos 
De mil lajedos sobre mil lajedos... 
Eaolonge soam tr gicos fracassos 

[1 1]Todos 08 grifos encontrados nas cita96es de poemas s百o de Augusto dos Anjos. 
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De herbis, partindo e戸aturando os bra9os 
Nas pontas escarpadas dos rochedos! 

Mas de repente, num enたわdoce, 
Qual se num sonho arrebatado fosse 
Na ilha encantada de C加ango tombo, 
Daqui叱no meio, em luz perptua, brilha 
Ad rvore dl perptua maravilha, 
Aci（ノbsombra descansou （万lombo! 

Foi nessa ilha encantada de C加ango, 
Verde, afetando a forma de um losango, 
Rica, ostantando amplo floral risonho, 
Que Toscanelli viu seu sonho extinto 
E como sucedeu a 4fonso Quinto 
Foi sobre essa iiんl que extingui meu son加！  

(v.l,p．刀8-119) 

Sobressai, nesse trecho do poema, a atmosfera de irrealidade. 

Inicialmente destaca-se a despropor o pigm6ica do poeta, fragmentado em 

"min丘sculos espelhos" que lhe proporciona a natureza. Uma sensa9五o de 

ubiqidade procede das referncias promovidas pela ilha de Cipango (ali豆s, 

existiria alguma Cipango real?). Consta que Cipango era uma das formas 

atrav6s da qual os ib6ricos referiam-se a Am6rica, o seu almejado Eldorado 

paradisaco. As resson含ncias de tr五gicos fracassos de her6is em pontas de 

rochedos parecem ironizar os picos Ulisses e Os Lusadas. Mais adiante no 

poema aparece a invoca 五o aos deuses, o que tamb6m pode ser considerado 

como uma alus谷o aos heris picos: "Invoco os Deuses salvadores do erro". 

A prpria men9ao ao descanso de Colombo え  sombra da "五rvore da perptua 

maravilha" pode ser lida como uma refer6ncia a descoberta da paradisiaca 

Am6rica. Entretanto, mesmo esse epis6dio 6 maculado pela corrosao, uma 

vez que foi na ilha "encantada de Cipango" que o poeta extinguiu seu sonho. 

Sendo assim, n谷o seria tamb6m uma ilusao a "perp6tua maravilha" 

representada pela conquista de Colombo? Mais surpreendente ainda 6 a 

possibilidade de enxergar, na descri9五o de Cipango - "Verde, afetando a 
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forma de um losango, rica, ostentando amplo floral risonho" ー, uma aluso え  
bandeira brasileira, logo, ao Brasil. Obviamente que tal referncia afasta-se, 

por exemplo, do ufanismo romntico na exalta戸o da exuber含ncia da 

natureza brasileira. Afasta-se tamb6m da eleva9五o positivista do pr6prio 

lema impresso na bandeira: ordem e progresso -ali五s, este pode ser o "amplo 

floral risonho". Justamente pela possibilidade da lirica nao ser determinada 

no tempo ou no espao, a estada em Cipango, mais do que representar o fim 

do sonho do poeta, pode, de certa forma, representar uma Sntese do prec百rio 

sonho de gl6ria da humanidade, metaforizado em ColOmbo e nos her6is 

distantes. 

Em Augusto dos Anjos, a rela9豆o da poesia com o seu tempo 

envolve uma intensa ambiguidade, dissolvendo a imagem de cria9o 

pessimista, alienada do real. Este Orfeu tropical estabelece uma complexa 

rela9瓦o com os discursos de fins do s6culo XIX e incio do XX. Sua poesia 

constitui-se como canto solit百rio, tal a confluencia de discursos e de 

refer6ncias manifesta. O novo e o velho aparecem redimensionados numa 

atmosfera que, nivelando arbitrariamente o espa9o das coisas e da hist6ria, 

envolve uma aguda consciencia de ser brasileiro, de ser poeta, de ser homem 

- e nao coisa. A "queda" do sujeito ao assumir formas vermiculares ou 

inorgnicas na verdade metaforiza a cormp9五o maior, que atinge a moral e a 

6tica. Ainda que seu canto pare9a amargo, mesmo decomposto, Augusto 

canta, como Orfeu, a desej百vel eleva 五o do homem. No poema "Vencido", a 

dicotomia vencido-vencedor 6 abolida. Na luta 6 rfica do poeta, s6 pela 

descida aos infernos 6 que este pode vencer a morte: 

No auge de atordoadora e d vida sanha 
Leu tudo, desde o mais prムtino mito, 
Por exemplo: o do boi命is do取ito 
Ao velho Nibdungen da Akmanんi. 

Acometido de uma febre estranha 
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Sem o escndalo声nico de um grito, 
Mergulhoua cabea no Infinito, 
Arrancou os cabelos na montanha! 

Desceu depoisd gleba mlむbastarda, 
Pondo a d uremsignia herlldica daルrda 
Avontade do vmito plebeu... 

E ao virーlhe o cu叩o dirio d boca戸れ  
O vencido pensava que cuspia 
Na c'lula infeliz de onde nasceu. 

位1,p.112) 

Augusto desce ao Hades da consci己ncia para poder atingir 

alguma esp6cie de plenitude perdida. O cuspo, em certo sentido,6 a prpria 

poesia, 丘  ltimo gesto de resistencia da humanidade antes de entregar-se え  
coisifica戸o pura. Semelhante ao cuspo, a antropofagia do poema 

"Solil6quio de um vision百rio" mistura o arcaico ritual a futurfstica imagem 

do poeta "vestido de Hidrog6nio incandescente": 

Para desvirginar o labか加to 
Do velho e metafsico Mistrio, 
Comi meus olhos crus no cemitrio, 
Numa antropofagia de faminto! 

A digesto desse manjar funreo 
Tornado sangue tranザbrmou-me o加stinto 
De humanas impresses visuais que eu sinto, 
Nas divinas vis6es do ncola etreo! 

Vestido de HidrogeAnio incandescente, 
Vaquei um sculo, improflcuamente, 
Pelas monotonias siderais... 

ぬbi talvez 45 mlximas alturas, 
Mas, se hoje volto assim, com a alma d s escuras, 
E necessrio que ainda eu suba mais! 
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(v. l,p.78) 

A irrealidade da situaao colocada nesse poema contrasta com 

o evidente jogo entre primitivo e civilizado. Em decorrncia da antropofagia 

no cemit6rio, o sujeito alcan9ou a forma de Hidrogenio incandescente, com a 

qual vagou um s6culo, aproximando o novo (representado pela ci6ncia) do 

velho (representado pelo ritual antropofgico), resgatando um sentido 

hist6rico intenso, ambguo. A pr6pria 合  nsia pelo conhecimento, que existe 

tanto no vencido como no vision五rio, manifesta o componente da 

autoconsci6ncia po6tica. Como se pode ver, Augusto 6 um Orfeu ins6lito: 

suas imagens, ainda que desconcertantes, buscam a reconstitui9五o de um 
homem e de um pafs え  margem de si mesmos. E se a forma resultante dessa 

reconstitui9ao ainda parecer prec貞ria, isso talvez se deva え  sua peculiar 

natureza. 
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HIST6RIAS DO AQUI E DO ALEM MAR 

E no contemporneo Machado de Assis, mais especificamente 

em Membrias pづstumas de Brs Cubas, que se encontra uma abordagem 

semelhante de no96es que o aproxima de Augusto dos Anjos e afasta ambos 

da conven9ao positivista em voga em fins do s6culo XIX e incio do XX. 

Mais ainda, talvez seja possvel postular, para cora96es e mentes como as de 

Augusto dos Anjos e Machado de Assis, a sedimenta95o do germe criativo 

no pensamento brasileiro que permitiu, anos mais tarde, a formula o radical 

por Oswald de Andrade do atestado de 6 bito da arte de gabinete. 

Na crtica ao positivismo encontra-se o ceme da problem百tica 

acima referida. A filosofia positiva, embalada nas conquistas da II 

Revolu9ao Industrial, idolatra os cones da civiliza 谷o industrial - o vapor, a 

m五quina, a massa - e prop6e a organiza9五o intelectual do homem, a 

supremacia do estado positivo sobre o tecnol6gico e o metaffsico, a 

valoriza 谷o das cincias naturais e das aplica6es prticas e a absolutizn9ao 

dos valores de ordem e progresso1121. 

No entanto, n5o s6 na filosofia o conhecimento empirista6 

valorizado. As conquistas da tecnologia e da ciencia tamb6m influenciaram 

as concep96es estticas. Express哀o mais contundente disso encontra-se entre 

as vanguardas europ6ias da arte moderna, O Futurismo, cuja hist6ria se 

confunde com a de seu lider, F.T. Marinetti, e seus manifestos 

procurou estabelecer o culto da mdquina e da velocidade, pregando 
ao mesmo tempo a destruido do passado e dos meios tradicionais da 
expressdo literdria, no caso,a sintaxe: usando as palavras em 
liberdade, rompiaa cadeia sinttica e as relaf6es passavam a se 

[121 GIANOTTI, Jos6 Arthur. Vida e obra. In: COMTE, Auguste. Curso de filosofia positIva. Sao Paulo: 
Abril Cultural, 1978. As observa96es feitas sobre a obra de Comte baseiam-se no estudo introdut6rio 
a esse volume, de Jos Arthur Glanotti. 
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ルer atravムdl analog危．β刃  

Se, no que diz respeito a certas quest6es fonnais, o futurismo 

prop6s algumas inova6es ao verso, na concep9ao est6tica ocorre o oposto. 

Al6m de suscitar posicionamentos fascistas e conservadores, o futurismo 

elogia cegamente o progresso e as conquistas advindas das descobertas 

cientificas e inova96es tecnol6gicas, sem considerar a efemeridade de seus 

valores. E assim que Marinetti prop6e a destrui頭o de museus, comparando- 

os a cemit6rios, exalta os jovens" incendidrios de dedos carbonizados" a 

queimar bibliotecas, a abolir o eu que "suja" a mat6ria, a inventar a" 

imagina9ao sem fios" e a iniciar o reino e o homem mecanicos pelo 

conhecimento intuitivo da matria.[141 

Uma realiza9ao que parece interessante do ide五rio futurista 

encontra-se no poema "Ode triunfal" , de Alvaro de Campos, o mais 

moderno dos heter6nimos de Fernando Pessoa, que participou do 

modernismo portugu6s. Nesse poema, o eu lrico celebra, seguindo o ideal 

futurista, o dinmico presente e as mais diversas "chumaceiras do 

Progressivo". Por6m, a visao ali colocada n言o 6 tao linear como o iderio do 

movimento. O mesmo eu que se extasia frente "a uma Natureza Tropical! 

Grandes tr6picos humanos de ferro e fogo e for9a" coloca-se a seguir numa 

posi9ao ambfgua, a de souteneur , que ao mesmo tempo que, como um 

voyeur, observa as coisas da urbe moderna que se colocam え  sua frente, 

tamb6m deseja, de alguma forma, fazer parte dela. Esse tom de indefini9o 

muda quando o eu lfrico deseja diluir-se na multid言o - "E ser levantado da 

rua cheio de sangue! Sem ningu6m saber quem eu sou" ー, a ponto de 

solidarizar-se com a gentalha, os que s五o "inatingveis por todos os 

[13]TELES, Gilberto Mendon9a. Vanguarda europ'ia e modernismo brasileiro. 7. ed. Petr6polis: 
Vozes, 1983. p.86. 

(14]As referidas coloca96es s5o baseadas em dois textos de Marinetti reproduzidos na obra de 
Teles, a saber, "O Futurismo" e "Manifesto t'cnico da literatura futurista". Op. cit. p.89-99. 
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progressos". Nesse momento , como num intervalo, traz imagens da infncia, 

onde" era outra coisa/ Do que eu sou hoje", para depois voltar ao estado 

inicial de exalta9ao futurista, de ode propriamente dita, quando canta o 

progresso. O uso de interjei6es e de maidsculas na referncia a s mquinas e 

outros cones do progresso refor9am o tom grandiloqente do poema que, 

contudo, tem como resultante uma interessante ambiguidade pela quebra da 

monotonia ufanista[151. 

Nem ode nem anti-ode: em Augusto dos Anjos, o evidente 

discurso cientffico 6 aparentemente submisso. Sua poesia, sem d丘vida, 

incorpora o vocabulrio das ciencias naturais e doutrinas filos6ficas, o que 

havia sido procedimento comum a prosa de fic9五o realista no Brasil e, 

principalmente, a naturalista. Mais do que isso, algumas vezes aparece 

explicitamente a refer6ncia, entre outras, a Haeckel e Spencer, que 

formularam teorias preocupadas com a evolu9豆o da mat6ria org合nica e com 

o determinismo. 

Andloga aos ideais do positivismo, encontra-se a teoria do 

evolucionismo. Nesse sentido, segundo o historiador Edward Burns, para 
Herbert Spencer (1 820-1903), 

ndo sづ  os indivduos e as espcies esto suノeitosd mudan9a evolutiva, 
mas tamb'm os planetas, os sistemas solares, os costumes, as 
institui96es e as id'ias' ticas e religiosas. Tudo, no universo, 
completa um ciclo de nascimento, desenvolvimento, decadncia e 
extin戸o・  Aたanfado ofim do ciclo, o Process(フ come94 mais uma vez 
e se repete eternamente・ Por estranho que Possa parecer,卵encer 
ndo era mecanicista ・ Afirmava que na base do processo evolutivo 
deve haver aなuma Potncia sobrenatural e encarava geralmente α 
evolu9do como sin6nima, em" ltima andlise, de progresso. Mas 

[1 5]PESSOA, Fernando. O eu profundo e outros sus. 13. ed. Sele9巨o e notas de AfrAnlo Coutinho. 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1980. p.200-206. 
O mesmo tom altissonante encontra-se em outros poemas de Alvaro de Campos, como 'Passagem 
das horas", "Ode marftlma" ou "Sauda 百o a Waft Whitman". 
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rダとria-se a essa Potncia como o Incognoscvel e dizia que ela devia 
ser excluda da considera9do cient夢ca. A capacidade de 
conhecimento do homem limita-sed matria e ao movimento, aos 
fatos da experincia sensbria; o campo da especula戸o ndo deve ir 
alm dessas coisas!'61 

Enquanto Spencer aceita algo al6m da mat6ria, outro fil6sofo 

evolucionista citado com frequ6ncia por Augusto dos Anjos, Ernst Heinrich 
Haeckel (1834-1919), considerava, 

ao contrdrio, dogmaticamente, que nada de espiritual existe, O 
universo, segundo ele, comp6e-se unicamente de mat'ria em 
constante processo de mudan9a de uma prma para outra. Esse 
processo'to automdtico como oルxo e o r呪uxo das mars. No 
hd dひ?eren9a かndamentalentre a matria viva e a inanimada; apenas 
α primeira ' mais complexa・ A vida orなmnal surgiu da combina9do 
esponmnea dos ekmentos essenciais do protoplasma. Dessas prmas 
mais primitivas de protoplasma derivaram por evolu9do, atravs dos 
processos de selefdo natural [Darwin], todas as espcies complexas 
que h可e conhecemos. Haeckel considerava a mente humana um 
produto da evolu戸o, tal qual o corpo. D弟re ela apenas em grau da 
dos animais in,fbriores・ Me mbria ・  imagma9do, percep9do, 
pensamento, tudo isso so simplesルn9うes da matria; a psicologia 
deve ser encarada como um ramo da fisiologia.助  

Na poesia de Augusto dos Anjos, a referncia a conceitos da 

cincia 6 constante. Al6m do vocabulrio do materialismo positivista e do 

evolucionismo, 6 freqente a men9五o a realiza6es nas cincias dos s6culos 

XVII e X\'III, como as experiencias da fsica com os fluidos (eletricidade e 

magnetismo), as descobertas na quimica sobre alguns elementos (como o 

fsforo), reformula96es das teorias at6mica e do "flogisto" (substancia 

mfstica do fogo) e algumas teorias da biologia, como a classifica9ao de Carl 
von Linn6 (1707-78) dos seres naturais em tres remnos: mineral, animal e 

[16]BURNS, Edward McNall. Histria cia civiliza戸o ocidental. 2. ad. Porto Alegre: Globo, 1966. v. 2. 
p.803. 

[17]BURNS, Edward McNaH. Op. cli. p.804. 
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vegetal. 

Frente a essa concep9ao de mundo 6 que Augusto dos Anjos 

rege a orquestra dos vermes em sua orgia orgnica. Sua lamenta9ao, antes de 

celebrar a ci6ncia, incorpora o vocabul百rio cientifico ao po6tico na frui9o 

da morte como experiencia. Tal recurso pode ser amparado pelas categorias 

negativas e de anormalidade incorporadas え  poesia moderna que prop6e 

Hugo Friedrich, para quem, a partir de meados do s6culo XIX, 

α poesia yeb a colocar・se em oposi戸o a uma sociedade Preocupada 
com a seguran9a econりmica da vida, tornou-se o lamento pela 
decifra9do cient第ca do universo e pela generaルada aus己ncia de 
Poes加．四  

Se, portanto, o discurso de Augusto dos Anjos pode ser 

respaldado em sua anonnalidade, resta detalhar cono ele opera essa ruptura 

na conven9ao lrica. De incio, as refer6ncias explcitas え  s mais diversas 

leituras identificam o carter cosmopolita do intelectual Augusto dos Anjos. 

Em "Agonia de um fil6sofo", o eu lrico refere uma s6rie de leituras para 

realizar o exame da mat6ria: 

Consulto o PhtaんHotep. Leio o obsokto 
Rな一Veda. E, ante obras tais, me ndo consolo... 
O Inconsciente me assombra e nek rolo 
Com a eliclルγia do harmat inquieto! 

Assisto agora d morte de um inseto!... 
Ah! todos osルz6menos do solo 、  
Parecem realizar de pbloapづlo 
O ideal de Anaximandro de Mileto! 

, 

No hiertico arepago heterogeneo 
Das idias, percorro como um genio 
Desde a alma de Haeckeld alma cenobial!... 

[18]FRIEDRICH. Hugo. Op. cit. p.20. 
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Rasgo dos mundos o velrio espesso; 
E em tudoなualaGoethe, reconhe9o 
O imprio da substncia universal. 

(v.l,p.55) 

A obsess豆o pelo entendimento dos mecanismos do universo 

persegue o poeta, como tamb6m aparece no j五  referido poema "Vencido". 

Apesar de ter lido tudo, do mito "do boi Apis do Egito! Ao velho 

Niebelungen da Alemanha" e, como o Rei Lear shakespeariano, ter 

arrancado os cabelos imerso em loucura, percebe que o seu cuspo (sua 

poesia) nao atinge o princpio das coisas, constituindo um imagin豆rio 

escatol6gico para o po6tico tanto pela analogia com o cuspo como pela 

desumaniza9言o do sujeito na sua redu9ao a microorganismo primitivo: 

Eaoルーlhe o c“醍ルdirio d boca戸加  
O vencido pensava que cuspia 
Na c'lula inノeliz de onde nasceu. 

(v.l,p.112) 

Al6m da postura de vencido, tamb6m o material do poeta lhe 

parece deficiente, como expressa em "O martrio do artista", em que o 

pensamento guardado nas "c6lulas frontais" nao encontra as palavras que o 

expressem. 

Arte加graw E con quanto, em desak12 to, 
A b rbita e如soidal dos olhos lhe arda, 
Busca exteriorizar o pensamento 
Que em suas clulas戸ontais guarda! 

Febre de em voルルr, com os dedos brutos 
Para falar, puxa e repuxa a ltngua, 
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E ndo lhe vem d boca uma palavra! 

(v:l,P.9刀  

Fica evidente aqui que, embora utilize o vocabulrio cientifico 

ー  "a6 rbita elipsoidal" ー, o sentimento expresso n豆o 6 de ades豆o; ao contrrio, 

manifesta uma postura extremamente crtica, deformadora do elogio ao 

cientificismo em voga. Nesse caso, o poeta expressa ainda consci6ncia' da 

crise da linguagem, radicalizada a partir do' s6culo XX. 

Parodiando Cam6es em "Versos de amor" ー  "Porque o amor, 

tal como eu o estou amando"- , segue aparentemente o ideal de Haeckel de 

que tudo 6 mat6ria, inclusive o amor - "E espirito,6 6 ter,6 substancia 

fluida"- para depois afirmar que vai inventar "outro instrumento" para 

reproduzir o sentimento amoroso, assumindo novamente a crise do verso. 

Pode-se inclusive arriscar a interpreta9ao de que esse poema coloca tamb6m 

uma crtica ao sentimentalismo romantico, na medida em que busca outra 

forma de falar de amor: 

para que meu podre cora戸o roto n1o role, 
Integralmente deザThrado e mole, 
Como um saco vazio dentro d'alma! 

(v. l,p.1O8) 

A refer6ncia a alma e ao cora9ao, ndices do ideal de amor 

romantico, explicita a inten9ao crtica, O que se pretende indicar 6 que, 

embora exagere no jargao cientificista e envolva corpo e esprito na 

mecnica da putrefaao damatria, Augusto dos Anjos dessa forma canta a 

precariedade do conhecimento, e o faz com extraordin五ria lucidez nao s6 

est6tica como epistemol6gica. "As cismas do destino"6 uma esp6cie de 

sntese do que foi dito at6 aqui. O eu que passeia inc6gnito na cidade え  noite 

6identificado como o do prprio poeta, que, representando a humanidade, se 
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debate na luta do entendimento: 

Ah! Por mais que, com o espfrito, trabames 
Ape水ido dos seres existentes, 
Hds de mostrar a crたdos teus dentes 
Naanatom加horrenda 'dos detalhes! 

(v. l,p.7l) 

Se aqui corpo e espirito igualam-se,reafirmando o 

mecanicismo, a seguir o principio da origem unit五ria da mat6ria6 

questionado: 

O Espa9o - esta abstra9do spencereana 
9ue abrange as rela96es de coexistncia 
Esb! No tem nenhuma dependnc加  
Com as v'rtebras mortais da espcie humana! 

(v.l,p．刀j 

A voz que se dirige ao poeta tamb6m manifesta vis谷o oposta 

ao positivismo, negando o princpio da materialidade e da ordem, visto que◇  

novo 6 que evolui em dire9ao ao velho, ao mesmo tempo em que consagra a 

passagem do uno para o mltiplo: 

Um' dia comparado com um milnio 
亀厄pois, o teu" ltimo Evangelho... 
E a evolu戸o do novo para o velho 
E do homogeneo Para o heterog'neo! 

(v. l,p.2'2) 

Mais explicitamente, ap6s o sumi9o da voz, o eu do poeta 

volta a desgrenhar.os cabelos "como o rei Lear" e aparece a critica え  ci6ncia 

e え  poltica: 

' 
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O mundo resなnava-se invertido 
Nas forfas principais do seu trabalho... 
A gravidade era um princゆioルlho, 
A anllise espectral tinha mentido! 

O Estado,a Associa戸o, osMunicゆjos 
Eram mortos.Delo威） aquek mundo 
Restava""l mecanismo lllor坊undo 
E uma teleologia sem princゆios. 

(v. i,p.72 -73) 

Mais surpreendente ainda 6 a resolu9ao do poema. O eu busca 

a morte para fugir a s "impress6es do mundo externo", por6m a Terra lhe 

nega "o equilbrio": 

Mas a Terra negava-me o equilbrル“．  
Na Natureza,"""lmulher de luto 
Cantava, espiando as d rvores sem戸uto. 
A can声o prostituta do ludbrio. 

(v. 1,p.Z3) 

A figura da mulher associada え  natureza 6 uma imagem 

recorrente na cultura ocidental, fundada no patriarcalismo, onde a vitalidade 

e a fertilidade acabam por delimitar o s espa9os franqueados a muffler. Nesse 

caso, porm, al6m dessa limita 乞o, a can9ao entoada pela mulher representa, 

por seu car五ter enganoso, a sntese de todo o desconforto expresso pelo eu 

po6tico. Mais do que isso, a vitalidade 6 substituIda pela designa9豆o de 

morte na mulher, que estd de luto, e na natureza, cujas 呑  rvores est五o sem 

fruto, O "ludbrio" da can9谷o representa, de certa forma, o duelo ambguo 

entre o poeta e a Natureza, o qual parece terminar numa esp6cie de 

equivalncia: o poeta tem seu equilbrio negado pela Terra, enquanto que a 

Natureza tem sua voca95o para a vitalidade anulada. Tal consci己ncia6 
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manifesta no incio do mesmo poema: 

Na ascensdo barom'trjca da calma, 
Eu bem sabia, ansiado e contrafeito, 
ロue uma popuた戸o doente do peito 
Tossia sem rem'dio na minh' alma! 

Escarrar de um abismo noutro abismo, 
Mandando aoCu ofumo de um cigarro, 
H mais filosofia nesse escarro 
Do que em toda amoral do Cristianismo! 

(v.l,p.62-63) 

Novamente evidencia-se a consciencia extremamente alerta de 

Augusto dos Anjos, sobrepondo o discurso po6tico ao religioso, representado 

pelo Cristianismo, visto que "h百  mais filosofia nesse escarro do que em toda 
a moral do Cristianismo". Mais do que isso, no entanto

, pod
e ser discutido 

sobre os trechos desse poema. 

A associa頭o da mulher com a Natureza e de ambas com a 

morte remete a coloca96es de Benjamin a respeito da mulher em Baudelaire. 

A mulher l6sbica, que nega a maternidade, representaria o protesto de 

Baudelaire inser9ao da mulher no processo de produ9ao de mercadorias, 

tirando-lhe os tra9os especificos de feminilidade. Desta forma chega え  
prostituta: 

A mulher em Baudelaire: o refm mais precioso no "triunルda 
ategoriα ー a vzaa que sign(fica a morte. Essa qualidade caracteriza α 
prostituta do modo mais irrefutvel‘α “nica qualidade que ndo se 
pode retirar dela e'isso o que aBaudelaire importa.四  

[19]BENJAMIN, Walter. Parque Central. ln:KOTHE, Flvio (org.) Walter Benjamin. S白o Paulo:A tica, 
1985. p.132. 
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Essa inverso provoca um desconforto na medida em que a 

mulher nao aparece, entao, como fonte de vida, mas de morte, e sua 

sexualidade estabelece-se de maneira prec百ria na condi9谷o de prostituta: no 

perde o sexo, mas ele se toma tamb6m mercadoria e, por conseguinte, tem 

em si a marca da morte. A oposi9谷o que Benjamin identifica em Baudelaire 

em rela9o mulher aparece tamb6m. em relaao え  natureza: 

刃α oposi戸o que Baudelaire anuncia contra a natureza reside, antes 
de mais nada, um profundo protesto contra o"orgdnico ".Em 
comparel戸o com oinorgnico, a qualidade instrumental do orgnico 
乙cnrnniptnmpnt' Un, f fノ，ノIノ， po' 

A terceira base nesse trip6 seria a mercadoria: mulher, 

natureza e mercadoria sob os domnios da alegoria. Isso pode ser ainda 

relacionado com o conceito de natureza de Baudelaire, para ele o reino do 

artifcio, origem da perversidade intrnseca ao homem, tanto que elogia a 

utiliza9含o da maquilagem, esta sim natural ao ser humano.[211 Como a 
an五lise das formula96es da natureza na obra de Augusto dos Anjos」 6 
assunto do pr6ximo capftulo deste estudo, por ora bastam essas 

considera96es. Como 6 ltimo elemento a considerar, aparece a figura da 
cidade: 

O motivo do andrgino, da lsbica, da mulher est'ril, precisa ser 
abordado dentro do contexto da prca destrutiva da inten9do 
alegづrica，ー A rejeなdo do que seja "natural" precisa ser abordada 
primeiro no contexto da cidade grande como um tema do Poeta.1221 

O poema referido anteriormente, "As cismas do destino", 

[20]BENJAMIN, Walter. Op. cit. p.139. 

[21]Ver a esse respeito o texto 'Ei090 du maqu川age", Inserido no ensaio "Le neintrA riA IA vIe 
moderno" em BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres completes. Paris: Editions du Seuil, 1968. p. 561-563. 

[22]BENJAMIN, Walter. Op. cIt. p.127. 
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inicia justamente com o passeio do sujeito pelas ruas da cidade, no caso 

Recife: 

Rec弟， Ponte Buar que de Macedo. 
Eu, indo em直re戸o d casa do Agra, 
Assombrado com a m加ha sombra magra, 
Pensava no Destino, e tinha medo! 

(v. l,p.6O) 

O poeta aparece descrito em sua inerente melancolia: ressalta 

a magreza e seu aspecto quase irreal de sombra. No passeio, al6m de 

investigar a sua prpria "cerebral caverna", sente no corpo o efeito do ato de 

cismar. 

Na alta alucinα戸o de minhas cismas 
O microcosmos 仰uido da gota 
Tinha a abundncia de"ma artriarml, 
Arrebentada pelos aneurismas. 

(v. l,p.62-63) 

Novamente espfrito e corpo fundem-se, as sensa96es e a 

press5o do intelecto acarretam disfun96es materiais: arrebentam art6rias com 

a a9五o de aneurismas. A seguir, o sujeito contempla cenas surreais, onde 

impera o grotesco, 

Os esqueletos desarticulados, 
Livre do acre fedor das carnes mortas, 
Rodopiavam, com as brancas dbias tortas, 
Numa dan9a de n"meros quebrados! 

Todas as divindades malfazejas, 
Siva e Arimd, os duendes, o In e os trasgos, 
Imitando o barumo dos engasgos, 
Davam pancadas no adro das igrejas. 
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(v.l,p.63) 

Em uma intensa alegoria da morte, faz esqueletos dan9arem 

ao som do adro das igrejas junto a um bando de ins6litos figurantes, como 

duendes e divindades pagas. O tom elevado e tradicionalmente sublime do 

po6tico obviamente 6 reformulado com tais apari96es. A desumaniza9o 

inicia com a metamorfose em cachorro, em perfeita simbiose com a mosca 

sobre a barriga. 

Ser cachorro! Ganir incompreendidos 
Verbos!Querer dizer-nos que ndo finge, 
E a palavra embrulhar-se na laringe, 
Escapando-se apenas emたtidos! 

Despir a putrescvel forma tosca, 
Na atra dissolu戸o que tudo inverte, 
Deixar cair sobre a barriga inerte 
O apetite necrfago da mosca! 

(v.l,p.&l) 

Al6m de ganir, descendo ainda mais, irmana-se ら  s plantas 

rasteiras e ao inorg合nico, 

Aplanta que a cancula gnea torra, 
E as coisas inorgnicas mais nulas 
Apregoavam encくfalos, medulas 
Na alegria guerreira da desforra! 

Os protistas e o obscuro acervo r加  
Dos espongirios e dos infusづrios 
Recebiam com os seus 6 rgos senめrios 
O triunfo emocional do regoz加！  

(v. l,p.65) 

Como embate final, menciona a prostitui9五o e a morte: 

75 
U F R G レs 

1ibliocca Setorial de Cincias Sociais e Hwnanida加  



Prostituido ou outro qualquer nome, 
Por tua causa, embora o homem te aceite, 
Eque as mulheres ficam sem leite 
Eos meninos sem pai morrem de fome! 

Por que h de haver aquHantos enterros? 
Llno''Engenho" tamb'm,amorte'ingrata.. 
H o malvado carb"nculo que mata 
A sociedade infante dos bezerros! 

Quantas mo9as que o tmulo reclama! 
E apbs a podrido de tantas mo9as, 
Os porcos espojando-se nas po9as 
Da virgindade reduzida α lama! 

Morte, ponto final da" ltima cena, 
Forma difusa da matri imbele, 
Minha filosofia te repele, 
Meu raciocnio enorme te condena! 

i(v.l,p.664刀  

Como se v6, nivelados todos os remnos da natureza, resta ao 

sujeito o embate com a morte, que aparece em um tom confessional. Apesar 

de expressar a repel6ncia racionalizada pela morte, atrav6s das imagens 

anteriores, evidencia-se que a morte 6 a mat6ria por excelencia dessa 

po6tica. Esta parece vingar-se das mo9as virgens ceifando suas vidas, como 

se a "pureza" destas estivesse destinada a misturar-se com a lama e os porcos 

- a essencia da natureza. A prostitui9ao, embora "aceita pelos homens", 

causa desordens estruturais: seca o leite das maes, deixa meninos sem pai 

morrerem de fome. Suas consequ己ncias nefastas assemelham-se aos 

desastres naturais. 

Numa espcie de "Can9ao do exifio" え  s avessas, Augusto op6e 

um "aqui" ao "l五" nao mais idealizado: tamb6m no Engenho Pau D' Arco a 
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morte - parte da natureza - atua como uma esp6cie de aniquila9ao coletiva, 

essencial e universal, que ultrapassa os limites da vida humana, animal ou 

vegetal para aproximar-se da 6 tica e da pr6pria est6tica. Os elementos 

arrolados - virgens, bezerros, meninos, mulheres - padecem; sua morte 

metaforiza a derrocada de valores e de conceitos pr-estabelecidos, alastra-se 

do que 6 organico para o imaterial. A decrepitude parece generalizada. 

Assim como Benjamin aponta o triunfo da alegoria em 

Baudelaire com a mulher-prostituta representando a morte, em Augusto 

tamb6m existe essa configura9ao. Em "Poema negro", novamente o sujeito- 

poeta impreca contra a morte, que para ele identifica-se com a id6ia de 

natureza, que por sua vez 6 concebida como madrasta - e nao mae. 

E a Morた一 esta carnvora assanImda ー  
Serpente md de lngua envenenada 
Que tudo que acha no cam加ho, come... 
-Faminta e atra mulher que, α l de Janeiro, 
Sai para assassinar o mundo加teiro, 
E o mundo inteiro ndo lhe mata apme! 

Chegou a tua vez, oh! Natureza! 
Eu desa加agora essa grandeza, 
Perantea qual meus olhos se extasiam... 
Eu desa加， desta cova escura, 
No histerismo danado da tortura 
Todos os monstros que os teus peitos criam. 

ルndoムmmnんi mde, velha neノ?asta! 
Com oteu chicote戸io de madrasta 
Tu me agoitaste vinte e duas vezes... 
Por tua causa apodreci nas cruzes, 
Em que pregas os filhos que produzes 
Durante os desgra9ados nove meses! 

Semeadora terrvel de deノuntos, 
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Contra a agresso dos teus contrastesルntos 
A besta, que em mim dorme, acorda em berros; 
Acorda, e apbs gritar a" ltima i可llria, 
Chocalha os dentes com medonha 声ria 
Como se fosse o atrito de doisルrros! 

(v.l,p .122-123) 

Novamente os estertipos de fecundidade e de maternidade da 

mulher sao degenerados atrav6s de seus contrrios, O peito nao d五  leite, mas 

monstros; tamb6m a figura da serpente resgata o mito ed6nico de Eva e sua 

expuls豆o - juntamente com Ad五o - do paraso. A natureza madrasta castiga一  
com os nove meses de gesta9o e semeia defuntos. Como se pode observar, 

o poeta utiliza a configura9五o aleg6rica para criar uma outra imagem da 

mulher, da morte e da natureza: suas propriedades intrinsecas sao 

amalgamadas, distorcidas e redimensionadas numa delet6ria anula戸o das 

mesmas, O uso das partes expressa a decomposi9言o do organico - corpo -, 
mas, sendo a id6ia decomposta, tamb6m o inorg会nico 6 alterado. 

A semelhan9a de Baudelaire, que escolhia como tema de 

vrios poemas as prostitutas, os 6 brios, os ciganos, os velhos e tantos outros 

"degenerados" da sociedade, Augusto elege "A meretriz" como assunto, 

reiterando a mesma configura9五o pela alegoria. 

A rua dos destinos desgra9ados 
Faz medo. O Vcio estruge. Ouvem-se os brados 
Da dana9do carnal... L屍brica, d lua, 
Na sodom加das maお negras bodas 
Desarricula-se, em cor'as doudas, 
Uma mu仇er completamente nua! 

Eameretriz que, de cabelos ruivos, 
Bramando,' bria e lasciva, hbrridos uivos 
Na mesma esteira p"blica, recebe, 
Entre farraparias e e叩lendores, 
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O eretismo das classes superiores 
E o orgasmo bastard Issimo da plebe! 

E ela que, ai危ndo,d luz do olhar protervo, 
o加dumento vilssimo do servo 
Ao brilho da augustal toga pretexta, 
Sente, alta noite, em contorf6es sombr忽5, 
Na vacuidade das entranhas戸ias 
O esgotamento intrnseco da besta! 

Eela que, hirta, α arquivar credos de昨itos, 
Com as mos chagadas, espremendo ospeitos, 
Reduzidos, por fim, a d mbulas moles, 
＆矛e em cada molcuルα ang屍stia alta 
De haver secado, como o estepe,dルita 
De脅ua criadora que alimenta as proles! 

E ela que, arremessada sobre o rude 
De叩enん2deかo da decrepitude, 
Navたinhan9a aziaga dos ossud rios 
Representa, atravs os meus sentidos, 
A escurido dos gineceus ル  lidos 
E a desgrafa de todos os ovrios! 

Irrita-seーlhe a carne d me危一noite. 
Espica9a-aaなnomnia, excita-a o a9oite 
Do incEndio que lhe inflamaa lngua esp"ria. 
E a mulher,かnciond ria dos instintos, 
Com a roupa maiプanhada e os beなos tintos, 
Gane instintivamente de luxlr放！  

Navio para o qual todos os portos 
Esto fechados, urna de ovos mortos, 
Chdo de onde uma sb planta no rebenta, 
Ei-た， de bru9os, bebeda de gozo 
Saciando o geotropismo pavoroso 
De unir o corpo d terraルmulenta! 

Nesse espolinhamento repugnante 
O esqueleto irritado da bacante 
Estra瓦  ・． Lembra o rudo harto azorrague 
A vergastar d叩eros dorsos grossos. 
麗aterradora essa alegr加de ossos 
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Pedindo ao sensualismo que os esmague! 

E o pseudo-regoz如  dos eunucos 
Por natureza, dos que so caducos 
Desde que a Me-Comum lhes deu incio... 
Eadorpr可linda da incapacidade 
Que, pela prpria hereditariedade 
A lei da sele戸o disfara em Vcio! 

Eoルbib aparente da alma quase 
A eclipsar-se, no加rror da ocduaルse 
Esterilizadora de b rgos...'o hino 
Da matria incapaz,filha do inノerno, 
Pagando com vou4ia o crime eterno 
De ndo ter sidソ7e1 ao seu destino! 

(v. 2,p.42-43) 

Novamente o poeta busca nas ruas e na multidao da urbe seu_ 

material, aproximando sua dic9ao do satanico Baudelaire e do atormentado 

Cruz e Sousa. A meretriz realiza seus encontros no leito p6blico, 

escrachando a imiscui95o da esfera p丘blica na privada, elemento negado pela 

hipocrisia das sociedades, exceto quando escndalos n谷o mais o permitem: 

"a rua dos destinos desgra9ados faz medo". Sua ambiguidade 6 metaforizada, 

em primeiro lugar, pelas farraparias e esplendores que a cercam, mas 

tamb6m pelo fato de receber tanto "o eretismo das classes superiores" como 

"o orgasmo bastardissimo da plebe". Na cria頭o de Augusto dos Anjos, 

reitera-se a concep9ao de que na decadencia e na perversidade, em suma, 

na morte, os homens efetivamente encontram equival6ncia e solidariedade. 

Aparece tamb6m a referncia a conceitos do evolucionismo, como "eretismo 

das classes superiores", ou "funciondria dos instintos", por6m estes, no 

universo da po6tica de Augusto dos Anjos, encontram uma aplica9o 

absolutamente diversa da inten9ao original. Os termos promovem uma 

brutaliza 五o do homem pela sua aliena9ao das faculdades morais e 6 ticas. Hd 

at6 mesmo uma ironia na defini9乞o do homem de posses como sendo o que 
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anda ereto, enquanto え  plebe restaria andar inclinada ou, pior ainda, de 
quatro. 

Os tra9os de nega9ao da feminilidade e da vitalidade na 
meretriz aparecem atrav6s da formula戸o aleg6rica em uma s6rie de 
Imagens, como "vacuidade das entranhas frias", os peitos reduzidos "a 

ambulas moles" e secos pela "falta de 五  gua criadora que alimenta as proles" 

escuriaao dos gineceus falidos", "desgraa de todos os ovrios", "navio para 

o qual todos os portos estao fechados", "urna de ovos mortos", "ch五o de 
onde uma s6 planta nao rebenta", "face esterilizadora de 6 rgaos" e, por fim, 
'hino da mat6ria incapaz", que n谷o foi "fiel ao seu destino". A grandiosidade 

dos sinais de decad6ncia da prostituta instaura um tom 6 pico, por6m s 

avessas. Neste hino corrosivo, a herona recebe como louros apenas os sinais 

da morte, que a elevam como sacerdotisa do estranho ritual, visto que "6 

aterradora essa alegria de ossos". 

Sendo assim, o destino normal da mat6ria seria a evolu9谷o, 
por6m a prostituta, a natureza e a mercadoria fogem ao mesmo. E a primeira 

paga "com volpia o crime eterno de nao ter sido fiel ao seu destino"; tanto6 

assim que o restante do poema coloca a meretriz na antec含mara da morte, 
sofrendo com os laivos de luz - no caso, de 6 tica - que lhe assaltam a alma. O 

clima 6 de uma esp6cie de sensualidade mstica: 

Nas戸ias antecmaras do Nada 
oルntasma da声mea castigada, 
Passa agora ao cたro da lua acesa 
E'seu corpo expためrio, αんo e desnudo 
Asntese eucarstica de tudo 
Que ndo se realizou na Natureza! 

Ahora da morte acende-坑eo加teたcto 
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Ed 屍  mida habita戸o do vcio abjecto 
Afluem milh6es de sis, rubros, radiando... 
Res!duos ilnemoriaむ tornam-se luzes 
Fazem-se id如s e ela紀as cruzes 
De seu martirolgio miserando! 

ln(cios atrofiados de tica,d nsia 
De pe昨ido, sonhos de culmindncれ  
Liberto da ancestral modorra calma, 
Saem da ii卿ncia embrionria e e稽“em-se, adultos, 
Lanando a sombra horrvel dos seus vultos 
Sobre a noite fecha da daquela alma! 

(v.2, p.43-44) 

Tamb6m as referncias ao amor na obra de Augusto dos Anjos 

possuem o tom letal, associado, de certa forma, a um misticismo え  s avessas 

e, por vezes, a um ideal de inocencia e de jogo. H, por exemplo, esp6cies de 

"cantigas de amor", como as do Trovadorismo em Portugal. Nessas o eu 

lfrico refere-se a uma desconhecida senhora, revelando, em um tom 

respeitoso, seu amor. J豆  as cantigas de Augusto revelam um amor ao 
conhecimento, derradeiro e letal: 

Revdvo as cinzas de passadas eras, 
Sombrio e mudo e glacial, senhora, 
Como um coveiroasepultar quimeras! 

(v. 2,p.76) 

Apesar da morte ser explcita atrav6s dos corpos e vermes a 

apodrecerem, novamente aparece o clamor pela morte do que nao 6 material, 

mas que se corporifica na mat6ria: as "quimeras" da humanidade que o 

poeta se prop6e a enterrar. Eis a morte que importa no canto de Augusto: a 

cruel morte do sonho. Corporificada na imagem do monstro hibrido - cabe9a 

de leao, corpo de cabra e cauda de dragao que expele chamas ー, a quimera 
simboliza o perigo da imagina9五o frtil e incontrolvel, em suma, das 
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manifesta96es do inconsciente. [231 

Em outro poema novamente aparece a refer6ncia a uma. 

senhora, para a qual o sujeito declara seu luto sem fim: 

Senhora, eu trajo o luto do Passado, 
Este luto sem fim que'meu Calvrjo 
E ansb e choro, delirante e vr珂  
Sondmbulo dl dor, angustiado 

No, no busques saber porque, Senhora, 
'minha sina perenal, tristonha 
ー Cantar o Ocaso qmmdo皿智e a Aurora. 

位2, p.112) 

Mais uma vez o tom da declara9ao remete ao compromisso do 

poeta em cantar a morte. Contudo, pode-se observar que a presen9a da 

vitalidade 6 tamb6m marcante, visto que canta o ocaso quando chega a 

Aurora. Na verdade a aus6ncia de vida ntegra constitui o clamor do poeta 

de que vale nascer o sol se os sinais da morte material e moral evidenciam-se 

com maior intensidade para o poeta, cujas retinas teimam em ver o que os 
c6digos e c6dices ocultam? 

Semelhante impossibilidade repete-se em "Ii trovatore" (v. 2, 
p.1 10), onde o trovador "torturado e angustioso" canta a saudade do canto 

perdido de Eleonora. Jd em "S6plica num t丘mulo" (v. 2, p.84), o sujeito 
"abatido e tristonho" suplica, no t6mulo de Maria, o seu perdo. Tamb6m "A 

esmola de Dulce" (v. 2, p.80) coloca o sujeito como um "perdido de dor" a 

clamar pelo beijo de Dulce, a esmola que resume sua vida 

[23]TaI interpreta9言o procede de CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicionrio de simbolos. 
3. ed. Rio de Janeiro: Jos6 O)ympio, 1990. p.762-763. 
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No soneto "Triste regresso", com algumas caracteristicas 

narrativas, mais uma vez aparece a impossibilidade do amor: 

Uma vez""l poeta, um tresloucado, 
Apaixonou-se d'uma virgem bela; 
佐V加akgre o vate apaixonado, 
Louco Vん放， enamorado de瓦  

Mas a Pdtria chamou-o. Era soldado. 
Et加lia que deixar para sempre aqueル  
Meiga visdo, ol(mpica e singela刀  
E partiu, cora戸o amargurado. 

Dos canh6es ao ribombo, e das metralhas, 
Altivo lutador, venceu batalhas, 
Juncou覗e afronte aur施なente estrela. 

E voltou, mas afronte aureolada, 
Ao chegar, pendeu triste e desmaiada, 
No sepukro da loura virgem be瓦  

(v. 2,p.7'8) 

Ressalta no soneto acima uma esp6cie de ironia no fato de o 

soldado ferir-se numa guerra, ganhando na fronte um ferimento que 6 uma 

esp6cie de condecora頭o de guerra, o qual de nada lhe serve frente え  
inexordvel morte da amada. Em "Soneto"(v. 2, p.1 15) novamente o sujeito 

defronta-se com a morte da amada, restando-lhe suspirar por ela num mundo 

onde "Tudo acabou-se, apenas restam m五goas". 

Se o banal amor entre homem e mulher nao se realiza, 

aparece inevitavelmente a figura da mulher louca, dessa vez em fun9ao de 

amores frustrados.E o caso de "A louca": 
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Quando ela passa; ー  a veste desgrenhada, 
O cabelo revolto em desalinho, 
No seu olhar feroz eu adivinho 
O mistrio da dor que a traz penada. 

Mo9a, to moa eルlesventurada; 
Da desdita ferida pelo espinho, 
Vai morta em vida assim peルcaminho, 
No sudrb da mlgoa sepultada. 

Eu seルsua histria. ー Em seu passado 
Houve um drama de amor misterioso 
・O segredo de um peito torturado 一  

E hoje, para guardar a mgoa oculta, 
Canta, solu9a - o cora戸o saudoso, 
Chora, gargaiha,a desgra9ada estulta. 

位2, p.110) 

O mesmo ocorre com a mendiga Corina em "Soneto": 

Na rua emルneral ei-la que passa 
A romaria eterna dos aflitos, 
A procisso dos tristes, dos proscritos, 
Dos romeiros saudosos da desgra9a. 

E na cho9a aたm“γ危que traspassa 
O corado, alm,d nsias e gritos 
De mdes que arquejarn sobre os pobrezitos 
Filhos que a fome derrubou na pra9a. 

Entre todos, porm,尼nguida e beた, 
Da juventude a virginal capela 
Ame cingir afronte ba9a, 

Vai Gonna mendiga e esfarrapada, 
A alma saudosa pelo amor vibrada 
一 A Stella Matutina da Desgra9a! 

(V. 2,p.115) 
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Al6m da exist6ncia de um outro amor, o amor pelo intelecto e 

seus assuntos, em Augusto dos Anjos nao parece haver a realiza頭o da 

plenitude do amor carnal entre homem e mulher, tampouco do espiritual, 

ambos limitados pela melancolia e pela morte. Porm, suas mulheres melhor 

consumadas enquanto cria9ao s5o justamente aquelas colhidas no lixo da 

sociedade, muitas vezes mulheres que t6m em si a negaao da maternidade e 

da fecundidade. Se n五o s五o exuberantes em vitalidade, esbanjam vcios e 

sinais de decad6ncia, delineadas que s五o pela corrosiva viso aleg6rica do 
real. 

Jd em "Os doentes" os discursos cientifico, religioso e po6tico 

assumem outros aspectos. Inicialmente, o eu po6tico incorpora o promeneur 

baudelaireano ao caminhar solitariamente え  noite pela cidade, referida por 

este como "metr6pole", "urbe". Ao adentrar o cemit6rio, refere-se a este 

como boulevard, onde haveria "edifcios". Aparecem algumas reflex6es que 

aderem ao ide言rio evolucionista, misturadas, no entanto,' a considera96es 

religiosas, nesse caso cristas e budistas, al6m da referncia え  prpria poesia. 
E o caso do seguinte fragmento: 

A pragmdtica m de humanos usos 
Ndo compreende que a Morte que ndo dorme 
E a absordo do movimento enorme 
Nadi醸フerso dos d tomos d如sos. 

Ndome加comoda esse" lt初w abandono 
Se a carne individual hoje apodrece, 
Amanhd, como Cristo, reaparece 
Na universalidade do carbono! 

A vida vem do ter que se condensa, 
Mas o que mais no Cosmos me entus加sma 
E a esノera microsc卯ica do plasma 
Fazer aんz do crebro quepensa. 
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Eu voltarei, cansado da d rdua lia, 
Asubstncia inorgnica primeva, 
De onde,Por epignese, yeルEva 
Easti,アe radiolar chamada Actissa! 

Quando eu for misturar-me com as violetas, 
Minha lira, maior queaBblia e a Fedra, 
Revんer, dando emo9do d pedra, 
Naac'stica de todos os planetas! 

(v. 1,p.87) 

Fica evidente que a ades五o de Augusto dos Anjos aos 

discursos cientffico e religioso 6 relativa, tanto 6 que os funde de forma 

ins6lita. Ao mesmo tempo em que reafirma a origem material tanto do 

c6rebro como da "luz que pensa", remete a teorias da evolu9豆o, com a 

refer6ncia, por exemplo, a plasma,6 ter, carbono. Mais escandalosa 6 a 

mistura de ci6ncia e cristianismo - fazendo, por exemplo, Cristo e Eva 
participarem do apodrecimento dos corpos - e de cristianismo e budismo, ao 

mesmo tempo em que se refere a elementos da cultura crist五, alude ao 

princpio budista de que a vida 6 cclica. A ousadia maior encontra-se na 

preponderncia da sua poesia sobre "a Bblia e a Pedra". Esta, diferente do 

corpo do poeta, que se juntar き  s violetas, reviver五  "Na ac丘stica de todos os 
planetas", como que imaterializando-se. 

Conforme se procura demonstrar, Augusto dos Anjos 

estabelece um diAlogo tenso e ao mesmo tempo l丘dico ao misturar 
tend6ncias e conceitos aparentemente inconcili百veis, dissolvendo um pouco 

o tom letal de sua poesia ao incorporar, em parte , a condi9谷o de homem de 

seu tempo, nao sendo assimilado por discurso algum, mas colocando-se em 

um espa9o intervalar. A atmosfera de jogo procede do exagero das 

transfigura96es operadas nos conceitos, ocasionando um riso sarc五stico. 
Justamente por isso seu dilogo vai mais al6m. J言  foi apontada a absor9谷o de 
id6ias do budismo. No mesmo poema rec6m referido aparece uma men9きo 
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ainda mais explcita a esse respeito: 

O gdnio procriador da espcie eterna 
のe me fizera, em vez de hiena ou lagarta, 
Uma sobrevivぞncia de Sidarta, 
Dentro dafilogdnese moderna. 

(v.l,P.93, 

A preocupa9ao com o conceito de moderno e a referncia de 

Sidarta (o Buda) ilustram bem o conceito implcito de hist6ria que veicula a 

obra de Augusto dos Anjos, na medida em que aproxima o velho do novo em 

uma simultaneidade, invertendo a perspectiva linear do positivismo vigente. 

No excerto seguinte do poema "Noite de um vision百rio",6 possvel observar 

a reversibilidade dos conceitos de novo e velho, ou moderno e antigo. 

A cidade exalava um podre b4fio: 
Os an屍ncios das casas de com'rcio, 
Mais tristes que as elegias de Proprc奴  
Pareciam talvez meu epit4加．  

O motor teleolgico da Vida 
Parara! Agora, em d彪stoles de guerra, 
佐n/ia do coraぐdo quente da terra 
Um rumor de matria dissolvida. 

A qumica feroz do cemitrio 
Transforma por9うes de d tomos juntos 
No b leo malso que escorre dos defuntos, 
Com a abundncia de um geyser deletrio. 

(v.l,p .114-115) 

A conjuga95o de contr五rios 6 impressionante. O tom 

altissonante de elegia futurista ao motor e え  guerra aparece como 

equivalente ao jarg五o cientificista, que preenche o poema com as referncias 

amat6ria,h quimica, a tomos e teleologia. A eles op6e-se a modernidade da 
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consci己ncia do poeta que manifesta precocemente a desumaniza9ao e a 

despersonaliza9ao advindas das conquistas tecnol6gicas, nesse caso 

representadas pelos "an丘ncios das casas de com6rcio", vistos pelo poeta 

como um ndice de sua morte, pois seriam o seu epitfio. A decadencia 

universaliza-se com a propaga弾o voluptuosa - atrav6s do geyser - da 

mat6ria morta a escorrer dos corpos, constituindo o que vem sendo referido 

como a "orgia organica" de Augusto, na verdade um recurso fundamental do 

uso da morte como experi6ncia orgiaca operado em sua obra. 

No poema "A luva", aparece claramente a crtica a locomotiva 

do progresso atrav6s da figura do poeta, que desafia a morte com sua a nsia 

de gl6ria: 

Pensa na glrw Aグa-lhe o peito, opresso. 
・O pensamento ' uma locomotim ー  
Tem a grandeza dumapなaviva 
Correndo sem cessar para o Progresso 

Que importa que, contra ele, horrendo e preto 
O d spide a勿eto do Pesar se moval... 
Es, no quadriltero da akova, 
Iをm-lhe d imagina9do este soneto: 

"A princゆio escrevia simplesmente 
Para entreter o espfrito.,.Escrevia 
Mais por impulso de idiosincrasia 
Do que por uma propulso consciente. 

Entendi, depois disso, que dev放  
Corno Vulcano, sobre aルja ardente 
Da Ilha de Lemnos, trabalhar contente, 
Durante as vinte e quatro horas do dia! 

Riam de mim, os monstros zombeteiros, 
Trabalharei assim dias inteかos, 
Sem ter uma alma sb que me idolatre... 
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Tenha a sorte de Cicero proscrito 
Ou morra embora, trgico e maldito, 
Como Cam6es morrendo sobre um catre!" 

Msto, abre, em d nsias,atumbalルnela 
E diz, olhando o cu que alm se expande: 
” ・ A maldade do mundo'mui切grande, 
Mas meu orgulho ainda'maior do que eル！  

Rufa a boca danada dapr可ana 
Coorte dos homens, com o seu grande grito, 
のe meu o昭“iho do alto do Infinito 
Supたnta厄a Pr.Pr危 esp女たhumana! 

のebro montanhas e aos tufes resisto 
Numa absoluta impassibilidade", 
E como""l desafio d eternidade 
んira a luva para o prprio Cristo! 

Chove. Sobre a cidade geme a chuva, 
Batem-lhe os nervos, sacudindo-o todo, 
E na suprema convulso o doudo 
Parece aos astros atirar a luva! 

(v. 2, p.101) 

De incio aparecem nesse poema alguns elementos recorrentes 

na obra de Augusto. Hd um curioso recurso narrativo com a inserao de duas 

vozes no poema: o poeta e um eu que tudo sabe sobre o primeiro, que em 

outros poemas pode ser substitudo, por exemplo, por uma sombra ou uma 

voz, estando subentendida nestas a pr6pria consci己ncia (como 6 o caso da 

sombra em "Mon6logo de uma sombra" e da voz em "As cismas do 

destino"). A imagem dos nervos do poeta a bater assemelha-se a outras, 

como a "ultra inquisitorial clarividencia de todas as neuronas acordadas" em 

"O poeta do hediondo". Tamb6m a solid五o do olhar do poeta que paira sobre 

a cidade retoma a figura do promeneur baudelaireano. 
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Ao mesmo tempo em que se coloca numa posi9ao estranhaa 

humanidade, o poeta critica formas de fazer poesia. Abandona a escrita por 

"impulso", onde poderia ser lida uma crtica ao espirito do Romantismo, para 

assumir uma esp6cie de destino: "trabalhar contente", ainda que isso lhe 

custe a incompreensao dos outros homens, conforme aconteceu com Cicero 

e Cam6es, por ele referidos, e tantos outros, e ainda que resulte disso uma 

"absoluta impassibilidade", aqui sendo possivel a leitura de ades乞o ao 

princpio parnasiano identico. Mas todo esse embate pode ser entendido 

como uma met百fora da luta v言  dos poetas, contida no gesto de atirar a luva 

primeiro a Cristo e ap6s aos astros. 

E conhecido o gesto de lanぐar a luva, queル， na cavalaria 
antiga・ e permanece, na linguagem ft8 urada, um sinal de desafio, que 
'aceito com a prpriaんVa, com o ato de apanh1-la. 

O uso de luvas na liturgia catblica e o de luvas brancas na 
ma9りnica simbolizam a pureza. A luva evita o coiztato direto e 
imprudente com a mate'ria impura. 

oルto de tirar as luvas diante de uma pessoa sign夢car ia 
reconhecer一 lhe a superioridade. Aquele que se desenんva 
homenageia corn isso o outro e como que se desarma diante dele!241 

A imagem do duelo 6 sobremaneira adequada na configura9o 

da rela更o que o poeta estabelece seja com o seu material, a linguagem, seja 

com o que o cerca, notadamente a natureza, e ainda com o conhecimento, de 

fundo cientfico ou religioso. Ap6s desafiar a "profana coorte dos homens" e 

"as montanhas e os tufes", que representariam a grandiosidade e a fora da 

natureza, o poeta lan9a a luva para Cristo "como um desafio a eternidade". A 

simbologia desse gesto, como se viu,6 muito forte. Al6m de retirar a capa 

protetora das impurezas materiais, o poeta desarma-se diante da figura de 

[24]CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Op. cit. p.567. 
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Cristo, como se reconhecesse a sua superioridade. Mas o final do poema 

amplia o alcance do embate do poeta; com o cosmos, trava sua primitiva e 

derradeira luta, que na verdade 6 devora 豆o m6tua. 

Nesse ponto, aparece mais um aspecto da problem百tica viso 

de mundo de Augusto. A presen9a do cristianismo em sua obra 6 inquietante 

e, como j五  foi referido antes em rela95o a outros conceitos, aparece de forma 

subversiva no que se chamaria de "messianismo え  s avessas", principalmente 

nos poemas de Outras poesias e Poemas.esquecidos. A referencia ao 

martrio de Cristo 6 frequente, bem como a identifica9ao do poeta com 

Cristo. O poeta, que tem "Fome de sangue de um Passado extinto, / De 

extintas cren9as (...)A nsias de sonhos, desespero fundo!", 

E como o Cristo - o Mrtir do Calvlrio 
Morre. E no entanto vai para o este厳rio 
Matar a Fome num festim de estrelas! 

("Mrtir da fome", v.2,P珂  

Aqui jd anuncia-se a subversao da id6ia de martrio, pois o 

poeta tem fome do passado, da origem perdida, e busca os astros para saci五- 
la, n五o a eternidade do paraiso celestial encontrada por Cristo. Em "Mystica 

visio", usa a imagem da cruz para questionar valores. 

Falou-me de伽so e de luares, 
Datribo alegre que povoa os ares... 
ー Assombrava-me aqueたclaridade! 

Mas atravs daquelas falsas luzes 
Pude rever enfim todas as cruzes 
のe tm pesado sobre a Humanidade! 

(v. 2,p.9O) 
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Assim como Cristo teve seu martirio na cruz, o falso 

、 entendimento 6 a cruz para o poeta,. que novamente coloca-se numa posi蝉o 

singular, afinal 6 ele o receptor privilegiado da vis豆o. Paradoxal uso 6 feito 

das luzes: normalmente estas estao associadas ao esclarecimento; aqui elas 

assustam, nao deixam de revelar algo, ainda que revelem a sua pr6pria 

dissimula ao. Isso aponta para uma teoria da percep9ao fundamentada em 

uma vis五o aleg6rica do real, onde luz e sombra complementam-se. A 

linguagem da poesia estrutura-se nesse jogo de revelaao e opacidade, o real 

est五  onde se dissimula. Essa parece ser a t6nica da consci6ncia do poeta, 

como demonstram os excertos seguintes: 

E M no meu peito 一 ocaso nunca visto, 
Martirizado porque nunca dorme 
As sete chagas de um mar功切 enorme, 
E os sete passos que magoaram Cristo! 

Canta a Descrenfa que passou cortando 
As tuasiんsOes pelas razes, 
E em vez de chagas e cicatrizes 
Deixar, pi valasルnerais deixando. 

Epi deixando essasルnreas,戸ias, 
Medonhas vaたs, onde, como abutres 
Medonhos, de ossos, de ilusうes te nutres, 
佐yes de c加zas' e rumarれ訂  

("Idealiza96es", v. 2, p.95) 

Mas se das minhas dores ao caivdrio, 
Eu subo na atitude‘わbrida 
De um Cristo a redimir um mundo vdr奴  

Em luta co'a natura sempiterna, 
J que do mundo ndo vinguei-me em vida, 
A morte me ser v加gan9a eterna. 	' 
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("Soneto", v. 2, p.78) 

Volvendo d quadra azul da mocidade, 
Minh' alma levo aflita d Eternidade, 
Quando a morte matar meus dissa bores. 

Cansado de chorar pelas estradas, 
Exausto de pisar mlgoas pisadas, 
Hoje eu carrego a cruz de minhas dores! 

("Mgoas", v. 2, p.75) 

E,d cruz da expia戸o subindo mudo, 
A vida alhe fugir戸sente prestes 
Quando ao goクe do aなoz, calou-se tudo. 

O mundo'um sepulcro de tristeza. 
M,por entre matas de c加restes, 
Folga a justia e geme a natureza. 

("O condenado", v. 2, p.75) 

Para o poeta, a vida, povoada de ilus6es, constitui uma esp6cie 

de martfrio, que apenas na exalta戸o das rufnas da morte encontra a 

expia9ao, sendo esse o messianismo a s avessas de Augusto. Frente aos 

dissabores e sepulcros que encontra em vida, o martrio n五o resultard em 

chagas ou cicatrizes, mas no canto que cava "valas funerais". Aparece 

indicada aqui a peculiar rela9ao do poeta com a natureza, que, como aparece 

em "O condenado",6 a 丘  nica a manifestar-se - justamente pela sua ess6ncia 

ambigua - frente え  injusti9a assistida. A explicita9五o da subversao da 

imagem do martrio cristきo aparece em "Martrio supremo": 

Duma Quimera aoルscinante abrafo, 
Por um Cocito ardente e luxurioso, 
Onde nunca gemeu o humano passo, 
Transpus um dia o Inferno Azul do Gozo! 

O amor em lavas de candncia d'a9o, 
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Banhou-me o peito... Em d ns放 de repouso, 
Da Messalina戸ia no rega9o, 
Chora saudades do terreno pouso! 

Como um mdrtir de estranho sacr夢C虹
乃nha os阪房os crestados peたardncな  
Da luz ktal do grande Sol do Vcio! 

E mergulhei mais fundo no estuIrio... 
Mas, no Inferno do Gozo, sem Calvr珂  
Cristo d'amor morri pela inoceAncia! 

(v. 2,p.85) 

O pensamento expresso neste soneto subverte frontalmente a 

concep9ao crist do prazer. O poeta, marcado pelo "Sol do Vcio", morre por 

ter experimentado o prazer ao transpor "o Inferno Azul do Gozo". N五o s6 

reconhece ser um "m五rtir de estranho sacrificio" como morre " pela 

inoc6ncia". Ainda que, aparentemente aderindo a 6 tica crista, a morte possa 

parecer uma puni9ao por ter conhecido o prazer, o poeta se sabe inocente. 

Talvez o seu grande pecado tenha sido de fato ter prazer em um mundo que 

se configura habitualmente como hostil, decadente. Uma esp6cie de sntese 

da postura ambivalente de Augusto frente a religiosidade, uma vez que esta 

aparece com freq6ncia na obra (at6 mesmo como uma obsesso), pode ser 

encontrada em "Ceticismo", de Outros poemas esquecidos: 

Desci um dia ao tenebroso abismo, 
Onde a dvida ergueu altarpr矛mo; 
Cansado de lutar no mundo加sano 
Fraco que sou volvi ao ceticismo. 

Daなγくja ・ a Grande Me 一 o exorcismo 
Terrvel me feriu, e ento sereno 
Defoe肌os aos p厨凌）Nazareno 
Baixo rezei em fundo misticismo: 

一 Oh! Deus, eu creio em ti, mas me perdoa! 
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Se esta dvida cruel qual me magoa 
Me torna (nfimo, desgra9ado ru. 

Ah, entre o medo que o meu ser aterra, 
No sei se viva pra morrer na terra, 
No sei se morra pr'a viver no cu! 

位2,p.lO刀  

Parece que s6 por expressar a sua d丘vida, por ele mesmo 

definida como profana, o poeta assume irremediavelmente a sua disthncia da 

imaterialidade divina. Entre o viver para morrer na terra e o morrer para 

viver no c6u, o canto da morte de Augusto dos Anjos, que faz da 
decomposi9豆o da matria um festim, defme a op9乞o por viver para morrer na 
terra, abandonando a transcend6ncia. A instaura9谷o da profana d丘vida 
retoma a c6lebre cisao entre intelecto e esprito, que tamb6m aparece de 

forma dilemtica na obra d Augusto, que , por um lado, faz uso do ponto de 
vista e do jarg五o cientificista, ao mesmo tempo em que os coloca a prova 

Observemos a contraposi9ao dos poemas seguintes. 

Cindindo a vastido doAzulpr可undo, 
Sulcando o espa9o, devassando a terra, 
A Aeronave que um mistrio encerra 
Vai pelo espa9o acompanhando o mundo. 

E na esteira semj7m da az"lea esfera 
ひたembalada n'amplido dos ares, 
Fitando o abismo sepulcral dos mares 
Vencendo o azul que ante si s'erguera. 

タ・ se ekr em busmdo球fito, 
乃 como o aespertar ae estranho mito, 
A uroreando a humana consc記ncれ  

Cheia da luz do cintilar de um astro, 
Deixa ver nafulgencia de seu rastro 
A trajetria augusta da Cincia 
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("A aeronave", v. 2, p.11の  

Para que nesta vida o esjルito esfalfaste 
Em vs medita96es, homem meditabundo刀  
Escゆelaste todo o cadver do mundo 

E, por fim, nada achaste... e, por fim, nada achaste. 

A loucura destru加  tudo que arquitetaste 
E a Alemanha tremeu ao teu gemido ル  ndo!... 
De que te serviu, pois, estudares, profundo, 
O homem e a lesma e a rocha e a pedra e o carvalho 

[e a haste?! 

Poむ， para penetrar o mistrルd2S lousas, 
Foi-te mister sondar a substncia das cousas 
Construste de iluses um mundo diferente, 

Desconheceste Deus no vidro do astro厄bio 
E quando a cincia v te proclamavl誠bio 
加ua constr“戸o quebrou-se de repente! 

("Soneto", v. 2, p.134) 

Estes poemas auxiliam na devoraao da esfinge erigida pela 

obra de Augusto dos Anjos. No primeiro poema, a aparencia 6 de adeso 

total え  aeronave que representa a ci6ncia e suas gl6rias, que vao "Auroreando 

a humana consciencia", por6m esse tom altissonante 6 quebrado pela sutil 

mas definitiva desconfian9a expressa em: "豆  como um despertar de estranho 

mito". Tal afirma9五o projeta a consci6ncia de que a trajet6ria fulgurante da 

ci6ncia envolve em si tamb6m uma religiosidade, uma adora戸o 

possivelmente pemiciosa ao homem. 

O segundo poema, por sua vez, lan9a a d丘vida sobre as 

conquistas do intelecto que nao reconhecem em si a instancia divina. Mais 

ainda: o exercicio do pensar gera tamb6m ilus6es, na medida em que o 

cientista pensa conhecer tudo atrav6s da ciencia. No entanto n谷o parece que 
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a religio seja a resposta unvoca para quest6es irrespondveis; mais do que 

isso, talvez a prpria poesia seja o lamento 丘  ltimo do entendimento humano, 

maior que o proporcionado pela religi瓦o ou pela ciencia. A chave para esse 

enigma encontra-se, de certa forma, na rela9ao com a Natureza. Em "Poema 

Negro", o sujeito contempla os avan9os da ciencia com espailto: 

Para iludir m加んl desgrafa, estudo. 
Intimamente sei que ndo me iludo. 
Para onde vou ⑩ mundo inteiro o nota) 
Nos meus olharesがnebres, carrego 
A indひerenfa estpida de um cego 
Eo ar indルnte de um chin』s idiota! 

A passagem dos sculos me assombra. 
Para onde irl correndo minha sombra 
Nesse cavalo de eletricidade?! 
Caminho, e a mim pergunto, na vertigem: 
ー Quem sou? Para onde vou?Qual minha ongem? 
E parece-me um sonho a realidade. 

(v.l,p.122) 

A respeito disso cabe a compara95o com a vis谷o de hist6ria 

expressa pelo defunto autor machadiano: 

Iをrdade ' que Bismark ndo morreu; mas cumpre advertir que α 
natureza ' uma grande caprichosa e a histria uma eterna loureira. 
(...) 

Deixemos a hist うria com seus caprichos de dama elegante!25) 

Al6m de deslocar os louros e os her6is gerados por esta visao 

de hist6ria, Machado ironiza a pretens谷o positivista de ordena戸o dos 

fen6menos naturais aludindo aos "caprichos", ou seja, え  relatividade n五o s6 

do que ocorre na natureza mas do olho que a analisa. Considerando que em 

[25]ASSIS, Machado de. Mem6rias p6stumas de Brs Cubes. S白o Paulo: Moderna, 1984. p.9 
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meados do sculo XIX o espfrito humano conhece avan9os revolucionrios 

em uma profus五o avassaladora, fundados em uma concep9豆o cientificista 

onde o empirismo sobrep6e-se ao raciocnio abstrato, tal concep9ao, que 

considera a relatividade na percep9ao dos fen6menos, revela-se inovadora 

sob vrios aspectos. 

A modernidade dessa concep9ao encaixa-se perfeitamente 

com a de Baudelaire e Walter Benjamim. Apesar da ausencia de 

distanciamento temporal, Baudelaire, em "Exposition universelle 1855", 
analisa a efic五cia do conceito "moderno" de progresso aplicado え  crtica das 
belas artes. Assim o defme: 

Ceルna! obscur, invention du philosophisme actuei, brevet sans 
garantie de ia Nature ou de la Divinit, cette lanterne moderneルtte 
des tnebres sur tous les oりets de ia connaissance; la libert 
s'' vanouit, le chdtiment disparait.Qui veut y voir clair dans 
1' histoire doit avant tout' teindre ceルna! peゲide. (26) 

Questionando o absurdo de uma s6rie indefinida de progresso, 

quanto mais no que se refere a ordem da imagina9ao, Baudelaire prev6 a 

maldi9ao que essa representa: 

Je laisse de c6t ルquestion de savoir si, dlicatisant l'humanit en 
proportion des jouissances nouvelles qu' ii lui apporte, le pro grs 
indぐfini ne serait pas sa plus ing'nieuse et sa plus cruelle torture; si, 
proc'dant par une opinitre ngation de lui-meme, " ne seraitpas Un 
mode de suicide incessamnient renouvel', et si, enたrm' dans le 
cercle de戸u de la log勺ue divine,"ne ressemblerait pas au scorpion 
qui seperceんi-mぞme avec sa terrible queue, cet' ternel desideratum 
quiル“son ternel dsespoir?1273 

Da mesma forma que Brs Cubas, o defunto autor, representa 

[26]BAUDELAIRE, Charles. Op. cit. p.363: Exposition universelle 1855. 

[27]Id. Ibid. p.363. 
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uma subversao de Machado aos estere6tipos sobre a morte, Benjamim, a 

respeito de Baudelaire, coloca em "Parque Central" o seguinte 

Interromper o curso da histbria ・ esta era a meta maispr可'unda de 
Ba udelaireイ・・・MPartir dessa aspim9do ' que ele, em suas obras, 
ルz com que a morte seja acompanhada por sua ressurreido.t283 

Chega mais adiante a explicitar o conceito de progresso: 

O que ser isto: αルlar de progresso, um mundo que se afunda na 
rigidez da morte ? (...) 

（・・・ ’O conceito de progresso tem de ser pndado na id'ia de 
catstrザe.Que continue "desse ルito,, 'acatstrザe. Ela ndo'o que 
sempre est peたfrente, mas o que sempre'dado.t291 

E, pois, por abolir a linearidade, tornando a morte 

complementar a vida, e por considerar a monotonia do progresso a 
verdadeira cat五strofe, que Benjamin, como Machado e Augusto dos Anjos, 

cada qual com seus vermes, apontam para uma nova concep9豆o de hist6ria. 
No caso de Benjamim, na imagem do "Anjo da Hist6ria" de "Teses sobre 

filosofia da hist6ria", sua concep9ao 6 sintetizada: 

Ele tem o rosto voltado para o passado. Onde diante de n6s aparece. 
uma s'rie de eventos, ele ve uma s'rie" nica, que sem cessar acumula 
escombros sobre escombros, arremessando-os diante dos seus p's. 
Ele bem que gostaria de poder parar, de acordar os mortos e de 
reconstruir o destru(do・ Mas uma tempestade sopra do Pam応o, 
aninhando-se em suas asas, e ela'to prte que ele ndo consegue 
mais cerr-las・ Essa tempestade impele・o incessantemente Para o 
pturo, ao qual ele d as costas, enquanto o monte de escombros 
cresce ante elea厄o c'u・ Aquilo que chamamos de Progresso'essa 
temp estade.1301 

[28]BENJAMIN, Walter. Op. cit. p.l32 Parque Central. 

[29]ld. Ibid. p.145. 

(3OJBENJAMIN, Walter. Op. cit. p.158-159: Teses sobre filosofia da hist6ria. 
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Como se percebe, Benjamim nega o continuum da hist6ria e 

coloca o progresso como o elemento negativo que impede o anjo de intervir 

na catdstrofe que s6 ele v6. A inverso do positivismo se d百  no pr6prio 

sentido do olhar sobre a hist6ria: o Anjo insiste em voltar-se para o passado 

por mais que a tempestade - o Progresso - impulsione-o para o futuro.E 

desta forma tamb6m que Br五s Cubas escreve as suas mem6rias p6stumas e 

que Augusto dos Anjos transforma a experi6ncia da morte em fonte de 

prazer e conhecimento. Essas situa96es so possveis na medida em que o 

materialismo hist6rico proposto por Benjamin possui uma concep9五o de 

tempo que, como foi visto, inverte a perspectiva sobre os fatos: 

O historicismo pretende apresentar a imagem"eterna" do passado; 
o materialista histbrico, uma experiencia dele que se coloca como 
"nica!311 

Para ilustrar como se dd essa sele9五o de experi6ncias, 

Benjamin utiliza uma idia cara a Augusto dos Anjos, a de mnada: 

O materialismo histrico sづ  se acerca de um tema histrico quando o 
encontra em forma de mOnada・ Nesta estrutura ele reconhece o sなno 
de uma paralisa9do messinica dos acontecimentos, ou seja, o sなno 
de unia chance revoluciondria na luta pelo passado oprimido. 
Aproveita-a para destacar uma determinada ゆoca do transcorrer 
homogぞneo da histbria: assim, ele destaca uma determinada vida 
dentro da印oca e uma determinada obra dentro da obra de uma 
vida・ O resultado do seu procedimento'que na obra'resguardada e 
preservada a obra de uma vida; na obra de uma vida, aゆoca; e na 
ゆoca, a totalidade do transcurso histrico.1321 

A sele9五o de uma experi6ncia do passado confere vida a uma 

estrutura dada como morta, pois que estdtica, mas que, sob a investiga9ao do 

[31]Id. Ibid. p.l62. 

[32]Id. Ibid. p.l62・163. 
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historiador materialista, adquire uma "tens豆o" (a express五o6 benjaminiana) 

e como que se reconstela no horizonte para ser novamente experienciada 

como revolucion五ria para o homem de qualquer 6 poca ou espa9o. Como em 

Augusto dos Anjos, a m6nada materializa na unidade nfima a totalidade do 

ser. Exemplificando esse uso, no poema "Mist6rios de um fsforo", o sonho 

do individuo origina-se do sonho altmstico da esp6cie, metaforizando o jogo 

frequente do autor de situar na particulariza9五o a busca do todo. A cismar 

sobre as cinzas a que tudo se reduz, define a vida como "mnada vil": 

佐da, mうnada vil, cづsmico zero, 
Migalha de albumina sem加uida, 
のefez a boca mstica do druida 
E a lngua revoltada de Lutero; 

Teus gineceus prolクkos envolvem 
Cinza fetal!...Basta um fsforoめ  
Para mostrar aincbgnita de pb, 
Elll que todos os seres se resoんem! 

Ah! Maldito o conbio加cestuoso 
Dessas afinidades eletivas, 
De onde quimicamente tu derivas, 
Na aclanul戸o simbitica do gozo! 

(v.1.P.141) 

Na orgia organica realizada por Augusto dos Anjos, 

evidencia-se a totalidade na aproxima車o dos contrrios: a vida vai do feto 

ao p6,6 o incio - o zero - do cosmos, e gera desde o profano - o druida - at6 

o sagrado - Lutero. A jun9豆o circular dos contrrios e as afinidades eletivas 

remetem a formula96es da alquimia, que, por sua vez, pode propiciar uma 

outra concep o de ci6ncia. A prpria alusao a cinzas manifesta um referente 

do conhecimento aiqulmico. 

A refer6ncia a p6, cinzas, esterquilinio (monturo de lixo) e 
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decomposi9ao so frequentes na poesia de Augusto. Assemelham-se, sob 

certo a ngulo, aos motivos de Jorge Luis Borges. Em sua conferencia "A 

Cabala", fazendo uso de doutrinas esot6ricas, ou mesmo de textos religiosos, 

Borges resgata a figura do Golem em algumas lendas cabalsticas. Este 

aparece invariavelmente como cria9ao de rabinos que, arrependidos de sua 

cria9五o, condenam o Golem a virar p6, voltar lama a partir da qual 

originou-se.[33] 

Assim como Borges 6 conhecido por fundir fic9豆o e realidade 

num mosaico de referencias das mais diversas culturas e civiliza96es, o 

mesmo acontece na poesia do Eu, onde uma s6rie de conceitos sao 

problematizados e redimensionados. No caso da alquimia, esta expressa uma 

peculiar viso de mundo, onde sujeito e objeto - ou mat6ria e alma - fundem- 

se numa compreens五o c6smica e nitidamente simb6lica do que existe atrav6s 

do exame da natureza. No estudo Da Alquimia d Qufmica, Ana Maria 

Goldfarb busca recolocar essa passagem do pensamento cientfico, situando- 

a no contexto mental e hist6rico em que ocorreu. 

Semelhante ao que foi colocado nesse estudo, a visao de 

ci6ncia que Goldfarb aponta nao concebe a mera supera9含o de um 

paradigma por outro a partir de uma "crise" no sistema para o surgimento da 

ci6ncia moderna, onde a corrente "organicista" ou "vitalista", ligada ao 

aristotelismo, seria seguida pela "mdgica", formada por neo-plat6nicos e 

paracelsistas, entre outros, e esta pela "mecanicista", constituda pelos que 

enxergam o mundo como uma grande mEquina. Para Goldfarb, o que os 

mecanicistas propuseram era de fato novo, enquanto que a alternativa 

"m五gica" ou "quimica" 6 apenas "aparente". 

（・・・ j a intera9do de ambas as correntes lルalistas e mdgico叫  
prmando um" nico sistema, tem suas razes na an噌uidade, pois, ao 

[33]BORGES, Jorge Luis. Sete noites. S員o Paulo: Max Limonad, 1983. cap.: A Cabala. 
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exemplo da alquimia, seguem-se incontveis outros. No deveramos 
nos sumreender, pois isto'decorrncia da necessidade que a magia 
tem de enxergar o mundo como o grande organismo vivo (dos 
vitalistas ou aristotlicos), capaz de responder a seus encantamentos 
e de lhe "segredar" os mistrios de seus simbolos. Para os chamados 
"organ た  istas",por outroたdo, ndo haver危 como entender o grande 
organismo do universo, α menos que psse atrav's da cadeia 
simb6lica e anal6gica, que a magia lhes oferecia. Compartindo 
portanto de elementos bdsicos, naturalmente desenvolveu-se de uma 
visdo comum de mundo: o universo, este grande organismo vivo, 
regido e preenchido por imensas cadeias de correspond'ncias 
fechadas, totais e harm6nicas. 

Enfim, como dissemos no incio deste captulo, era um universo 
加lstico, composto por matria viva arquitetada d maneira ll厄gica; 
por isso, temo-no denominado aqui de cosmo "mdgico-vitalista". 
Como nos dizβ・ lIansen, um estudioso no assunto, a rela9do entre z 
magia e outros saberes mais lbgicos da antiguidade ndo pode .er 
descrita pela contraposido do irracional contra o racional, mas "do 
entendimento (episteme) versus uso (techner, duasprmas mais 
complementares do que opostas.1341 

A autora aponta dois fatores de desequilibrio desse sistemt de 

cosmo: 

O primeiro, bastante conhecido na literatura sobre o assunto,pia 
necessidade de buscar alternativas prdticas para solucionar os males 
terrveis e intimamente ligados d pme,d peste edルlta de mdo-de- 
obra・（・・・ j um segundoルtor:a cizdniajd estabelecida entre essas 
九as correntes, em momento anterior d crise europ'ia, e que, 
naturalmente, acabou por ganhar corpo e tornar-se incontroldvel 
diante desteルto adicional?51 

Tal cisao 6 acirrada pela rea9ao de parte da "inteligentzia" da 

Europa, setores do clero, que viam como her6ticas as novas id6ias que 

entravam em solo europeu por volta dos s6culos XII e XIII. A alternativa 

[34]GOLDFARB, Ana Maria Alfonso. Da alquimia 自  qumica. Sao Paulo: Nova Stella/EDUSP, 1987. p 
252. 

[35]GOLDFARB, Ana Maria A. Op. cit. p.253. 
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encontrada pela Igreja teria sido a assimila頭o, atrav6s de S豆o Tomds, 

principalmente, do. pensamento aristot6lico, e a completa e irada rejei9ao das 

demais: 

O impasse parecia resolvido. Com  uma das princ加ais obras da 
cultura cldssica assimilada e transformada em dogma, os doutores 
da Igreja deveriam ter o instrumental necessdrio para combater as 
demais escolas "her'ticas" da ant智“idade clssica, utilizando sua 
pr卯ria linguagem. Serd exatamente af que ter incio uma batalha 
surda, entre ルc96es que at' ento haviam partic加ado do mesmo 
sistema de mundo.t361 

A autora defende ainda que nao se pode buscar na cultura 

clssica os moldes da corrente mecanicista, pois: 

'nesse sentido que devem ser entendidos aqueles que pram 
considerados os "mecanicistas" do passado;verdadeiros 
matemdticos, no sentido plat6nico da palavra, preocupados com o 
mundo pe施ito das Ed如s abstratas. Em seus momentos de folga, vez 
por outra,para se distrair, constru危m ouルlavam sobre α 
paraferndlia mecdnica, verdadeiro brinquedo da matemdtica, mas 
nunca pensando em incentivar outrem a desenvolver nada mais do 
que puros加gos de imagina9do e, muito menos, promiscuir seus 
記rios estudos com tais "brincadeiras". De uma prma geral, o 
artesdo grego, aquele que de aなuma maneira poderia ter levado a 
詑rio o estudo das mdquinas, ndo conhecia matemdtica siダiciente 
para ter elaborado o tipo de trabalho que poderia servir de base ao 
"in eca ii ic ista ''dos s'culos XVI e XVII; e, sendo quase sempre 
ana加beto, ndo poderia t -lo escrito!371 

Considerando a passagem do conhecimento cl豆ssico, 

localizado no ambiente mediterraneo, para o ambiente austero do norte da 

Europa, que al6m disso j nao depende da escravidao, distingue no "homo 

faber", o artes谷o medieval, a semente real do mecanicismo dos s6culos XVI 

[36]Id. Ibid. p.254. 

[37]td. Ibid. p. 256-257. 
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e XVII, ampliado pela contempornea ascens乞o da burguesia: 

oルsc(nio pela mdquina e pelos trabalhos prticos estivera na base 
comum da burguesia e do "homo pber" medieval~este intelectual 
arrancado do idedrio estbico 一 ， pra se tornar uma realidade 
dindmica, moldada d imagem do arteso. A semente, portanto, estava 
ainda presente, num passado prbximo e regionaむ logo, ndo era 
preciso busc-たna antiguidade. 

Acreditamos que todas essas contingencias tenham se juntado para 
dar orなem ao pensamento "mecanicista" dos sculos XVI e XVII. Seu 
modelo de mundo, plasmado na mlquina, ofereceu as caractersticas 
de quant夢ca戸o, precisdo e produtibilidade, que os cルmores sociais 
emergentes pediam. 

Por outro lado, esta visdo do mundo mdquina, com seus 
mecanismos operveis, desmontveis e analisdveis adequava-se α 
receber, em seu b可o, as novas descobertas, incompatveis cbm α 
teleologia e a harmonia universal que "encantavam"a natureza na 
antiga cosmologia mdgico-vitalista. 

O sabor palatdvel do novo mtodo racional-experimental- 
num'rico, instrumento mediador dosルn6menos da natureza com α 
visdo "mecanicista" desta, torna-se evidente no meio cientfico, apbs 
desenvolvimentos como os de Descartes e Galileo. Todos os eventos 
naturais e humanos deveriam caber, se bem trabalhados pelo 
"m'todo cientヂco'',dentro do modelo mecdnico de mundo. Os 
estudiosos da 印oca, na sua maioria homens religiosos, ndo 
admitiam, entretanto, obscurecer com dogmas da声ou mist'rios da 
natureza sua visdo baseada em princゆios "claros e definidos" do 
mundo-mdquina.t381 

E nesse contexto, portanto, que se pode identificar o 

desaparecimento da alquimia e de seus mist6rios frente a corrente principal 

do saber que constituiria a ci6ncia. Augusto dos Anjos, situado entre o 

s6culo XIX e o XX, parece amalgamar essas v百rias correntes de pensamento 

em sua po6tica, utilizando tanto elementos que vinculam o saber ao mundo 

[38]Id. Ibid. p.260・261. 
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m五gico como a uma concep9ao de natureza como impura, misto de 

organismo e de m五quina, al6m de id6ias das doutrinas cientificas mais 

"modernas" , o positivismo, o evolucionismo e tantos outros "ismos" de 

ent五o. 

Ainda no que se refere ao conceito de hist6ria, encontramos, 

no monumental poema "Os doentes", um exemplo da sintonia com a sua 

6poca e com a modernidade. J豆  no inicio, o eu po6tico, como o "flneur" 

baudelaireano, 6 a 丘  nica cabe9a a pensar enquanto a "metr6pole vazia", 

"cidade dos ldzaros" dormia. Como invariavelmente, est貞  a cismar sobre a 

vida, e nisso explicitaa sua "superioridade" sobre dois adeptos do 

cientificismo positivista em voga na poca, Spencer e Haeckel: 

Tentava compreender com as conceptivas 
Fun96es do encfalo as substnc危s vivas 
Que nenl卵encer nem Haeckel compreenderam... 

Evia em mim, coberto de desgra9as, 
O resultado de bilh6es de ra9as 
ロue h1 muitos anos desapareceram! 

(v. 1,p.8O) 

A lucidez de Augusto dos Anjos em questionar as verdades 

que grassavam entre a intelectualidade da 6 poca configura a marca de seu 

g己nio, interpretado por muitos crticos, contemporaneos ou posteriores a ele, 

como de carter "pessimista", "herm6tico", "estranho" e tantos outros r6tulos 

depreciativos, reveladores da leitura equivocada da tradi9豆o. A precariedade 

do sujeito, ou do poeta, frente ao objeto - as coisas do real - manifesta a 

consciencia e at6 mesmo a incorpora9五o dessa outra subjetividade, calcada 

numa relativiza9ao dos fen6menos. No entanto, toda a decad己ncia exposta e 

vivenciada pelo poeta, do macrocosmos ao micro, passa pela identifica車o 

profunda com o ser brasileiro: 
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Pensava! E em que eu pensava,Mo perguntes! 
Mas, em cima de um tmulo, um cachorro 
Pedia para mim d gua e socorro 
A comisera戸o dos transeuntes! 

Bruto, de errante rio, alto e hづrrido, o urro 
Reboava. Alm fazia aos ps da serra, 
Criando as supers町6es de minha terra, 
A queixada espec夢ca de um burro! 

Gordo adubo de agreste urtiga brava, 
Benなna d8m,ml8Mnima e magnfica, 
Em cuja d lgida un戸o, branda e beatIfica, 
AParaba indgena se lava! 

(v. l,p.81) 

A Paraba aparece como uma metonimia do Brasil, peda9o 

dividido entre a opulencia e a mis6ria, entre o h丘mus e a morte, entre a seca 

e a enchente, tudo isso amalgamado'' num caudal de misticismos e 

supersti96es, representados na imagem grotesca - e ao mesmo tempo ir6nica 

- da queixada de um burro. Mais uma vez a anlise da alma brasileira revela 

a precocidade da percep9ao do poeta, que antecipa os estudos de 

antropologia do s6culo XX sobre o misticismo fundamental a constru9五o da 

identidade nacional. Outro aspecto que aparece aqui 6 a refer己ncia え  s etnias 

marginalizadas na nascente rep6blica brasileira, que tanto exalava ares 

democrticos e "modemizantes": 

Aquele ruIdo obscuro de gagueira 
Que,d noite, em sonhos mbrbidos, me acorda, 
Vinha da vibra戸oケuta da corda 
Mais rec6ndita・  da alma brasileira! 

Aturdia-me attrica miragem 
De que, naquele instante, no Amazonas, 
Fedia, entregue a vsceras glutonas, 
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A carcafa esquecida de um selvagem 

A civiliza戸o entrou na taba 
Em que ele estava. O genio de Colombo 
Manchou de oprbios a alma do mazombo, 
Cuspiu na cova do morubixaba! 

E o ndio, por fim, adstritod tnica escbria, 
Recebeu, tendo o加rror no rosto impresso, 
Esse achincalhamento do progresso 
Que o anulava na crtica da Histria! 

Como quem analisa um apostema, 
De repente, acordando na desgra9a, 
佐u toda a podrido de sua ra9a,.. 
Na tumba de Iracema I... 

Ah / Tudo, como um l"gubre ciclo,ie, 
Exercia sobre ela a戸oルnesta 
Desde o desbravamento da floresta 
Aultrajante inven戸o do te!軍me. 

E sentia-se pior que um vagabundo 
Microcfalo vil que a espcie encerra, 
Desterrado na sua Pr6pria terra, 
Diminuldo na crnica do mundo! 

A hereditarたdade dessa pecha 
Seguiria seus filhos. Dora em diante 
Seu povo tombar危agonizante 
Na luta da e雌フingarda contra a flecha! 

Veio-lhe ento comod fmea vem antojos, 
Uma desesperada d nsia improfcua 
De estrangular aqueたgente in町1ね
のe progredia sobre seus despojos! 

Mas, diantea xantocrbide ra9a bura, 
fazem, caladas, todas as in"bias, 
E agora, sem difceis nuanGas dlb危5, 
Com uma clarividncja aterradora, 

Em vez da prisca tribo e indiana tropa 
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A gente deste s'culo, espantada, 
V somente a caveira abandonada 
De uma ra9a esmagada pela Europa! 

(v. 1. p.84-85) 

Imediatamente posterior aos epis6dios que levaram ao t6rmino 

da escravatura na terra brasilis, sustentada at6 ent5o por doutrinas que 

propunham a superioridade da raa "ariana" e negavam a existencia da alma 

das civiliza96es ditas "primitivas", esta den丘ncia de Augusto dos Anjos6 

absolutamente explcita e ilumina as profundezas da na 五o, que ele tao bem 

exp6s, como aparece na imagem musical e melanc6lica da "vibraao bruta 

da corda mais re'6ndita da alma brasileira". Nesse poema, os doentes 

encontram-se em todos os nveis, desde as estratosferas c6smicas at6 o' 

microcosmo das c6lulas do enc6falo do poeta. Porm, como evidencia-se no 

trecho anterior, este poeta 6 , antes de outra condi9o, brasileiro. 

Antecipa-se aos revisionistas da hist6ria brasileira: ironiza a 

dita civiliza9ao, representada por Colombo, explicitando seus crimes 6 tnicos 

e culturais. Nega a dita supremacia da raa branca ao expor sua truculencia: 

cuspiu na cova do morubixaba (o chefe indgena), desterrou o ndio na sua 

prpria terra, lan9ando え  marginalidade toda a sua descendencia, manchou a 

alma do mazombo (que representaria os filhos de estrangeiros nascidos no 

Brasil), em suma, esmagou uma ra9a com a violencia tpica da coloniza頭o 

ib6rica. O cuspo, a destrui9谷o da honra de um povo s五o gestos simb6licos da 

submissao e do horror perpretados na p五tria verde-amarela, que se dizia 

embalada em ber9o esplendido sob a 6 gide da ordem e do progresso. Sendo 

assim, a voz que fala na poesia de Augusto 6 a do vencido, que rarissimas 

vezes at6 entao havia aparecido com tal evidencia na literatura brasileira. 

Al6m disso, desautoriza a vis言o de progresso da hist6ria 

positivista, que enfeita com louros os sinais da barbrie e sucumbe a nova 
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deusa, a tecnologia, como aparece nos versos 

Ah! Tudo, como um I昭ubre ciclone, 
Exercia sobre eia a9doかnesta 
Desde o desbravamento da floresta 
ねItrajante inven戸o do telefone. 

Como Baudelaire, Augusto dos Anjos anteve a voca9o 

suicida da civiliza車o movida pelo escorpiao do progresso, ainda que no 

decorrer do poema fa9a uso da terminologia evolucionista e determinista. 

Sendo mais consistente, tanto est6tica quanto historicamente, sua den6ncia 

da barbdrie coletiva, esse uso parece-mais um disfarce do poeta, que se 

traveste de seguidor das modas de seu tempo sem, contudo, incorpor五-las 

efetivamente え  sua po6tica. 

Nao escapou ao autor a critica ao branqueamento da ndia 

Iracema, cria9ao romanesca de Jos6 de Alencar, visto que a idealiza9ao 

romantica ir貞  metaforicamente servir de tdmulo a todos os "selvagens" 

assassinados na eterna "luta da espingarda contra a flecha": 

E o ndio, por fim, adstritod' tnica esc6ria, 
Recebeu, tendo o加rror no rosto impresso, 
Esse ach玩caihamento ‘わprogresso 
Que o anulava na crtica da HistrW 

Como quem analisa uma apostema, 
De repente, acordando na desgra9a, 
m toda a podrido de sua ra9a... 
Na IUlllba de lracell安1!... 

Id6ias semelhantes brotam de alguns textos em prosa do autor, 

publicados em peri6dicos da 6 poca. O tom virulento, o vocabul貞rio 

cientificista e as imagens grotescas, bem como a predile9ao pelos temas do 

mundo impuro e subterraneo, permanecem. Fica ainda mais evidente a 
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lucidez sobre o momento poltico e, em suma, sobre a barbdrie manifesta 

das mais variadas formas na doente - por6m amada - ptria brasileira. 

Na "Chronica Paudarquense", publicada no Jornal O 

Commercia de 12-10-1905, identifica a in6rcia no esprito brasileiro e 

proclama seu amor pelo Brasil. No mesmo texto ainda, ap6s discutir 

conceitos de arte e ci6ncia, chega a uma visao extremamente crua da 

realidade brasileira. 

De outro modo, por'm, se ndo explicard esse esfalfaniento 
unanime, essa apathia damnada, c可a viagem pnestissima de 
irradia9do tem neutralisado todos os periodos de nossa actividade, 
reduzindo-os, de um s刀acto, no desenlace supremo, d sombria 
加erc加dos tumulos. 

O nosso amor estrmo e desinteressado a esta Patria miseravel, 
por ci加たlicidade nos damos gostosamente em sacr夢cio, dispensa 
para nossa defeza o auxilio dos circumloquios. 

Ha perゆherias roxas em torno de nossos olhos. E porque vamos 
pensando nessas coisas tristes, assoma一nos d ideia torturada, α 
imagem do Brasil arqueノante! 

E a aliucina9do'completa! 

O luarルなe, uma aureola. Mas esto rindo! De quem serdo estas 
gargalhadas? De certo, no so humanas. Os homens ndo gargalん1111 
assim! E, sahimos, em agonia. No silencio da Noite, rindo da misr忽  
brasileira, a m言e da lua continua o escarneo声9) 

[39]REIS, Zenir Campos. Augusto dos Anjos, prosa e poesia. S百o Paulo: tica, 1977. p.296. 
Zenlr Campos Reis mant6m a grafia original das cr6nicas, coletadas em perl6dicos do inIcio do 
s6culo. Por esse motivo, os textos apresentam eventuais desvios ao padr百o culto contemporaneo. 
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Como se pode perceber, a suposta aliena95o do poeta 

pessimista tem fundamentos concretos e profundos nas raizes da 

nacionalidade brasileira. Al6m da mis6ria intelectual apontada na cr6nica 

acima, em outros textos o poeta posiciona-se frontalmente em rela9五o a 

assuntos prementes da vida social e polftica da na9言o, como 6 o caso dos 

festejos dezessete anos ap6s a Proclama夢o da Rep丘blica, tratados na 

"Chronica", escrita em Pau D'Arco em 16-11-1906: 

Eque a explorada carcassa brasileira, no intuito de glor夢car o 
nascedouro da Republica, acaba de envergar amplas baetilhas de 
pompa rutilante, e os guardies vorazes das assembl'as politicas por 
uma especie de escambo ultra-patriotico, realisaram entre si 
distribui9do equina dos mais luzidios arreios, encontrados nas 
cavaliarias. 

Depois, eu os vi, como lobos, vezados de pme, golfando bilis 
negra, num encarni9amento de hypopbtamos egypcios,ase 
d卸utarem, bebedos de appetite servil, a prebenda da vantagem no 
acto dessa glor夢cafdo. 

Assim passou o 15 de Novembro, a data mais notavel que nossas 
ephemerides contemplam. 

Com eがeito, me ndo acho absolutamente disposto a vestir 
musselinas戸ouxas de einprestimo para essa commemora9do desleal. 

E digo desleal, porque ndo coniprehendo supeげ?etaG6es, absurdas 
de contentamento, numa ルmilia de lazaros, agachados na sombra, e 
distribuidos a esmo, em grandes cordas avulsas, pelos vinte retalhos 
territoriaes, a que o escarneo de nossa choro graphia conノ'ere bastos 
privilgios de vida autonoma e outras regalias prote如rmes. 

Somos uma aggremia9do sinistra de membros inutilisados, uma 
sociedade doente de paraりticos, balan9ando os dedos戸ios para 
sempre, com a vitalidade comprommetida, e os multいlos apparelhos 
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deりne招M moral omnimodamente destruidos. 

No tocanted agricultura, paramos na immobilidade das machinas 
enferrujadas, incapazes de pnccionamento minimo, por causa do 
azinhavre parasitario que, em camadas verdes, se lhes juxtapoz d s 
molas prop“ムoras. 

Tal'a synopse ligeira das desgra9as enormes que, como uma 
succe戸o aziaga de carbunculos, nos tem prodigalisado dezesete 
annos de republicanismo machiavellico.1401 

Como se pode perceber, o poeta recusa-se a comemorar uma 

mudan9a poltica que n五o foi fruto da a9五o popular, mas do jogo de grupos 

que se locupletam no usufruto de cargos e benesses pblicas. A referncia a 

arreios e musselinas ressalta o carter pomposo do evento, que esconde os 

"l五zaros" e "paraliticos" que aos borbot6es espalhavam-se (e ainda 

espalham-se) pelo pafs. A atualidade dessa den丘ncia 6 inquestion五vel; 

infelizmente, nao se pode dizer que o poder poltico e econ6mico tenha sido 

transferido significativamente para as classes que, historicamente, no Brasil, 

v己m sendo alijadas das mnimas condi6es de sobrevivencia e de integridade 

fsica e moral. Como ocorre no discurso po6tico do autor, as cr6nicas esto 

carregadas de imagens grotescas e agressivas, alegorias da decomposi9o 

moral expostas atrav6s da matria podre, como os parasitas nas m五quinas, os 

carbnculos das desgraas, a bilis negra dos hipop6tamos servis do poder. 

Na primeira das "Cr6nicas de Pau D'Arco", dirigida a "Minha 

boa Paraba", de 27-10-1906, o poeta contrasta seu aspecto "liliputiano" な  
fartura fisica e de "imperfei96es morais" dos membros da dita classe 

dirigente, os quais identifica com a burguesia capitalista: 

(..．且ben9oada arte de amontoar! 

Porque, em sumnia, o triunpho economico, a Victoria do eu, no 

[40]REIS, Zenir Campos. Op. cit. p.323・324. 
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conflicto existencial moderno, estabelecem as suas premissas 
mathematicas, e o esbo9o de suas radiculas originarias no amplo 
lastro amalgamado das accumula6es fraudulentas. 

Tal'o empenho simultaneo das classes dirなentes, movimentando 
a machina dos trabalhos avidos, para a colheita das fortunas. 

A egolatria comeu o escrupulo, e o lan9ou pela bocca dos 
intestinos, sob aprma obscena de novellos excrementicios. 

O caracter, candidato d rumna mandou pregar taboletas de 
insolvencia Cuゆosa nafrontaria das casas. 

O homem de bem' hoje um idiota, uma figura de manicomio, 
coberta de achincaihos publicos, muito burlesca, fedendo a sepultura 
maltratada de cemiterio aldedo!411 

A descri9ao do comportamento da elite paraibana 6 impiedosa, 

ressaltando o af capitalista de acumular bens sem quaisquer escrpulos, o 

que o poeta identifica como "a vit6ria do eu". Mais uma vez, ainda que o 

nome da sua obra seja Eu - Augusto dos Anjos utiliza o simbolo mximo do 

individualismo burgu6s como ttulo ー, dissolve o egocentrismo latente da 

obra ao universalizar os dilemas do sujeito como sendo dilemas da esp6cie e 

do cosmos. Novamente 6 possvel a aproxima車o com Machado de Assis, 

tamb6m critico feroz das mesquinharias humanas. Al6m da desmedida no 

desejo de gl6ria, comparvel ao emplasto de Brds Cubas, tem-se a ambi頭o 

emblemtica de Sofia e Palha em Quincas Borba. Tamb6m ocorre a inverso 

dos conceitos de sanidade e loucura no conto O Alienista. Da mesma forma, 

para Augusto, o homem de bem, o que nao 6 corrupto ou ganancioso, 

transforma-se no idiota da sociedade, cujo lugar ideal 6 o manic6mio. Mais 

uma vez destaca-se na cr6nica a presen9a do vocabulrio cientificista e das 

imagens grotescas e aleg6ricas, como a da insolv6ncia do carter. 

Um tema igualmente contemporneo que o poeta nao deixou 

[41]Id. Ibid. p.325. 
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de tratar foi a escravid五o. No poema "O Negro", fica evidente a posi9五o do 

autor frente a essa quest谷o. O tom, de certa forma ret6rico, lembra um 

discurso politico, ainda que as imagens cunhadas ressaltem a predominancia 

da percep9豆o esttica sobre o fen6meno politico e social. 

Oh! Negro, oh! Filho da Hotent 危 ufana 
7加s brafos br6nzeos como凌必 escudos, 
So dois colossos, dois gigantes mudos, 
Representando a integridade humana! 

Nesses bra9os de fora soberana 
Gloriosamente pluz do sol desnudos 
Ao bruto encontro dos戸rr6es agudos 
Gemeu por muito tempo a alma かicana! 

No colorido de teus br6nzeos bra9os, 
Fuなe o fogo mordente dos morma9os 
E a chama fulge do olhar brasido... 

E eu cuido ver os m"ltiplos produtos 
Da Terra - as flores e os metais e os戸utos 
Simbolizados nesse colorido! 

(v. 2,p.88) 

Na obra po6tica de Augusto, esse 6 o 丘  nico poema em que o 

negro 6 explicitamente abordado como centro temtico. Ressalta no poema, 

mais do que o tom 6 pico dos primeiros versos com os "bra9os colossos", a 

identifica9谷o do negro com o colorido da natureza brasileira, visto que esto 

"as flores e os metais e os frutos simbolizados nesse colorido". Este tra9o 

confere uma conota9ao nitida de vitalidade, associando o negro a ndices 

positivos da nacionalidade. Ainda que nao seja explcita, aparece a den丘ncia 

do crime cia escravid五o na referencia aos gemidos da alma africana. Tal 

vis五o do negro, cuja alma funde duas p五trias, A frica e Brasil, remete a 

princpios das modernas correntes revisionistas da hist6ria, que visam ao 

resgate da identidade mista do negro brasileiro, fus五o do ancestral bero com 
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a nova p五tria por for9a da escravid五o. 

No discurso proferido no Teatro Santa Rosa, a 13 de maio de 

1909, e publicado no peri6dico A Unio, de 20, 22 e 23-5-1909, aparece um 

virulento protesto え  escravid五o vigente no Brasil. Mais uma vez o tom 

corrosivo, a incorpora 言o do cientificismo e a lente da nacionalidade que n5o 

se quer submersa conduzem a exposi9ao do assunto. 

A escravidao 6 definida como a morte da consci6ncia 

individual nessa ra9a de vencidos: 

E por fim, na consciencia do escravo, como a ltima pd de terra 
que entra numa sepultura, aparece o sentimento terrivel do auto 
desvalor hereditario,a convic9do profunda e inabalavel, orなmaria 
de circumstancias internas e externas, de que elle mesmo ndo presta, 
de que o seu destino deve ser mesmo o de uma vasilha cosmopolita 
なnob ii, たita somente para receber o despejo das abje96es humanas, 
o escarro das popula96es tuberculosas e espurias, a secreぐdo 
amarella dosルitores atrabiliarios, em suma todos os sedimentos 
liv'ames da canalhice abandalhada do mundo, e dos clans pseudo- 
hieraticos organisados pela theocracia estranguladora dos 
pharabs.t421 

A brutalizante tentativa de quebrar a "espinha dorsal" do 

escravo, alienando-o de sua famlia e de sua cultura e diminuindo-o em sua 

humanidade, bem como a imagem das clas e dos fara6s, mostram o 

conservadorismo e o autoritarismo pr6prios da elite dirigente. Da mesma 

forma, evidencia-se a preocupa9五o visceral do poeta com o entendimento, 

visto que um dos efeitos mais destrutivos da escravid言o, como de tantas 

outras formas de viol6ncia, consiste no sucumbir da consciencia do 

indivduo. Al6m do corpo submisso, no escravo o esprito submisso 6 ainda 

mais aterrador. Mant6m-se o tom escatol6gico dos poemas na caracteriza9o 

[42]Id. Ibid. p.333. 
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da desintegra弾o moral, metaforizada em escarro, em secre9ao amarela. 

Outro aspecto interessante na abordagem do poeta sobre a 

escravid五o 6 a introdu 9五o de uma esp6cie de "espfrito de poca" associadoa 

dinamica da evolu9ao da mat6ria para justificar o anacronismo da institui9o 

da escravidao no Estado moderno. 

Os gregos,ルndando o Estado sobre a natureza humana, revelaram 
directamente, em caracteres claros que a sophむtica vagabunda, no 
desenvolvimento prote加rme dos seus ardis orなmais,'impotente 
por destru玩a nocividade cancerosa desse加stituto ladro que rouba 
α liberdade psychologica do homem e emperra aみnamica de suas 
transforma96es successivas, nesse periodo de transido phenomenal 
em que a vontade da materia prma a coherencia recゆroca dos 
atributos co-ordenadores da Vida. 

O regresso da escravido d estructura social moderna seria antes, 
uma constata戸o cabalissima da lei dos ricorsi, isto',"dos regressos 
eternos na vida da humanidade", do que uma resultante vulgar da lei 
das sobrevivencias, em virtude da qual, no dizer de um sociologo 
importante, si todo o progresso'acompanhado duma regressdo 
parcial dos orgdos e das institui96es tornadas inuteis, assim tambem 
todo o progresso supp6e a sobre vivenck,durante um certo tempo 
pelo menos, de vestigios mais ou menos importantes do passado. 

Mas a escravido'a antinomia mais paゆitante e mais j7agrante 
do crit'rio sociologico admittido pelo consenso unanime e 
叫 ologetico das civilisa96es hodiernas.t431 

Nesse trecho, Augusto arrasa o conceito do Estado, 

caracterizando-o como institui頭o que rouba a liberdade psicol6gica do 

homem e da evolu9言o da matria. Mais do que isso, apesar de discutir, e ao 

mesmo tempo incorporar, o vocabulrio e certos ideais do positivismo de 

Augusto Comte, persegue a id6ia de seu fracasso. Na medida em que coloca 

o regresso da escravid谷o a estrutura social moderna como um exemplo da lei 

E4311d. Ibid. p.335・336. 
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do eterno retorno - concep9豆o de tempo que anula a linearidade e a l6gica 
causal ー・  contrap6e-se ao conceito de "soci6logo importante", que prev6 
algumas regress6es como essa no progresso das institui96es e da 
humanidade. Para Augusto, essa concessao nao basta para sustentar a tese da 
evolu9ao continuada justamente pela existencia concreta e inquestion百vel da 
instituiao brbara da escravidao, O poeta prefere abordar a escravidao como 
contingencia da transio fenomenal da mat6ria, algo como um componente 
intrnseco え  humanidade. Como se observa, utiliza termos e conceitos do 
cientificismo, por6m nega suas premissis, o que 6 mais explicito ainda no 
trecho seguinte: 

R ealisa va-se a nega9do historica do quid individual e quasi 
celestial que cara cterisa o ser humano, nas suas tendencialidades 
irreprimiveis de olhar para cima do seu proprio de計mo rep以  

O homenl・ minusculo grdo de plasma infimo, dependente da 
ルtalidade planetaria, em que arrasta o seu ephemero ルixe de 
ceルなs materiaes加te gradas, era chamado a reconhecer em vida o 
nada de sua existencia phenomenal! 

As guerras contra os emboabas, as guerras dos mascates em 
Pernambuco・  e outrosルctos con generes haviam despertado do 
marasmo cataleptico o sentimento un夢cador de nossa 
nacionalidade. 

E o traプico de escravos, como uma sementeiraたcunda, 
prodigalisando abundancias vegetaes, napr9a maxima de sua 
actividade productiva, augmentara extraordinariamente no 
Brasil.m 

Ao mesmo tempo em que manifesta aguda compreens言o sobre 
eventos referentes a consolida9ao da na9五o, como os referidos conflitos 
intestinos da 6 poca, utiliza de imagens e conceitos do cientificismo corrente 

[Ijid. Ibid. p.338. 
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para ilustrar o atraso moral e tico pela manuten9ao da escravid百o, que traz 

tona a ancestral pequenez do homem ao expor, no a9oite sobre o negro, a 

barb百rie e a viol6ncia inerentes a qualquer agrupamento humano. Se 

coloca96es como essas, ao inv6s de chocar, provocassem um estranhamento 

e um posterior reconhecimento do homem, talvez a subjetividade deste fosse 

alterada. Da mesma forma, talvez as puls6es que geraram fen6menos 

posteriores a Augusto - como as duas grandes guerras mundiais, os racismos, 

nazismos, separatismos e fascismos do s6culo XX - pudessem ser 

redimensionadas. Tarefa ingl6ria, contudo, lutar contra esses elementos, t5o 

inerentes ao homem como a vida e a morte, por isso sua inevit五vel repeti9o 

nas civiliza96es, que alternam degrada戸o (micro)c6smica com trag6dias 

cotidianas, como 

As rebeladas cづkras que rugem 
No homem civilizado, eaele se prendem 
Como d s pulseiras que os mascates vendem' 
A aderncia teimosa da ferrugem; 

Ao功eferaz que bastos tojos acres 
Produz; a rebelio que na batalha 
Deixa os homens deitados, sem mortalha, 
Na .sangueira concreta dos massacres; 

6..j 

As pdいebras inchadas na vな(lia, 
As aves mo9as que Perderam a asa, 
O fogo apagado de uma casa, 
Onde morreu o cheノ'edaルmilia; 

O trem particuルr que um corpo arrasta 
Sinistramente pela via frrea, 
A cristaliza9d o・da massa trrea, 
O tecido da roupa que se gasta; 

("As cismas dくフ destino", v.l,P.68・69) 
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Desse painel, construido pelas cismas do poeta, participam 

elementos dos mais diversos remnos e ordens; concreto ou abstrato, cada 

elemento traz em si a maravilha e o horror do que existe. A den丘ncia 

proveniente dessa est6tica da decadncia e da abund合ncia generalizadas 6 t5o 

mais eficiente quanto mais aleg6rica 6 sua constitui9五o. A beleza dos versos 

O homem grande oprimindo o homem pequeno 
A lua falsa de um parasseleno, 
A men功一a meteづrica do arco-かお  

constr6i-se principalmente pela conjuga9ao dos universos na 

tentativa de restaurar algum tipo de ordem, nem que seja a desordem; a 

opressao humana 6 nivelada a mentira das promessas do arco-fris a partir do 

foco do poeta, cujo embate interno equipara-se seja ao do cosmos, seja ao 

das c6lulas. Emerge dai o canto do vencido, Orfeu melanc6lico cuja dic9o 

rasteira, profanando o sacro territ6rio da poesia, exp6e o demonaco do 

mundo, sua face disforme e perversa. Por esse motivo 6 condenado a descer 

ao inferno, explorar o horrvel em busca de algo que tamb6m 6 seu e que 

espera ser, de alguma forma, resgatado. 
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Quando eゆr misturar-me com as violetas, 
Mm/uHira, major que a Bblia e a Fedra, 
Reviver, dando emodo d pedra, 
Naac"stica de todos os planetas! 

伽gusto dos Anjos ー ”Os doentes") 

Chama-me Natureza ou Pandora: sou tua Me e tua inimiga. 

(Machado de Assis - Mem6rias p6stumas de Br百s Cubas) 

A natureza'uma vara mdgica petr (ficada. 

Tudo'naturalmente eterno. A mortalidade e a instabilidade sdo 
privilgb das naturezas superiores. 

Os 6 rgdos lわpensamento so as partes genitais da natureza 

Opr卯rio acaso ' sondvel, tem a sua regularidade. 

(Novalis - Fragmentos) 



Mat6ria e esprito, corpo e alma, c6u e inferno, uno e duplo, 

natureza e cultura: tantas sao as oposi96es a demonstrar o car五ter 

complementar dos elementos., Atra9ao e repulsao parecem mecanismos 

fundamentais a organiza9ao de qualquer sistema. As afinidades eletivas 

colocam os seres e as coisas no limite da escolha nem sempre consciente, 

por vezes ditada pelos fantasmas, pelas s upr亙 s abissais te simtr&que se 

adersam nos corps A natureza vem constituindo uma esp6cie de tropo ー  
sagrado e profano - onde as tenses dps opostos manifes.tqill-se pQr 

excelncia. 

De incio, um livro aberto h decifra9五o pelos homens, ber9o 

paradisaco e refgio, essa concep9ao foi alterando-se paulatinamente. Um 

tra9o marcante foi trazido pelas experiencias dos alquimistas e herm6ticos da 

misteriosa era medieval, a aproximar princpios da mat6ria com os do 

espirito, revelando a ambiguidade latente nos elementos. Por mais paradoxal 

qe pare9a, tamb6m o desvelamento do universo-m呑quina proporcionado 

pelas descobertas cientificas a partir, principalmente, do s6culo XVII e pelas 

maravilhas da raz谷o iluminista ir豆  contribuir pesadamente para o 

ujstionamento soセre os lie!血es do co血ecimento 血real. 

Embasada justamente na observaao e an五lise da natureza e na 

regularidade e organiza9五o de seus fen6menos, a pr6pria ci6ncia vem a 

suscitar o questionamento sobre os efeitos do tecnol6gico sobre o homem. 

.A1m do conflito 6 tico, sui 4gem manifesta96es artsticas que expressam com 

antecipa9ao a crise que os cientistas s6 mais tarde assumiriam com a teoria 

da relatividade.旦皿  pleno romantismo, 妊亘！11 40  pr4pIio Goethe, surgem 

'escritores como E.T.A. Hoffmann, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, 

Lautr6amont e tantos outros, com suas criaturas anorm旦is malignamente 

ambiguas, entre angelicais loucas,l a屯s trer.a 6tica de um mundo 

predestinado ao equilfbrio e え  evolu9五o. Apaixonado por matem呑tica, o 
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alem五o Novalis, poeta-pensador-mistico, 6 uma esp6cie de precursor 

inspirando Baudelaire e alguns romanticos na compreensao do universo 

como mat6ria que 6 esprito, cujas leis ca6ticas administram sua peculiar 

regularidade. Ser inst百vel nao aparece como marca negativa, uma vez que a 

precariedade 6 inerente な  manuten9五o do organismo universal. Por outro 

lado, s6 mais tarde, com o horror das duas grandes guerras mundiais e com a 

teoria da relatividade, a ciencia incorpora tal invers五o de fundamentos. O 

q.ie parecia. administrvel,.sob conjt可q, ffli.icumbe五血dnia e,えbarbrj 旦n〕  
profisao, como, alis, tem sido a hist6riadaliurnanidade. A diferen9a no 

s6culo XX talvez resida no alcance do potencial destruidor. 

Pode-se aproximar dessas concep96es a po6tica de Augusto 

dosA可os・ Como珂ex匹sto ！辺  ca 迦垣＠讐erioらdien9廷e arte2 ou raz5oq 

niisticjmo encontram-se amalgamados nessa poesia q」！e provpcap 
JeQonlecimento d2 homem na arquitejura4Q§ mcc旦I lismos daMda. e血  
morte. Utilizando para tal o arcabou9o filos6fico, cientifico.e artfstico de squ 

tempo, a obra n5o deixa, contudo, de estabelecer liga6es com o "espfrito" 

de outros iiQrnens+ e pocas. Nos estudos da coletnea Os filhos do barro, que 

discorre sobre as origens da poesia moderni e sua rela9ao com a 

modernidade e com a tradi9五o, Octavio Paz interpreta os conceitos de 

analogia e ironia, inerentes ao po6tico. Discutindo a repercussao de uma 

tradi9ao mstico-er6tica na poesia moderna, cita o franc6s Charles Fourier, o 

qMal aproxima fupdaw9ntos cientificos das leis do literrio: 

A primeira ciぞncia que descobripi a teoria da atra戸o apaixonada... 
Logo percebi que as leis da atra9do apaixonada eram conformes em 
todos os pontos d s leis da atra戸o material explicadas por Newton: o 
sistema de movimento do mundo material era o do mundo espiritual. 
ぬspeitei que esta analogia poderia estender-se das kおgeraisd skお  
particulares e que as atra96es e propriedades dos animais, dos 
vegetais e dos minerais talvez estivessem coordenadas do mesmo 
modo que as dos homens e dos astros... Assim pi descoberta α 
analogM dos quatro movimentos: material, orgdnico, animal e 
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social.．一 Assim que me apossei das duas teorias,a da atra戸oeada 
unidade dos quatro movimentos, comecei a ler no livro mdgico da 
namreza.m 

丘aI多ーse, pQtta旦如t de abQなlarm工】＠ naturezaqug皿亘osq 

apresenta em face univca, mas que oscila entre p1uitude_e-deeadencia,e 

cujos mecanismos correspondem a outros an百logos. Jielecto, homem e 

cosmos, ejn. sumLmgI&ia e esI〕i rito...qui.va1eiu-s.e. Isso contrap6e-se aos 

estere6tipos cinicos que abolem do civilizado a barb五rie e, do homem, o 

homem que 6 lobo do homem. Sendo assim, ceder え  barbrie n五o aparece 

como exce9谷o, mas como manifesta9ao do elemento obscuro dos seres. 

Considerando que Augusto 6 brasileiro, a incorpora9きo do 

tempo e do espa9o naturais sob esse prisma destoa tremendamente da 

tradi9五o quase monoc6rdica de "Aquarela do Brasil" que nos persegue e, a 

bem da verdade, tamb6m ilumina com a exalta9五o das "fontes murmurantes" 

da "terra de samba e pandeiro". J五  a carta do escriv五o Pero Vaz de Caminha 

え metr6pole lusitana deflagra o primeiro brado da mola propulsora da 

coloniza9ao: a nova terra parece gigantesca e promete infindas riquezas 

naturais e minerais. Desde ento exuberancia e mis6ria t6m caracterizado a 

paralisia que amortece a desvalida terra, f6rtil e maravilhosa em sua 

potencialidade natural, por6m え  merc6 do parasitismo de uma s6rie de 

hospedeiros, sejam eles internos ou estrangeiros ao sistema. Como o poeta 

denunciou em "Gemidos de arte", a respeito da barb五rie da coloniza9o 

ib6rica na Am6rica Latina, '!ptria"6 um organismo que padece de 

enfermidaJ,es anlogas no s1sgu corpo material e social: h百  tanto mofo (runas) 

em nossa hist6ria quanto h五  limo nas paredes suculentas dos decadentes 

engenhos da Paraba da virada do s6culo XIX para o XX. Estabelece, assim 

outro tom para a poesia brasileira da如  Qca, o do desencanto ao inv6s 
、  

[1]FOURIER, Charles. Th'orie des quatre mouvements at des destin'es genera/as. Paris: Anthropos, 
1967 apud PAZ, Octavio. Os filhos do barro. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1984. p.95: Analogia e 
Ironia. 
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cjaquele do cantQ. O que nao significa que o poeta nao cante a exuberancia 

da terra alternada com a mis6ria, ylda a alimentar-se da morte, como se 

percebe no referido poema: 

Todas as tardes a essa casa venho. 

qui, outr フrq, sem aconclzego一nobr, 
買veu, sentiu e amou f ste homem pobre 

Que carregaya cangs para o engenho! 

Nos outros tempos e nas outras eras, 

Quantas flores! Agora, em vez de flores, 

Os musgos, como exticos pintores, 

P加tam caretas verdes nas taperas. 

Na bruta disperso de v(treos cacos, 

A dura luz do sol resplandecente, 

TrtPega e an噌α， uma parede doente 

Mostra a cara medonha dos buracos. 

O cupim negro broca o d mago fino 
Do teto. E traぐa trombas de elefantes 

Com as circunvQlu96es extravagantes 

Do seu complicadissimo intestino. 

O lodo obscuro trepa-se nas portas. 
肋2ontoadas em grossosルixes r加s, 
As lagartixas, dos esconder加5, 

Esto olhando aquelas coisas mortas! 

位1, p.104-105) 

O ciclo biol6gico locupleta-se no engenho; lodo, musgos e o 

cupim negro sucedem ao.homern,e え  s fiozes. Organico e inorganico 

misturam-se; assim como os seres vivos (cupim, lagartixas, musgos) agem 

sobre a paisagem, tamb6m o lodo e as paredes - doentes, com buracos e 

superfcies movedi9as - agem sobre as coisas vivas numa estranha harmonia. 

Do homem pobre, resta a iingmdo abandono, equivalente ao do pr6prio 

engenho. Esse trecho oferece um retrato do Brasil a partir de suas entranhas, 
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dos detalhes t5o frequentemente esquecidos, seja nas p百ginas da hist6ria, 

seja nas pdginas da literatura. Da mesma forma a cidade doente que aparece 

em "Os doentes" ilustra os meandros da nacionalidade altiva e rastejante de 

Augusto: 

Bruto, de erranterb,alto e hbrrido, o urro 
Reboava. Alm fazia aos pe's da serra, 
Criando as supersti6es de minha terra, 
A queixada especfica de um burro! 

Gordo adubo de agreste urtなa brava, 
Benなnad gua, magndnima e magnfica, 
Em cuja d lgida un9do, branda e beatひ7ca, 
AParaba indgena se lava! 

A manga,a ameixa, a amendoa, α ab6bora, o d lamo 
E a cmara odor卯ra dos sumos 
Absorvem diariamente o ubrrimo hmus 
Que Deus espalha d beira do teu tlamo! 

(v.Lp.81J 

Dessa forma, a an豆lise microsc6pica da natureza brasileira, 

abordada em ins6litos fragmentos, coaduna-se com a fina leitura do poeta 

sobre sua p貞tria, a condi9五o humana e a pr6pria cria95o, onde o autor 

aparece como um deus no limite da autoconsciencia. A refer6ncia a frutas 

tpicas, cujo esplendor 6 reiterado com a imagem da "camara odorifera dos 

sumos", cria uma imagem paradisfaca, plena de erotismo vital, n豆o fosse a 

&jtil introdu9ao da morte atrav6s d.a lembran.aー1 que as mesmas 

sobrevivem え  s custas da decomposj きo de outras - "o ub6rrimo h6mus" ー, 
seguindo o curso dos ciclos biol6gicos. Acrescenta-se a essa imagem a 

sinfonia do rio a urrar, contrapondo-se h "benigna 五  gua, magn含nima e 

magnifica" a sinistra e ao mesmo tempo pattica "queixada especfica de um 

burro, gordo adubo de agreste urtiga brava".C omo se po4旦旦 nstatar, morte 

e vida encontram no espao nordestino a explfcita e c6mplice 
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complementa9加. De tal arranjo dos elementos o poeta gera uma atmosfera 

mistica, mesclando o divino ー  "Deus" - com o profano ー  "as supersti96es da 

minha terra" ー  na composi9ao da alma brasileira, O aspecto mfstico6 

colocado como inerente え  nacionalidade, explicitada tamb6m na men9五oa 

'Paraba indgena". Eis o pafs que, え  sua maneira, Augusto dos Anjos canta. 

Sua percep9五o busca as frestas das paredes, os rec6nditos, mas emergentes, 

asp9ctQs dejirn&p!xii血里mJadoil旦Ggrada,血~nta, de outro pr6diga..en3  

material huma.lo.e enivitalithdeiaxentes, prestes a explodir de suas brutas 

entranhas, que nao escamoteiam a morte e a origem mesti9a. 

Mais uma vez a aproxima95o com Machado de Assis, dessa 

vez em rela9ao ao tratamento conferido え  natureza, fornece curioso material 

え investiga9乞o. No captulo "O delrio", das Membrias p6stumas de Brs 

Cubas, este relata sua viagem nas costas de um hipop6tamo at6 a origem dos 

sculos. A simbologia deste animal oferece um significado ambiguo: para os 

egpcios, manifestaao do mal ou sfmbolo de fecundidade; segundo o Antigo 

Testamento, conjunto de impulsos humanos e vcios que o homem sozinho 

no 6 capaz de domesticar, exigindo para tal a graa de Deus. 

E justamente ao final dessa viagem que Cubas encontra 

Pandora, que assim apresenta-se: "Chama-me Natureza ou Pandora: sou 

tua M云e e tua inimiga". A natureza aparece aqui j五  apontada como mae e 

madrasta, fonte de vida e de vicios, decad6ncia e plenitude, sendo que o 

significado ambivalente da figura do hipop6tamo - fonte de vicios e de 

fecundidade - refora esta compreensao da natureza. Tal concep9ao 6 similar 

え encontrada no Soneto XV de Shakespeare, o que possibilita a discusso 

sobre uma outra conven9五o possvel na tradi9五o literria sobre o conceito de 

natureza. A imperfeio 6 a marca do que 6 natural, o que, para Shakespeare, 

torna o homem semelhante aos demais seres: 

When l consider every thing that grows 
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Holds in perfection but a little moment, 
Thamis huge stage presenteth nou帥t but shows 
Whereon the stars in secret influence comment; 

When I perceive that men as plants increase, 
Cheered and check'd even勿 the self-same sky, 
Vaunt in their youtli！レl sap, at height decrease 
And wear their brave state outげmemory; 

Then the conceitげmis inconstant stay 
Sets you most rich in youth before my sなht, 
Where was町ul Time debateth with Decay, 

To change your‘句げyouth to sullied nなht, 
And all in war with Time for loveげyou, 
As he takes from you,l en graft you new.t2' 

Q re1eridqjOnetQ血ーShakespeare-ternina..com..aiefr6ncりa 

devasta95o como iesuttado_c1.apa ssagend o txiip.o, o que pode ser 

comparado え  mencionada imagem benjaminiana do tempo como runa, que 

aparece nas "Teses sobre filosofia da hist6ria". Como em Augusto dos 

Anjos, que admirava Shakespeare, o.sujeito coloca p mxeqi sua for9a frente 

adecad6nc a "do homem e das plantas" sob a "secreta influ6ncia" dos 

astros no teatro de ilus6es que o mndo oferece. Semelhante 6 o caso de 

"Psicologia de um vencido": 

Eu,戸Iho do carbono e do amonaco, 
Monstro de escurido e rutilnc阿  
Sofro, desde a epignese da il卿nc妬  
A influぞncia md dos sなnos do zodaco. 

Pnザundissimamente h加ocondriaco, 
Este ambたnte me causa repugndnck”. 
Sobe-me d boca uma d nsia andloga d d nsia 
Que se escapa da boca de um cardaco. 

jd o verme ・ este oPerdrb das r扉mS ・  

[2]SHAKESPEARE, WilUam. Sonetos. S員o Paulo: Melhoramentos, s.d. p.51. 
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Que o sangue podre das camllひkinas 
Come, e d vida em geral declara guerra, 

Anda a espreitar meus omos para ro』-los, 
E h de deixar-me apenas os cabelos, 
Na戸ialdade inorgnica da terra! 

(v. 1,p.56) 

Contudo, no caso de Augusto dos Anjos, o sujtito no 

escamoteia sua condio de "monstro", no que se assemelha aos outros seres 

que com o tempo decaem, como o pr6prio verme, metaforiza 喜o da』porte 

.ciue est五え  espreita. Ao contrrio, o sujeito do soneto shakesperiano desafia 

as leis naturais a fim de devolver ao ser amado a beleza e a vitalidade 

perdidas. 

A imagem de exaust含o apontada por Shakespeare coincide em 

Machado com a rea9谷o de Cubas, ao final de sua viagem, deparando-se com 

Pandora - ou a Natureza ー, para ele "absurda cria 豆o" do seu deifrio, uma vez 

que essa lhe 6 "mae e inimiga". Pela imagem de vertigem e queda 

assustadora , contempla-se a passagem do tempo na humanidade, em que as 

guerras e a destrui戸o s谷o uma constante. Poderiamos ler o artiffcio 

machadiano como um recurso an五logo ao imaginado por Walter Benjamin 

ao conceber o anjo da hist6ria com o rosto voltado para o passado, assistindo 

ao ac6mulo das runas. Essas concep96es contrariam a linearidade hist6rica e 

a vis谷o redentora de progresso pela perspectiva, evidente para Cubas, da 

continuidade de tal espet五culo, o que permite a inser 谷o dessa perspectiva na 

modernidade: 

Os s'culos de班lavam num turbilhdo, e, ndo obstante, porque os 
olhos do delfrio so outros, eu via tudo que passava diante de mim， 一  
flagelos e delcias， 一 desde essa coisa que se chama glbria at essa 
outra que se chama mis'ria e via o amor mult加licando a mis'ria, e 
via a mis'ria agravando a debilidade. Af vinham a cobiぐa que 
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devora, a c6lera que inflama, α mv可aque baba, e a enxada e a pena, 
"midas de suor, e a ambi9do,a pme,a vaidade, a melancolia, α 
riqueza, o amor, e todos agitavam o homem como um chocalho, at' 
destru-lo, como umルrrapo. Eram as formas vrias de um mal, que 
ora mordia a Vムcera, ora mordia o pensamento, e passeava 
eternamente as suas vestes de arlequim, em derredor da espcie 
humana?1 

A imagem do bufo cnico e risvel como configura 五o do mal 

que acompanha a humanidade reitera a re1dtiviza9谷o embutida nessa 

concep9五o de natureza. J五  a dupla configuracao desse mal, "que ora mordia a 

vscera, ora mordia o pensamento", coincide com a articula9谷o entre 

natureza e intelecto, que permite a configura9乞o paradoxal do universo, 

imerso em gl6ria e misria, flagelos e delcias. A sntese dos antagonismos 

gera um complexo mal, cuja face externa 一  assume o disfarce de arlequim, 

sorriso maligno, ingenuidade que beira a insnia, perversidade latente. Ainda 

como aproxima9五o de realidades controversas, aparecem juntas "a enxada e 

a pena", instrumentos que representam o duplo artifcio humano, ora a 

operar com o corpo, ora com o intelecto. 

Vemos na sombra que dialoga com o sujeito, em "Mon6logo 

de uma sombra", a corporifica9ao da tens谷o do intelecto a "cismar" e o 

corpo a apodrecer. Alis,6 recorrente a identifica車o do eu lfrico com uma 

sombra - como neste poema ー  , com um caminhante errante nas cidades ー  
como em "As cismas do destino", ou at6 mesmo com o pr6prio poeta 

Augusto dos Anjos, como em "Os doentes": 

A f vem sujo,a cofar chagas pkb'ias, 
乃・azendo no deserto das idias 
O desespero endmico do inノerno, 
Com a cara hirta, tatuada deル1なens 
Esse mineiro doudo das origens, 
Que se chama o Filsofo Moderno! 

[3] ASSIS, Machado de. Mem6rias p6stumas de Brs Cubas. SAo Paulo: Moderna, 1984. p.14. 
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のむcompreender, quebrando estreis normas, 
A vida fenomenica das Formas, 
Que, iguais afogospassageiros, luzem... 
E apenas encontrou na iだな gasta, 
O horror dessa mecnica neノ'asta, 
A que todas as coisas se reduzem! 

助i ento para isto que esse doudo 
Estragou o vibrtil plasma todo, 
A guisa de umルquir, pelos cenbbios?!... 
Num suicdio graduado, consumir-se, 
E aps tantas vな(lias, reduz加se 
A heran9a miservel de micrbios! 

Cresce-lhe aintracd'ゴlica tortura, 
Ede su'alma l"l caverna escura, 
Fazendo ultra-epilticos esfoなos, 
Acorda, com os candieiros apagados, 
Numa coreografia de danados, 
Aルm“加alarmada dos remorsos. 

'o despertar de um povo subterrneo! 
‘αルuna cavernicula do crnio 
-Macbeths da patolgica vな(lia, 
Mostrando, em rembrandtescas telas vdrias, 
A5加cestuosidades sanguindrias 
Que ele tem praticado nafanillia. 

As alucina96es tcteis pululam. 
Sente que megatrios o estrangulam... 
A asa negra das moscas o加rroriza; 
E autopsiando a amarssima existncia 
Encontra um cancro assduo na consc彪nc加  
E trs manchas de sangue na camisa! 

(v. 1,p..5O-52) 

A figura do "Fil6sofo Moderno" sintetiza a concep戸o de 
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conhecimento veiculada na obra de Augusto. Conhecer 6 um ato que envolve 

mecanismos an五logos': as vigflias dos cen6bios (intelecto) e 'plasma 

reduzido pelos micr6bios (organico), o cancro na consciencia (intelecto) e as 

manchas de sangue na camisa (organico). Tamb6m na refer6ncia え  s 

"alucina96es t五cteis" ou え  "fauna cavernicula do cranio" explicita-se a 

.9omposi9五o do pr6prio pensamento. Mais do que isso, conhecei: defatL 

J.m,plica adentar nas cQnfigura う旦s da morte: 

E apenas encontrou na idia gasta, 
O horror dessa mecnica nefasta, 
A que tQdas as coisas se reduzem! 

Disso resulta" no deserto das id6ias / O desespero endemico 

do inferno'’・ Qo典ar de A旦8旦§Io叩雄eai巡)rteむsloca-se1 do二iIiterior para4 

supeffi鳥旦  s畦皿como o olhar sqbre a natureza d望Loc9-s9 do micro para o 

macrocosmo. Essa mIyers釦むperspectiv 旦Q1iQa. de..Pu.&C地鰻, deJc些a 

frma一9pinidejンom os.prqce.dimentos lo cisma4oUl旦ーformula9加daー  
alegotht, conforme define Walter Benjamin no ensaio "Parque 9 entral" a 

respeito de Baudelaire: 

Baudelaire era um mau戸lsofo, um bom teづrico, mas incomparvel 
mesmo eleめera como cismador. Do cismador ele temaestereo如ia 一  
dos motivos, a iiゆlibilidade na r可eido de tudo quanto o perturbe, α 
disposi戸o de, a qualquer momento, colocar a imagem a servi9o do 
pensamento. O f isrnador enquanto um tipo de pensador 
血storicamente determinado'aquele qたe se sente em casa llα 
alegoria.t41 

De certa forma poder-se-ia tamb6m estabelecer que o poeta6 

o cismador historicamente determinado. Se este pensa por imagens, justifica- 

seouso cia al旦gj, que Benjamin a seguir define aproximando do org合nico: 

[4]白ENJAM!N, Walter. Parqu' pentr 1: ln:KOTHE, ElAvio (org.). Walter Benjamin. S員o Paulo:A tica, 
1985. p.134 
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se屍contraみsuas磁O..,1扉昭・平 um alegorista!刀  
女声mador, cゆα讐ustado olhar recai sobre o fragmentrio que 

M可びtade da injen9do .aleg をrj為:;. 4sJruic4p如タとg処ico e yivマー  
eぎtin9doda aparencia. E preciso rever a passagem, altamente 
reveladora, em que Baudelaire se man昨sta quanto pscina cdo 
sobre ele exercida pelo cendrio pintado do teatro. Desistir da 
pscina cdo do distante'um momento decisivo na lfrica de 
Baudela ire. Isto encontrouasua mais soberanaprmula9do na 
primeira estr（非 de "Le voyage".t51 

No entanto, a aproxima9谷o do organico se faz por um 

estranhamento, 

4グancaLaざ cf2AsJ 豆β SfJ&.J:f2'ttJJ.o,起b趣！鮭 - JLq』鰹裏 normal 
Qua?迦郎co加5 no賀弾g血衣IY2 :posi9＠ーんm procedimento 
Jem f aracterJstico4e.&judelaire. Reルciona-se com o an句Uiルment 
dos contextos orgnicos llainten戸o alegrica. (6J 

Al6m do estranhamento, o olhar aleg6rico do cisniador 

privilegia o fragmentrio: 

Esses conceitos esclarecem sobremaneira as articula96es 

centrais da obra. Q i叩  amplo de elementos tidos como n谷o-po6ticos 

(cad五veres, vermes, lana,j_qpra, moluscos) ou restritos aos c6digos da 

ci6ncia e da religiao, bem como a exposi9五o da decomposi頭o dos corpos e 

[5]BENJAMIN, Walter. Op. cit. p.134. 0 trecho do poema referido por Benjamin, que mostra a 
desist6ncia de Baudelaire pela fascina9ao do distante,白  o seguinte: 

Pour l'el卿nt, amoureux de cartes et d'estampes, 
L'univers est' gal d son vaste app' tit. 
Ah! que k monde est grande M clart des kmpes! 
Aux yeux du souvenir que le monde est petW 

[6]ld. Ibid. p.134. 

[7]ld. Ibid. p.140. 
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dos mecanismos da morte, configuram o olhar do cismador sobr. .a xealida4e 

na medida em que este p;ivilegja. as imag.en&, o 旦ミ（I j〕 amento e a 
fragmenta9ao. Como exemplo de procedimento aleg6rico h五  a parte V do 

poema "Os doentes", onde o corpo (o orgnico e o vivo) do sujeito errante a 

caminhar na cidade e no cemit6rio funde-se com os elementos naturais, 

provocando o que Benjamin referiu como a" extin9o da aparncia": 

A pragmtica m de humanos usos 
No compreende que a Morte que ndo dorme 
‘α absordo do movimento enorme 
Na disperso dos d tomos difusos. 

Ndo me incomoda esse iVtim) abandono. 
Se a carne individual hoje apodrece, 
AmanM,como Cristo, reaparece 
Na universalidade do carbono! 

A vida vem do ter que se condensa, 
Mas o que mais no Cosmos me entus危sma 
Eaesfera microscpica do plasma 
凡zzer a luz do c'rebro que pensa. 

取voltarei, cansado 威l d rdua lia, 
Asubstncia inorgnica primeva, 
De onde, por epなenese, veio Eva 
Ea.ctirpe radiolar cんmiada Actissa! 

guando eupr misturar-me coin as violetas, 
Minha lira, maior que a芳1,lia e a Fedra, 
Reviver, dando emo頭o4P起！多  
Na ac"stica de todos os planetas! 

(v. l,p.87) 

Csinttaxiandoos ppsj叫ad&s io.maatrnos e.parrtasianos, 

jlconUam-.se fleste trec加uma arie一4eーもonstantes-da..obra. Aparece a 

alegoria pela jd apontada subversao ao discurso religioso na equipara 谷o de 

Cristo com a carne individual "na universalidade do carbono". A referncia a 

‘ノ  
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聾らcarbono e 旦  pignese remonta s ten曹ncias里i旦lltjfcjsas entao  em voga, 

subvertidas pelo desconfQrtQ d o 4〕 peta,jie,ao invs de aderir ao 

consequente teor positivo e altissonante dessas tendencias, prefere, como 

a6I狙aiim Poucoantes, 

Consubstanciar-me todo com a imundcie, 
Confundir-me com-a quela- coisa porca! 

Quanto え  rela9ao intelecto e natureza, o sujeito explicita seu 

entusiasmo pelo fato de "a esfera microsc6pica do plasma! Fazer a luz do 

c6rebro que pensa", no sentido de que ambos prov6m da mesma matria, ou 

seja, ambos t6m origem org含nica; ambos, portanto, atraem o olhar do 

cismador na inten9五o aleg6rica. Da mesma forma, com a morte do poeta, ー  
assim como seu corpo misturar-se-a comas violetas, sua lira - produ9o 

ミ  intelectual - se fundir五  com a mat6ria universal. Aparece o poeta como 

ressonancia da harmonia, nostalgia do mundo, juntamente com uma imagem 

ed己nica: metamorfoseth.-se do inorgnico - "a substncia inorgnica primeva 

de onde, por epig6nese, veio Eva" - at6 o org会nico, quando ir五  misturar-se 

com as violetas. 

Seja abordando a natureza em sua rela9ao com o conhecer, 

班des畿翌  n.d立as formas na explora9五o  das manifesta96es da morte, 

prevalece nos poemas do Eu o desconforto pelo reconhecimento de que, para 

se tratar do que 6 vivo, n五o se pode deixar de abordar a morte, justamente no 

que esta tem de mais nfimo e ntimo, daf a perspectiva aleg亘rica. Retirar as 

coisas de sua apar6ncia costurneira, despi-las do seu exterior leva a instancia 

primeira onde todas se irmanam: o estreito liame entre vida e morte. E desta 

forma que s&ptoduz uma outra.騒1亘  tica, um些  jmensionamento da ordem do 

universo, uma vez que,ー  por mais que a morte faa parte da vida, o senso 

comum insiste em mant6-la numa esfera Lmpondexyej, no que 6 amp4rado 

tanto pelo ceticismo como pela religipsjade. O contr五rio disso, ou seja, a 
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banaliza9五o e a experi己ncia dos mecanismos da mo.te favorecem um 

estranhamento do mundo que se.pensava sob controle, dai a presen9a 

.forthstma do grotesco neste poem. 

Para Wolfgang Kayser, nas rela96es entre arte e grotesco, 

Apesar de todo o desconcerto e de todo o horror inspirados pelos 
poderes obscuros, que esto d espreita por trs de nosso mundo e nos 
podem tornd-lo estranho,a plasma9d o verdadeiramente artムtica 
atua ao mesmo tempo como uma liberta9do secreta. O obscuropi 
encarado, o sinistro descoberto e o inconcebvel levado aルlar. Daf 
somos conduzidos a uma ltima interpreta9do・【 a configurado d" o 
gro(esco' aie,'ativi de dominar e co厘urar o elemento声mon処o 
do mundo.181 

O grotesco, portanto, a apelar para os poderes obscuros dos 

seres e das..coisas, trata一  de ep◇-1os a partir de suas entranhas a fim de tomar 

familiar o quQ ante& ea estrinjo Da mesma fonna, ainda em "Os doentes" 

(VII), o sujeito caminhante percorre os becos da urbe doente e, observando 

os homens doentes, materializa o sonho corrompido nacorrosqlos四xp.os 

O grotesco imp6e-se aqui no exagero que provoca o estranhamento ("o 

horrendo tamanho aberrat6rio das oreihas") e na deforma9ao das formas 

naturais: 

Ea'bria turba que escaras sujas masca, 
Aルita idiossincrsica de escr印ulo, 
Absorvia com gdudio absinto, 1ゆulo 
E outras substncた5 toxたas da tasca. 

O ar ambiente cheirava a d cido actico, 
Mas, de repente, com o ar de quem empesta, 
Apareceu, escorra9ando a festa, 
A mandbula inchada de um lllo確tico. 

[8]KAYSER, Wolfgang. O grotesco. Sao Paulo: Perspectiva, 1986. p.161. 0 grifo 白  do autor. 
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Saliencias polim グkas vermeihas, 

Em cujo aspecto o olhar perspcuo prendo, 

Punham-me num destaque horrendo o horrendo 

Tamanho aberratrio das orei/ias. 

O fcies do lllolプ?tico assombrava! 

-Aquilo era uma negra eucaristia, 

Onde minh' alma inteira surpreendia 

Alんmanidade que se lamentava! 

Era todo o meu sonho, assim inchado, 

J podre, que a mo彬ia miservel 

Tornava s impresses tteis, palpdvel, 

Como se fosse um corpo organizado! 

位1, p.9O) 

A metonfmia empregada na refer6ncia ao aparecimento do 

homem leproso ("Apareceu, escorra9ando a festa, a mandbula inchada de 

um morf&ico"), a mescla do org合nico com o inorganico ("o meu sonho, 

assim inchado, j' podre, que a morfia miser五vel tornava h s impress6es 

tteis, palp五vel") e a despropor9ao das oreihas configuram manifesta6es do 

grotesco. Mas, nesse caso, o grotesco surge a partir do mundo onfrico, cuja 

vivencia se consubstancia no corpo putrefato. A respeito do uso do grotesco 

em Edgar Allan Poe, Kayser coloca que 

Adefoorma9do dos elementos,a mistura dos domfnios, α 
simultaneidade do belo, do bizarro, do horroroso e do nauseabundo, 

suaルso num todo tu功ulento, o estranhamento 110ルntstico onfrico 
(Poe costumavaルlar dos seus "sonhos em vigflia"), tudo aqui 
entrava llo conceito do grotesco. Este mundo achava-se preparado 
pal・a a irl・upco do noturno, aue sob a ガ2ura da morte.miscarada de 
rulia,Jza aeltrazer a rutna,‘り  

O comentrio identifica alguns dos elementos que com maior 

frequencia encontram-se nas manifesta96es do grotesco nos poemas de 

[9]KAYSER, Wolfgang. 0p. cit. p.75・7G. 
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Augusto dos Anjos. Particularmente, a imagem de rufna manifesta a 

corros5o do mundo, equivalente ao cen五rio de Cubas e ao rastreamento de 

Benjamin da falcia da hist6ria, que esconde os escombros e ostenta os 

louros. No poema referido anteriormente, o vislumbre do morftico e de suas 

partes intumescidas materializa a runa de todo o cosmos, que aparece como 

tomado por cheiros e formas da podridao em processo de expansao: 

O声cies do mol声‘ico assombrava! 
・Aquilo era uma negra eucaristia, 
Onde minh' alma inteira surpreendia 
A humanidade que se lamentava! 

Salienta-se aqui nao s6 a apari9谷o do' grotesco na bizarra 

jun9五o de elementos - a "negra eucaristia" - como sua coadjuvante, a 

deforma 五o aleg6rica do leproso. 

Contudo, voltando a representa9谷o da natureza, a fusao do 

organico com o inorg合nico e do poeta com as coisas gera uma tenso 

particularmente intensa na obra, constituindo a nosso ver um dos momentos 

em que o estranhamento do grotesco expressa o absurdo, o demonaco do 

mundo, tamb6m evidente no fragmento a seguir: 

O sol agora' de um fulgor compacto, 
E eu vou andando, cheio de chamusco, 
Com a flexibilidade de um molusco, 

mido, pegafoso e untuoso ao tacto! 

Re"nam-se em rebel危o ardenた e acesa 
Todas as minhasルgas emotivas 
E armem" ciladas como cobras vivas 
Para despeda9ar minha tristeza! 

O sol de cima espiando aflora mo9a 
Arda,ルstなue, queime, corte, mordal... 
Deleito a vista na verdura gorda 
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のe nas hastes delgadas se balo町α！  

Avisto o vulto das sombrias granjas 
Perdidas no alto... Nos terrenos baixos, 
Das laranjeiras eu admiro os cachos 
E a ampla circunfernc加das lara可as. 

Ladraルriosa a tribo dos podengos. 
01んzndo para as p"tridas charnecas 
Grita o exrcito avulso das marrecas 
Ml"mida copa dos bambus verdoengos. 

Um pdssaro alvo artfice da teia 
De um ninho, salta, no d rdego trabalho, 
De d rvore em d rvore e de galho em galho, 
Com a rapidez duma semicolcheia. 

Em grandes semicfrculos aduncos, 
Entranfados, pelo ar, largando p己los, 
Voam d semelhan9a de cabelos 
Os chicotes finssimos dos juncos. 

Os ventos vagabundos batem, bolem 
Nas d rvores. O ar cheira. A terra cheira... 
E a alma dos vegetais rebenta inteira 
De todos os corp"sculos do pルn. 

A cmara nupcial de cada ovlrio 
Se abre. No cho coleiaa lagartixa. 
Por toda a parte a seiva bruta esguたha 
Num extravasamento involuntrio. 

Eu, depoむde morrer, depoおde tanta 
Tristeza, quero, em vez do nome~Augus切, 
Possuかaf o nome de um arbusto 
Q“α互uer ou de qualquer planta obscura. 

(v. 1,p.103-1 04) 

Neste trecho, a parte II do poema "Gemidos de arte", destaca- 

se a marca da dualidade, da tens谷o entre os remnos naturais. Imagens de 
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fartura, vitalidade e harmonia, constantes no imagin百rio po6tico brasileiro 

("a aquarela do Brasil"), expressas atrav6s da verdura gorda, das polpudas 

laranjas e da musicalidade do p五ssaro (o canto), contrastam aqui com as 

imagens de decrepitude das sombrias granjas, do sol causticante, das 

p6tridas chamecas (o desencanto). A vida, se por um lado explode num 

extravasamento que beira o sensual ー  "Por toda parte a seiva bruta esguicha" 
ー・  n五o vence a melancolia que domina o sujeito, identificado ao asqueroso do 

grotesco: 

E eu vou andando, cheb de chamusco, 
Com a flexibilidade de um molusco, 
Umido, pegajoso e untuoso ao tacto. 

Tanto 6 assim que, "depois de tanta tristeza", o seu desejo6 

perder a identidade hurnna - Augusto - em nome da indiferencia9谷o "dum 

arbusto qualquer ou de qualquer obscura planta". De forma semelhante 

aparece a espiritualidade da mat6ria, em que elementos do mundo fsico so 
aproximados do espiritual: 

O ar cheira,a terra cheira G., 
E a alma dos vegetais rebenta inteira 
De todos os cotP犀sculos do p6len. 

Volta-se aqui え  mencionada ambiguidade da natureza, entre a 

plenitude e a finitude, entre a opulencia e a mis6ria, onde a metamorfiza9o 

do homem em molusco e em planta e a animiza9五o desta trazem o grotesco 

via constru9ao aleg6rica. Atrav6s da transgress五o do esquema cientffico da 

hierarquia entre os remnos, tem-se na natureza um espa9o de simbiose, 

am五lgama de tempo e espa9o onde a hist6ria se faz e as coIsas s五o: irrompe 

af uma metonfmia do universo. No entanto, trata-se de um universo 

particular. Segundo Hugo Friedrich, a partir do ensaio de 1925 de Ortega y 
Gasset, "La deshumanizaci6n del arte", a deforma9ao - ou estiliza95o - do 
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real implica a sua desumaniza 五o, o que se relaciona com a transgressao da 

hierarquia entre os remos naturais: 

Para Ortega, os tra9os essenciais desta ル  arte modern可 consistem 

na desvalorizα戸o dasprmas orgdnicas e tamb'm na concep9do de 
que a obra de arte ndo tem outro sign夢cado salvo o implcito em 

suas pr卯riaspr9as estilsticas dげormadoras e, ainda, na auto- 

irフfia que'uma rea9do d atitude pattica da arte mais antiga・  Mas o 

tra9o essencial, ma is importante,'a desumaniza9do・ Esta se 

man弟sta no abandono de estados sentimentais naturais, na inverso 

da ordem hier 智uica, antes vlida entre叱ノeto e homem, deslocando 

agora o homem para o degrau mais baなo e na representa9do do 

homem partindo de um prisma que oルz parecer o menos possvel 
com um homem. "O prazer est'tico do prtista moderno nasce 

justa mente deste triu,びo sobre o humano."A concorddncia deste 

ensaio com o s programas e as prticas poticas desde Baucたたire' 

concludentepo) 

Esse estranhamento, que leva a desumaniza9ao, pode ser 

encontrado cont,frei這  nci&n&.poesia de Augusto dos Anjos, que manipula 

de maneira consciente as raizes deformadoras das formas organicas.e 

inorg含nicas. 豆  o caso da metamorfose do sujeito em microsc6picas formas 

de vida, que ocorre em "Insania de um simples": 

Em cismas patolbgicas insanas 

序me grato adstringir-me, na hierarquia 
Dasprmas vivas,d categoγ放  
Das organiza96es liiいutianas; 

Ser semelhante aos zofitos e d s lianas, 
Ter o destino de uma larvapia, 
Deixar enfim na cloaca mais sombria 
Esse feixe de clulas humanas! 

E enquanto arremedando olo iracundo, 
Na orgia heliogabdlica do mundo, 
Ganem todos os vcios de uma vez, 

[1O]FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da Ifrica moderna. Sao Paulo: Duas Cidades・  1978. p.169. 
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Apraz-me, adstrito ao tringulo mesquinho 
De um delta humilde, apodrecer sozinho 
lNo silncio de minha pequenez! 

<1.fl 	l,p.79) 

A imperfei戸o da natureza por vezes leva a ado9ao do 

inorganico como sublime; no triangulo, o homem encontra-se alheio a s suas 

pr6prias baixezas e a s do organico, processo compar百vel え  purifica9ao do 

ouro pelos alquimistas medievais. Isso talvez porque no inorganico as 

.mnifesta96es da morte n豆o encontrem a niesma ilnperfei9五Q ,dp que naqui垣  
que 6 V地． A_inda a&sirn,, oco里qI e.sSrito え  geometria如tri会ngulo , padecede 

um "mtl"Q rg如ic9,,o ..apodrejmento.血te6虫 tal釦I卑a inalienve.l qjie 

adentralos territうrios da morte ca血ye mais vis9ejalprg加いa，一 corno em 

''y'oz旦ssJa. mQ工竣’': 

Agora, sim! Vamos morrer, reunidos, 
Tamarindo da lll加んl desventura, 
Tu, com o envelhecimento da nervura, 
Eu, com o envelhecimento dos tecidos! 

Ah! Esta noite'a noite dos Vencidos! 

伊a podrido，ノ meu velho! E essa fistura 
Ultrりatht&zde de ossatura, 
A que nos acharemos reduzidos! 

Ndo morrero, porm, tuas sementes! 
E assim, para o Futuro, em d弟rentes 
Fルrestas, vaks, selvas, glebas, trilhos, 

Na mulゆlicidade dos teus ramos, 
Pelo muito que em vida nos amamos, 
Depois da morte, inda teremos filhos! 

(v.1,P.79) 

A desumaniza9ao concentra-se na rela95o entre o homem e a 
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arvore, que, n谷o por acaso,6 o Tamarindo, por v言rias vezes referido pelo 

poeta como sendo um dos elementos do Engenho Pau D'Arco, de 

propriedade da famlia, que ele mais apreciava. Sua irmandade projeta-se no 

infort丘nio, que celebra sua condi頭o de "vencidos" pela "futura 

ultrafatalidade de ossatura", ou seja, pela mesma morte que os ir consumir e 

degradar. Paradoxalmente, essa morte 6 de outra qualidade na medida em 

que, mesmo ap6s sua manifesta9ao, os vencidos continuaro a procriar. 

Delineia-se , desta forma, uma particular vis乞o de natureza, 

que seria fundada nas id6ias de desequilbrio, decad6ncia, ambiguidade, 

oposta え  tradi9ao naturalista, baseada nos ideais de parafso, cen五rio, 

equilbrio. Essa esp6cie de anti-tradi9ao pode ser explicada a partir do 

estudo do fil6sofo Cl6ment Rosset, A Anti-Natureza; elementos para uma 

filosofia trdgica. Para este, a id6ia de natureza seria uma ilus谷o do desejo 

humano, que impediria a compreensao da "simplicidade ca6tica da 

existencia" e da no9ao do "mundo como artifcio", onde o acaso 6 a norma, 

abolindo as fronteiras entre o que seja natureza e o que seja artifcio. 

A id'ia de natureza - qualquer que seja o nome com o qual ela 
encontre, dependendo da印oca, um meio prop (cio de expressdo ー  
afigura-se como um dos maiores obstculos que isolam o homem do 
real, ao substituir a simplicidade ca6tica da existencia pela 
complica9do ordenada de""l mundo. Nesse aspecto, sua pli9d o 
essencial ndo'tanto ser um marco "naturalista", mas, de maneira 
geral, servir de marco: col夢gurar uma instncia perene adequada 
para o homem que acredita estar nela mergulhado consolar-se de 
ndo ser sendo instdnciaカdgil e insign夢cante, e reunir, para 
alcan9ar essa coi夢gura9do, o diverso em um sistema que, 
psicologicamente falando, assegura ao homem um aconchego to 
tranqilizador quanto a presen9a de uma mde!"1 

Conforme o exposto anteriormente, a tradi頭o naturalista. 

[11]ROSSET, Clment. A anti-natureza; elementos para uma filosofia tr白gica. Rio de Janeiro: Espa9o 
e Tempo, 1989. p.10. 
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aasta一o homem nao s6 de sua p垣pria..precaiedade mas daqielaj1e tndo-o 

jmivQrso, que ail如s pretendia: α〕旦s pp加rnj..o ユip. Essa anti-tradi9o 

alude え  ilus豆o presente na id6ia da natureza como paraiso, como m豆e. No 

trecho seguinte, de "Poema nero", o sujeito trava um embate com a 

Naturea.. seus domin通j五  bem. ll§tjijg.4@ radi9o naturalista. 

Chegou a tua vez, o加Natureza! 
取desafio agora essa grandeza, 
Perantea qual meus olhos se extasiam... 
Eu desafio, desta cova escura, 
No histerismo danado da tortura 

Todos os monstros que os teus peitos criam. 

Tu ndoおm加んlme, velha nefasW 
Com teu chicote frio de madrasta 
Tu me acoitaste vinte e duas vezes... 
Por tua causa apodreci nas cruzes, 

Em que pregas os filhos que produzes 
Durante os desgra9ados nove meses! 

Semeadora terrvel de dげ.untos, 
Contra a agresso dos teus contrastes ルntos 
A besta, que em mim dorme, acorda em berros: 

Acorda, e ap6s gritar altima injlria, 
Chocalha os dentes com medonhaかria 
Como se fosse o atrito de dois戸rros! 

Pois bem! Chegou a minha hora de vingan9a. 
Tu mataste o meu tempo de crian9a 
E de segunda戸ira at domingo, 
んnarrado no加rror de tua rede, 

Deste-me fogo quando eu tinha sede... 
Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo! 

(v. l,p.123-124) 

Assim como Machado, Augusto enxerga na natureza a 

voca9ao de madrasta, "canalha", contrariando a id6ia naturalista de refgio, 

interpretada por Rosset. Todavia Augusto expressa, com a virul6ncia de seu 
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discurso e com a'explora9ao dos elementos da morte, I o seu confronto com a 

natureza, como se, para falar da vjda, necessariamente o caminho fosse a 

decifra9ao das estruturas da mortq. Tal voca頭o aparece expressa em "O 

poeta do hediondo". 

S可ro aceleradssimas pancadas 
, No cora戸o. Ataca-me a existncia 

A mortびicadora coalescdncia 
Das desgra9as humanas congregadas! 

Em alucinat rias cavalgadas, 
Eus加to, ento, sondando-me a consc記nck 
Aultra-inquむitorial clarividncia 
De todas as neuronas acordadas! 

Quanto me di no crebro esta sonda! 
Ah! Certamente eu sOu a mais hedionda 
Generaliza戸o do Desconforto... 

Eu sou aquele que ficou sOzinho 
Cantando sobre os ossos do caminho 
A poes加de tudo quanto'morto! 

位2,p.SO) 

Observam-se nesse poema algumas constantes na obra de 

Augusto. O poeta canta, por excel6ncia, o que 6 morto, este 6 o seu reino: 

"Eu sou aquele que ficou sozinho, cantando sobre os ossos do caminho, a 

poesia de tudo quanto 6 morto!" O bardo situa sua particular sabedoria na 

morte: decano da putrefa95o, seu reino 6 deste mundo. 

Al6m disso, fica evidente a sua diferencia9ao em rela95o aos 

demais; ele possui "a ultra inquisitorial clarividencia", que est豆  na viglia 

enquanto os homens dormem.E de forma semelhante que Charles 

Baudelaire define o artista moderno no capftulo "L'artiste, homme du 

monde, homme des foules et enfant" do ensaio "Le peintre de la vie 
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moderne", especificando a singularidade do poeta em rela9o aos seus 

contemporneos: 

Sa passion et sa profession, c' est d'印ouser Iapule. Pour lepaグait 
flneur, pouH'observateur passionn', c' est une immenseルuissance 
que d''lire domicile dans le nombre, dans l'ondoyant, dans le 
mouvement, dans leかgitifet l'infini. l tre hors de chez soi, et 
pourtant se sentir partout chez soi; voir k monde,e tre au centre du 
monde et rester cach' au monde(.", 
Maintenant, d l'heure oil les autres dormem', celui-ci estpench' sur 
sa table, dardant sur uneルuille de papier le m己me regard qu' il 
attachait toutd 1' heure sur les choses(."j Et les choses renaissent sur 
le papier, naturelks et plus que naturelles, belles et plus que belies, 
singulieres et dou'es d'une-vie enthousiaste comme l'dme de 
l'auteur. Laルntasmagorie α ‘t extraite de la nature!'21 

O artista na multid乞o, na verdade, dissolve-se nas coisas para 

extrair a fantasmagoria da natureza, seu arcano do horroroso, do precrio, do 

risvel. Em "Homo infimus", assim como no caso do "poeta do hediondo", 

cabe ao homem, que tamb6m 6 mat6ria, chorar, enquanto apenas a mat6ria 

bruta regozija: 

Fruto河ustWcvel dentre os戸utos, 
Mon凄o de estercordria argila preta, 
Excrescencia de terra singular. 

Deixa a tua alegria- aos seres brutos, 
Porque, na supeげicie do planeta, 
Tu sb tens um direito：一 o de chorar! 

(v. 2, p.51) 

J em "Minha finalidade", o poeta aparece como o que extrai 

beleza do horror, aquele que "sistematiza o Inferno": 

[1 2]BAUDELAIRE, Charles. Oeuvres completes. Paris: Seull, 1968. p.552・553: Le peintre de Ia vie 

moderne. O grifo 6 do autor. 
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Turbilhdo teleolgico incoercvel, 
Quefor9a aなuma inibitria acalma, 
Levou-me o crnio e p6s-lhe dentro a palma 
Dos que amam aprender o Inapreensvel! 

Predestina戸o imprescriptvel 
Oriunda da il妙aーastral Substncia calma 
Plasmou, aparelhou, talhou mm んlalma 
Para cantar de prげe尼nc危o horrvel! 

Na canoniza芦o emocionante, 
Da dor humana, sou maior que Dante, 
一 Ad guia dos lat舞ndiosflorentinos! 

Sistematizo, solu9ando, o Inferno... 
E trago em mim, num sincronismo eterno 
A声rmula de todos os destinos! 

(v. 2,p..5l) 

Como se pode perceber, o poeta imiscui-seI naquilo que 6 sua 

mat6ria de trabalho; sua alma foi talhada para sistematizar o Inferno, ou, 

como explicita com maior evid6ncia em "Noli me tangere": 

Eu sou, por conseq妃nc危,um ser mostruoso! 
Em minha arca enceノillica indefesa 
Choram as for9as mds da Natureza 
Sem possibilidades de repouso! 

M No toqueis em minhasルces verdes, 
Sob pena, homens felizes, de sofrerdes 
A sensa戸o de todas as misrias! 

(v.2, p.55) 

A identifica頭o do poeta com o crime inerente ao que6 
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natural, bem como a sua deforma9ao grotesca ー  "as faces verdes" ー  

constituem uma esp6cie de ironia provocativa aos "homens felizes", 

provavelmente acostumados aos poemas que cantam sentimentos e 

paisagens amenas e conhecidas, O mesmo estranhamento e deboche 

aparecem na antropofagia de "A mesa": 

Cedo d sofreguido do estmago. Eahora 
De comer. Coisa hedionda! Corro. E agora, 
Antegozando a ensang#entada presa, 
Rodeado pelas moscas repugnantes, 
Para comer meus pr卯rios semelhantes 
Eかme sentado d mesa! 

Como por6es de carne morta ... Ai! Como 
Os que, como eu,尼”l carne, com este assomo 
のeae喫フ女た hwnana em comer carne temL. 
Como! E pois que a Razo no me reprime, 
Possa a terra vingar-se do meu crime 
Comendo-me tamb'm. 

(v.2, p.59) 

Este poema, que soa como de extremo mau gosto, pode chocar 

as almas mais puras, mas sua alegoria antropofgica remete ao seu contrrio: 

a cruel e inquestion五vel s6rie de crimes e viol己ncias do cotidiano que tantas 

vezes relevamos porque s谷o justos, ou porque s五o cometidos contra p'rias 

sociais, ou ainda por tantos outros argumentos desse teor. Pior,a c6lebre 

confraterniza戸o familiar え  mesa op6e-se o sard6nico deboche do homem 

que, comendo came humana, quebra ancestral tabu, e6 t谷o criminoso quanto 

a terra que o deglutird em mais um ritual proscrito, desta vez o da morte. 

Semelhante simbiose, mais uma vez transgredindo a hierarquia dos remnos 

naturais, ocorre em "VoA victimae": 

Morto! Consciencia quieta haja o assassino 
Que me acabou, dando-me ao corpo vo 
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Esta volゆia de ficar no cho 
Fruindo na tabidez sabor divino! 

E叩加ndo o meu caddver ressup加o, 
No mar da humana prol弟ra戸o, 
Outras cabe9as aparecero 
Para compartilhar do meu destino! 

Na festa geneti laca do Nada, 
Abra9o-me com a terra atormentada 
Em contub'rnio convulsionador... 

E ai! Como ' boa esta volpia obscura 
Que une os ossos cansados da criatura 
Ao corpo ub勺“itrio do Criador! 

(v.2,p．刀 j 

A refer6ncia ao bin6mio criador-criatura remete de imediato 

ao c6lebre texto de horror Frankenstein, da inglesa Mary Shelley (1797- 

1851). Inspirada nas hist6rias fant五sticas e arrepiantes ouvidas no castelo de 

um poeta rom合ntico maldito, Lord Byron, Shelley corporifica em 

Frankenstein uma polmica de sua 6 poca, a primeira metade do s6culo XIX: 

raz五o versus desrazao, sob a 6 gide da valorizaao burguesa da vida privada e 

do individualismo. A criatura, ao descobrir o artifcio de sua cria 五o, se acha 

abomin言vel e passa a questionar a virtude, que at6 ento louvara, aderindo ao 

mal e a morte, como L6cifer, o anjo decado. Pela solid5o e incompreenso 

que encontra, exige vingan9a contra o criador, at6 sua destrui9ao. Chama 

aten9谷o a epgrafe da obra, um trecho do Paraso perdido, de Milton: 

Fed eu, 6 Criador, que do barro 
Me fizesses homem? Pedi para que 
Me arrancasses das trevas? 

No caso do poema de Augusto dos Anjos, ao contr言rio, o 

encontro com o Criador onipresente, metaforizado na terra, leva え  volpia e 
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se d五  atrav6s da morte criminosa da criatura. O dilema do solitrio romntico 

e o lamento pela perda da inoc6ncia em Frankenstein op6em-se え  atra9o 

altamente transgressora entre o poeta e as coisas. "O pntano" mais uma vez 

traz tal desumaniza o da criatura: 

Podem ve-lo, sem dor, meus semelhantes!... 
Mas, para mim que a Natureza escuto, 
Este pdntano ' o誠muルα加duto, 
De todas as grandezas come9 antes! 

Larvas desconhecidas de gigantes 
Sobre o seu kito de pe9onhd e luto 
Dormem tranq"ilamente o sono bruto 
Dos superorganismos ainda infantes! 

Em sua estagna戸o arde uma ra9a, 
Tragicamente, d e叩era de quem passa 
Para aケ加lhe,d s escncaras,a porta... 

E eu sinto a angstia dessa raa ardente 
Condenada a esperar perpetuamente 
No universo da gua morta! 

(v.2, p.39) 

Mais uma vez o grotesco irrompe da deforma9五o dos 

organismos que, larvas ainda, apontam para desmesuradas formas, as quais, 

como crian9as, dormem um sono "bruto", associado え  n豆o-corrup9ao, uma 

esp6cie de pureza do inorganico, oposta aos mecanismos da putrefa9豆o dos 

organismos vivos, O poeta aparece como o 丘  nico capaz de sintonizar-se com 

este mundo decadente,a espera de express五o. Como ocorre com Br百s Cubas, 

que fmaliza seu relato negando uma possvel descendncia pelo conseqente 

legado de mis6ria, aqui a decomposi9豆o, "heran9a horrenda", tamb6m6 

irredutvel, como vemos em "Ap6strofe a came": 

Carne,feixe de m6nadas bastardas. 
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Con quanto emflmeo fogo雌mero ardas, 
A dardejar relamp可antes brilhos. 

Dbi-me ver, muito embora a alma te acenda, 
Em tua podrido a heran9a horrenda, 
9ue eu tenho de deixar para os meus戸Ihos! 

(v. 2,p38) 

Em "Viagem de um vencido", aparece outro elemento 

flagrante na manifesta95o da autoconsci6ncia do poeta, a sua precariedade 

org合nica - a exagerada "magreza" de seu "esqueleto"-, que se espelha na 

idntica fragilidade da natureza ー  "as rvores magrssimas": 

O cu estava horrivelmente preto 
E as d rvores magrssimas kmbravam 
Pontos de admirel戸o que se admiravam 
De ver passar ali meu esqueleto! 

Sozinho, uivando hoがndnnicos dizeres, 
Aprazia-me assim, na escurido, 
Mergulhar minha extica viso 
Na intimidade noumenal dos seres. 

(v. 2,p.66) 

A9ula a percep9五o a surreal imagem das rvores como pontos 

de admira9五o え  passagem do poeta, conferindo dma estranha animiza9五o aos 

elementos. Aparece na seqencia a jd mencionada deforma戸o atrav6s da 

identifica9ao com os mecanismos do mundo mais f nfimo, cuja vida est五  

prestes a explodir, 

Sent加 estar pisando com a planta d vida 
Um povo de radculas e embries 
Prestes a rebentar como vuk6es, 
Do ventre equatorial da terra grvida! 
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Dentro de mim, como num chdo profundo, 
Choravam, com solu9os quase humanos, 
Convulsionando C'us, almas e oceanos 
As formas microsc卯icas do mundo! 

位2,p.66) 

ou at6 com elementos do macrocosmos, 

No C'u, de onde se ve o Homem de rastros, 
Brilんiva, vingadora, a escルrecer 
As manchas subjetivas do meu ser 
A espionagemルtidica dos astr屈  

(v.2,P.6刀  

Como ocorre em outros poemas, え  ang丘stia do poeta 

"vencido" responde uma voz," que parecia vir da alma das cousas", a 

ironizar seu destino: 

Por isto, oh/filho dos terrqueos limos, 
Nbs, arvoredos desterrados, rimos 
Das vs diatr訪es com que aturdes o ar... 
Rimos, isto' , choramos, porque, em suma, 
Rか da desgra9a que de ti ressuma 
Equase a mesma coisa que chorar! 

(v. 2,p.69) 

Observa-se que, com a insercao do interlocutor, a voz, 

tamb6m a forma do poema muda dos originais quatro versos para seis. Como 

resultado desse confronto, o poeta reduz-se え  sua condi9ao precria, "astro 

decrpito": 

Agora, astro decrゆito, em destro9os, 
Eu, desgrafadamenre magro, a erguer-me, 
Tinha necessidade de esconder-me 

154 



Longe da esp'cie humana, com os meus ossos! 

(v. 2,p.69) 

A ironia presente na descri9ao do poeta como 

"desgra9adamente magro" coincide nao s6 com a pr6pria constitui9ao fsica 

de Augusto dos Anjos como com o curioso pseud6nimo com que assinou 

algumas das suas cr6nicas publicadas em peri6dicos: o poeta raqutico. Tal 

imagem 6 ampliada com o tom de alguns textos, nos quais pretensamente 

alude a sua condi9五o insignificante, como na "Carta aberta", de 20-8-1901, 

onde inicia uma polmica ao responder a uma critica sobre seu soneto 

"Pecadora". No incio do texto jd refere que 

Nunca me deixeiルscinar pelas lan何oulas ephemeras que brilham 
nas culminancias da Gloria, e, α minha obscuridade bem o constata; 
esta mesma obscuridade que herdei dos meus antepassados, e que 
tem sido aルnal da minha modesta existencia, porque n'eliaルlge α 
luz do dever, hoje to infelizmente qがuscada pelosルlsos reflexos das 
conven96es transitorias.四  

Em "Cr6nica Paudarquense", de 07-11-1905, mais uma vez 

faz rplica a uma crtica, agora de um "ilustre Sr. Mendes Freire" ー  por ele 

referido como possuidor de "dispositivos draconianos" ー, que desagradou-se 

com a crtica de Augusto sobre os versos de Sebasti谷o de Campos, onde o 

qualifica como "mercador". Usando da galhofa, conclui a cr6nica 

reafirmando sua posi9五o, apesar da aparente submissao: 

A nossa auddcia de neophyto affronra o tumulto damnado das 
procellas e responde cathegoricamente por um adverbio negativo. 

[13]REIS, Zenir Campos. Augusto dos Anjos; poesia e prosa. S百o Paulo: tica, 1977. p.289. 
As cita96es provenientes deste volume mant6m a grafia original da 6 poca em que foram publicados 
os textos do poeta. 
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Ndo temos a honra de conhecer o auctor do''Nuvens Errantes", 
nem o seu paraninpho Mendes Freire. 

Somos tambem uni specimen de bastardia litteraria, ou para 
melhormente nos exprimirmos, de supe昨la9do poetica・  

Esta convic戸o, entretanto, ndo nos desaninul・  

Resta-nos agradecer ao distincto Sr. Mendes Freire as aureolas de 
prestigio, com que nos envolve o demrito. 

Em verdade, os qualificativos illustre, talentoso e poeta amestrado 
sdo condecora96es nobilissimas que ndo podem reluzir dignamente 

no panno grosseiro de nossaルrda pleb'a.1141 

A ironia de tais coloca96es 6 evidente. Mas uma s6rie de 

cartas, em resposta a um critico que viu numa cr6nica sua alusao a 

detenninada figura da sociedade, merece aten9乞o pelo aumento da virulncia 

do discurso, aproximando-o daquele da poesia. Inicia a "Cr6nica 

paudarquense" de 14-11-1905 ja referindo o caso como de "patogenia", 

seguindo por essa linha: 

(...j esse indivduo que, alugando camaradas de botequim para 
distribuir o producto de sua pr卯ria insensatez, attrahiu a si o direito 
inconcusso de entrada戸anca nos hospicios alienigenas e a gloria 
excelsa de archetypos da vesan奴 universal. 

Na carta aberta desse professor amareilo, anemico, impossvel, 
qualquer crean9a estudiosa depararia logo empregos errados de 
coiloca9do de pronomes, cacophatons, echos, supera bundancia 
abusiva do vocabulo que em certos periodos, reticencias 
porn og rap h ica s,ルitando apenas para o remate da obra os 

[1司REIS, Zenir Campos・ op・ cit・ p.306・  
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Seguem-se a esta tr6s crnicas intituladas "Punhaladas" e uma 

"Canivetes", as 丘  nicas assinadas pelo "Poeta Raqutico", onde a pol6mica6 

dissecada. Na primeira "punhalada" (17-11-1905), inicia a refuta戸o da 

referida "carta aberta pornogrdfica", onde esbanja conhecimentos sobre o 

vern五culo, citando, entre outros, o Diciondrio Gramatical de Jo哀o Ribeiro. 

Ironiza sua condi9五o de ne6fito novamente ao lembrar o "professor amarelo" 

a respeito de regras elementares do idioma. Acumulam-se uma s6rie de 

express6es depreciativas na refer6ncia ao tal professor: fraquissinla 

bagagem intelectual desse professor amarelo, critico das tavernas, 

caduco, espirito envenenado pelo bhfio dos botequins, porcalh豆o 

incorrigivel, governador da repdblica das letras, esfinge, nihilidade 

chata, escrevinhador de botequins. 

Na segunda "punhalada" (20-11-1905), segue a corre9言o das 

observa96es do crtico, aqui referido tamb6m como pobre diabo, assombro 

da filologia moderna. A crnica termina com mais uma referncia a suposta 

inferioridade do poeta: 

Possam as palavras de ironia incガensiva, muita vez distribuidas a 
granel no decorrer destas "Punhaladas'', tranげormar一se em 
instrumentos de sincera reconcilia9do, corn quem flOS oがendeu 

gratuitamente, escaゆellando de maneira barbara o corpo sombrio de 
nossa obscuridade.四  

A 丘  ltima "punhalada" (23-11-1905) repete o padr谷o das 

anteriores, acrescentando a express五o mestre-escola neurast6nico ao rol das 

qualifica96es do critico. Por fim, a cr6nica "Canivetes" (17-12-1905), um 

tanto posterior, responde a uma carta de um "Outro Professor", que Augusto 

[15]ld. Ibid. p. 307-309. 

(16]Id. Ibid. p.316. 
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identifica como tendo o mesmo remetente, a qual tamb6m corrige, 

finalizando com o seguinte: 

Em breve iniciaremos nesta sec9do "Canivetes" a rげuta9dodos 

erros que o "Outro Pr（水ssor" achou em a nossa resposta d s suas 
"aprecia96es despretenciosas'’・  

O templo est cheio de vendilh6es. 

O’アoeta Rachitico", encarregar-se-d de expulsal-os・  

A tarefa' pezada, mas esperamos em Deus levai-aaeがeito. 

Atavista, professor ale加doP71 

Como se pode observar, a virulncia dos argumentos e a 

jocosidade na caracteriza9o do suposto professor apresentam elementos do 

grotesco, tal o estranhamento das imagens. Surpreende que, em plena 

vig6ncia da ret6rica bacharelesca e aristocr五tica, bem como da literatura 

"sorriso da sociedade", tais textos circulassem em peri6dicos, n谷o ficando a 

dever a qualquer um dos mais pol6micos articulistas da cr6nica brasileira 

contempornea. Fica evidente, nesses textos, a insatisfa5o do poeta frente 

hipocrisia e ignorancia dos homens de letras e dos poderosos da sociedade 

brasileira de entao. Por esse motivo, a sua insistencia na auto-comisera9ao a 

fim de explicitar que, em tal contexto, s6 lhe restava a irnica insignificancia 

marginal, regada de provoca9ao, metaforizada na imagem do "poeta 

raquitico". 

Em textos posteriores, persiste a sarcastica auto-comisera9o 

Em "Cr6nica" (16-11-1906), ao criticar amd utiliza9ao pela elite dirigente 

dos ideais republicanos, refere-se ao "atraso polissecular" de suas id6ias e え  

sua "lastimosa figura de Ezequiel solitrio" frente aos modernos pensadores 

[1刀Id. Ibid. p・322・  
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Critica a corrup9ao na Paraba em "Cartas de Pau D'Arco" (28-10-1906), 

referindo seus "6culos de necrologista", a "retina de neur6tico", o 

"raquitismo liliputiano" e, por fim, a "hediondez animal",f ndices da 

particular esttica de sua obra. 

Curiosas descri96es aparecem em "Cartas de Pau D'Arco" 

(06-11-1906), dirigidas a um padre, Epiphanio Cosme, de quem o poeta se 

diz amigo, escrachando seu parasitismo poiftico ao propor a reda9乞o de um 

peri6dico exciusivamente em idioma Tupi. 

Eu penso queV,submettendo os seus conhecimentos idiomaticos α 
essa atrelagem servil de cheirar o calcanhar dos poderes publicos, 
acaba por se oがerecer, como um ubre encarquilhado de vacca 
esteril, aos cochichos obscenos de todos os habitantes dos suburbios. 

Por esse tempo, na sua casa valetudinaria, alugada a lo mil ris 
mensais,戸 pia可 entrard o cesto alegre das vitualhas gostosas que 
V. outr' ora lambia devagarinho, cheio de proficiencia, movendo o 
hypoglosso sa寅たito com os estalos rhytmicos, no penduricaiho da 
lingua. 

A bilha d' agua, coberta de pastas verdes, rルm vasia e magra, na 
promiscuidade anon yma dos cacos avuisos, como um craneo 
esbandalhado de herbi budhista que se deixou sacr夢car um dia,d 
加ra ingrata em que ndo poude servir mais a sua reiなlao. 

E viro bichos miii usculos da terra agglomerar-se debaixo de sua 
porta, pozando o monturo proximo, e o seu unico par de meias 
apodrecerd, ao sol, na porcaria molhada das lixivias, por cima das 
pernas tisicas da lavadeira mal paga. 

Assim ter acabado para sempre a luz do seu prestigio! 

Depois, quando vierem os tecelうes gratuitos de mortalha, tomar a 
medida de sua carcassa prostituta para os deporadores do cemiterio, 
V estar de bandulho tzo, exposto d s moscas, com a sua hydropisia 
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n可enta, d軍,rmando-lhe os membros e entopindo-ihe as cellulas com 
enormes montanhas liquidas de serosidade四  

Chama aten9o a viol6ncia do ataque a um padre por ter ferido 

um princpio que, no Brasil, desde sua coloniza 五o, vem sendo desprezado: a 

6tica. At6 mesmo a ironia do poeta na auto-referencia, ressaltando a prpria 

pequenez, ilustra bem o seu desprezo pelo brilho enganador da gl6ria entre 

os homens, razao pela qual o poeta reiteradamente prefere a irmandade das 

coisas grosseiras e nfimas. Tamb6m fica evidente na cr6nica a critica ao 

oportunismo do padre, que utiliza conhecimentos de outra cultura em 

proveito particular, desprezando os diretamente interessados, os ndios. No 

mesmo sentido encontra-se a den6ncia da desigualdade social atrav6s de sua 

est6tica particular na grandiosidade da casa e nas delcias desfrutadas pelo 

padre frente え  decrepitude da lavadeira, tsica e mal paga. Tal enfrentamento 

no pode ser desconsiderado levando-se em conta a 6 poca em que a crnica 

veio a publico. Beirando o familiar grotesco da sua po6tica, a descri9ao do 

corpo decadente e nojento, prestes a ser engolido pelas criaturas da morte 

que parecem invadir a casa e o organismo do padre, constitui o elemento 

mais violento na demolidora critica ao padre e, por extensao,a elite 

dirigente no clero e na poltica. 

[18]Id. Ibid. p.327・329. 
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A NATUREZA COMO ARTIFCIO: O RISO SARCASTICO 

Na explora9五o dos organismos, o poeta metaforiza a condi9o 

de precariedade inerente aos mecanismos naturais. Atrav6s do 

desnivelamento dos remnos, contribui para o efeito de desumaniza9o 

do grotesco. Essa deforma9言o est6tica aproxima-se え  virulenta exposi9ao da 

decomposi夢o das rela96es sociais e dos padr6es 6 ticos da sociedade 

brasileira da virada do s6culo. A "desnaturaliza9ao" da natureza procede da 

inversao em rela9五o aos seus estere6tipos de plenitude e equilbrio. "L'6loge 

du maquillage", parte do ensaio "Le peintre de la vie moderne", de 

Baudelaire, exp6e algumas de suas principais id6ias sobre a arte moderna e 

alude h natureza como criminosa, condi9豆o que s6 o artifcio lhe permite 

esconder. 

Tout ce qui est beau et noble est le rsultat deたraison et du calcul. 
Le crime, dont l'animal humainapuis kgott dans k ventre de sa 
mere, est originellement nature!. La vertu, au contraire, est 
artjficielle, surnaturelle, puisqu' ii aルilu, dans tous les temps et chez 
toutes les nations, des dieux et des prophetes pour 1' enseignerd 
l'humanit animalise, et que l'homme, seul, eLt‘厄 impuissant d la 
dcouvrir. Le mal seルit sans eがort, naturellement, parルtali鳩le 
bien est toujours le produit d' Ufl art. Tout ce que je dis de la nature 
comme mauvaise conseillere en matidre de morale, et de la raison 
conune vritable r'demptrice er rformatrice, peut' tre transport' 
dans l'ordre du beau. Je suis ainsi conduitd r.egarder la parure 
comme un des sなnes de la noblesse primitive de l'dme humaine. Les 
races que notre civilisation, confuse et pervertie, traite volontiers de 
sauvages, avec Ufl orgueil et uneルtuit' toutdルit risibles, 
comprennent, aussi bien que l'enfant, ia haute spiritualit' de ia 
toilette. Le sauvage et le baり t'moignent, par leur aspiration nave 
vers le brillant, vers les plumages bariol's, les' toがes chato yantes, 
vers la majest' superlative des prmes art夢cielles, de leur dgot 
pour le ciel, etprouvent ainsi, a leur insu, l'immat'rialit de leur 
dme・  Malheur d celui qui, comme Louis XV (quiルt non le produit 
ずune vraie civilisation, mais d'une r'currence de barbarie), pousse 
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la dpravationjusqu'd ne plus goater que la simple nature四  

Ressalta nessas coloca96es de Baudelaire a figura do pensador 

ousado. Discute est6tica, negando a id6ia da arte como mera imita9ao da 

realidade, e antecipa quest6es da antropologia, relativizando os conceitos do 

que seja de fato selvagem ou civilizado. Postula, enfim, outra po6tica da 

natureza, distante dos buc6licos ideais, do "bom selvagem" do s6culo XVIII. 

A maquilagem deve, nesse sentido, chamar atenao sobre seu prprio carter 

artificial, que encobre a natural perversao humana. Mais do que isso, a 

"espiritualidade das vestimentas", percebida apenas pelos "puros", revela o 

desejo de elevaao em relaao え  natureza maligna. 

O prazer no disfarce encontra analogia na sempre misteriosa 

figura do bobo da corte. Este se fantasia e usa de metAforas e alegorias 

(alguns dos disfarces na linguagem) no cnico desvelamento da natureza 

hip6crita e idiotizada daqueles a quem normalmente serve. Da mesma forma, 

o v6u envolvente sobre a realidade permite que alguns crimes tornem-se 

aceit百veis: linchamentos, chacinas, faxinas 6 tnicas, guerras civis. Por outro 

lado, h五  certas esp6cies de crime que, ao expressarem o inerente 

primitivismo humano, causam surpresa, como se tamb6m n谷o fizessem parte 

da sua nefasta natureza. Bastaria lembrar os escandalos suscitados hoje por 

trai96es e adult6rios, principalmente de figuras da alta sociedade ou da 

poltica, ou grotescos casos de orgias e abusos sexuais e de serial killers 

Ali五s, crimes de alcova, na esfera do privado, estimulam muito mais a 

percep9谷o do bestializado homem do que crimes em massa, corrup9o 

polftica no estilo "colarinho branco", genocidios ou guerras. O mesmo 

sentimento de banaliza9ao da vida aparece no poema "O riso", que Augusto 

dedica a Cruz e Sousa, citando-o na epigrafe: "Ri, cora戸o, tristissimo 

path町o". 

[19]BAUDELAIRE, Charles. Op. cit. p.562: Le peintre de Ia vie moderne. Os grifos sao do autor 
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O Riso - o voltairesco clown - quem mede-o刀  
ー Ele, que ao戸io alvor da Mgoa Humana, 
Na Via-L4ctea 戸ia do Nirvana, 
A lenta a Vida que tombou no Tdio! 

Que d Dor se prende, e a todo seu ass'dio, 
E ergue d sombra da dor a que se irmana 
Laur'is de sangue de vol印ia insana, 
Clar6es de sonho em nimbos de epic'dio! 

Bendito sejas, Riso, clown da Sorte 
・Fogo sagrado nos festins da Morte 
ー Eterno fogo, saturnal do Inferno! 

Eu te bendigo! No mundano c"mulo 
Es a ironia que tombou no tmulo 
Nas sombras mortas de um desgosto eterno! 

(V.1,P.12刀  

O riso saturnal, por excel6ncia melanc6lico, aparece associado 

え experiencia da morte como espet五culo. O tratamento est6tico dado a essa 

quest五o, em Augusto dos Anjos, por vezes recorre ao recurso da ironia. 

Tamb6m sob esse aspecto, pode ser aproximado de Machado de Assis. Em 

Mem6rias pbstumas de Brds Cubas, essa aparece jA na epigrafe da obra, 

onde o "defunto autor" dedica seus escritos "Ao verme que primeiro roeu 

as frias carnes do meu cad豆ver". O fato de serem mem6rias p6stumas, 

escritas ap6s a morte, portanto, altera profundamente as no96es 

convencionais de tempo e de espa9o. O fato de subverter a no9言o de morte, 

por exemplo, influi diretamente na concep9ao de natureza subjacente a obra, 

o que pode ser observado no comentdrio do narrador a respeito da 

personagem Eugenia: 

O pior'que era coxa. Uns olhos to l"cidos, uma boca to戸esca, 
uma compostura to senhoril; e coxa! Este contrasteルria suspeitar 
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De certa forma, poderamos estabelecer uma analogia entre o 

deboche do narrador e o deboche da natureza, ambos explicitando, atrav6s de 

suas cria96es, a imperfei夢o como regra. A morte seria o recurso 

privilegiado para abordar tal imperfei9五o, de tal forma que o ponto de partida 

do relato de Cubas 6 justamente a morte, que, como outras contingencias da 

vida alienada, podem levar ao riso. Outro aspecto que descaracteriza a viso 

convencional sobre a morte 6 sua vincula9五o com o conhecimento atrav6s, 

principalmente, da figura de Pandora, a Natureza. Na mitologia, o bem e o 

mal saem da caixa de Pandora como uma puni9五o え  desobedi6ncia de 

Prometeu por ter roubado para os homens o fogo - que representa o 

conhecimento, as "luzes" ー  dos deuses. Em Machado,6 justamente Pandora 

quem promete devolver a Cubas "a voluptuosidade do nada", chamando-o 

de "grande lascivo" em sua imiscui95o nos territrios da morte. 

Cubas diverte-se com sua condi9o de morto, que lhe confere 

um conhecimento distinto sobre os homens e sobre as coisas, a ponto de 

estetizar a morte, tirando-a da esfera do sobrenatural para abord五-la com a 

prosaica face do riso. Esse parece ser o ponto de contato mais evidente nas 

abordagensde Machado de Assis e Augusto dos Anjos sobre a natureza. 

Para realizar essa aproxima9ao, tome-se um texto de Charles Baudelaire a 

respeito do c6mico nas artes pldsticas. 

No ensaio "De l'essence du rire et g6n6ralement du comique 

dans les arts plastiques", Baudelaire abala o senso comum de que a 

caricatura e o riso sao manifesta96es menores.[21] Usa como exemplo da 

[20]ASSIS, Machado de・ op・ cit・ p・39・  

[21]Lembrar a esse respeito que j na Po'tica de Arist6teles aparece a distin9員o entre trag'dia e 
com6dia, sendo que a primeira mostraria os homens melhores do que s白o, e a segunda os mostraria 
piores do que realmente sao, dai ser muito mais difIcil atingir o verdadeiro c6mico. 
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rela95o entre c6mico e satanico o viajante Melmoth, para ele o personagem 

do romantismo ingl己s que mais teria influenciado a corrente "satanica" do 

romantismo franc6s, o qual teria sido condenado a rir enquanto nao se 

livrasse do pacto infernal que realizara, semelhante ao goetheano pacto de 

Fausto. Esperando poder trocar seu poder quase divino pela consci6ncia pura 

de um ignorante, Melmoth 6 colocado como a essencia do prprio riso: 

Le rire est satanique, ii est donc profond'ment humain. Ii est dans 
1' homme la cons'quence de I' id'e de sa prope suprioritむ  et, en 
切沈 comme le rire est essentiellement humain, ii est essentiellement 
contradictoire, c'est-d -dire qu'ilest d lapis sなiie d' une grandeur 
iがfie et d' une misere iがniと, misdre iが,iie relativementd l'Etre 
absolu dont ii possdde la conception, grandeur infinie relativement 
aux animaux. C' est du choc perp'tuel de ces deux infinis que se 
dgage le rire!221 

Nesse sentido, o riso 6 contradit6rio, pois manifesta a 

ignorancia sobre a pr6pria natureza, ora elevada, ora decadente, ou ainda, 

como viu-se anteriormente, essencialmente criminosa e prec五ria, motivo 

pelo qual o disfarce - a maquilagem - torna-se componente fundamental. 

A respeito do riso, Baudelaire aponta ainda uma 

diferencia9五o: se causado pelo c6mico, do ponto de vista artstico seria uma 

imita9ao; causado pelo grotesco, uma cria9ao. 

Le comique est une imitation mぞl'e d' une certa mneルcult' cr'atrice, 
c' est-dー直re d' une id'alit' artistique. Or, 1' orgueil humain qui prend 
toujours Ic dessus, er.qui esr ia cause natureile du nirc dans le cas du 
comique, devient aussi cause naturelle du rire dans le cas du 
grotesque, qui est une cr'ation meie d'une certamneルcult 
imitatrice d'dments pr' existants dans la nature.t231 

[22]BAUDELAIRE, Charles. Op. cit. p.373: De l'essence du rire et g6rt6ralement du comique dans les 
arts plastiques. 

[23]Id. Ibid. p.374. 
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Por6m, o riso do grotesco (ou "c6mico absoluto"), segundo 

Baudelaire, ultrapassa os sinais de fraqueza ou de infelicidade em rela9o 

aos semelhantes, como 6 o caso do riso do c6mico (ou "c6mico de 

costumes"), atingindo as contradi96es existentes na natureza: 

(...)le rire caus' par le grotesque a en soi quelque chose de profond, 
d'axiomatique et de primitびqui se rapproche beaucoup plus de la vie 
innocente et de la加ie absolue que le rire caus' par le comique de 
moeurs. (...) 

J'ai dit: comique absolu; ilルut toutefois prendre garde・ Au point 
de vue de l'absolu dfinit玩 ii n'y a plus que lajoie. Le comique ne 
peut e tre absolu que relativement d l'humanit dchue・ et c'est ainsi 
que je 1' entends.1241 

Se, no que se refere え  concep9豆o de hist6ria, Machado de 

Assis e Augusto dos Anjos aproximam-se no sentido da descren9a na 

continuidade do progresso, o recorte de cada um sobre a natureza apresenta 

algumas sutilezas.豆  justamente nesse sentido que as defini96es referidas de 

Baudelaire colaboram. Ambos concebem a natureza em sua ambiguidad9, 

substituindo os estere6tipos de equilibrio e丑1enitu4 pelos do mal, da 

decrepitude. Por aludir え  decadencia, o riso desautoriza a 6 tica do progresso 

esfuziante. 

A ironia machadiana utiliza, entre outros recursos, inclusive 

do plano ficcional - que nao constituem objeto desta 4nvestiga9ao - a 

analogia entre a condi頭o do narrador e a imagem da natureza. O riso em 

Machado oscila da percep9五o da superioridade paradoxal de Cubas sobre os 

outros homens, na medida em que este tem o privil6gio do ponto de vista da 

morte, e a constata 谷o de que, como a natureza (Pandora), o homem limita- 

se え  repeti弾o do bin6mio "egoismo/conserva9ao". Assim como a natureza 

lhe 6 madrasta,e nao mae, o riso parece ser a liga頭o mais evidente do 

[24]Id.I bid. p.375. 
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narrador corn o que 6 relatado, no caso, sua experi6ncia da vida e da morte, 

em suma, das rela96es naturais. Tanto 6 assim que o relato dos 

relacionamentos interpessoais e sociais exibe primordialmente a falsidade e 

a corrup9五o envolvidas nos mesmos, como o amor de Marcela vinculado aos 

contos de r6is, ou os desencontros de Virgilia e Cubas pelos fins 

interesseiros predominantes. 

A deforma9谷o do universo, por6m, aparece na obra 

machadiana de forma decisiva atrav6s, principalmente, do aforismo ao 

vencedor, as batatas em Quincas Borba. Com  a defesa da guerra como 

indispens五vel え  sobreviv6ncia da humanidade, o fil6sofo Quincas Borba 

estabelece uma met五fora grotesca da pr6pria situa o do amigo Rubiao, que 

mais tarde ser eliminado pelos espertos e fortes Sofia e Palha. 

-No hd morte. O encontro de duas expans6es, ou a expanso de 
duas prmas, pode determinar a supressdo de uma delas; mas, 
rなorosamente, ndo M morte,M vida, porque a supressdo de uma' a 
condi9do de sobrevivenc忽 da outra, e a destruifdo ndo atinge o 
princゆio universal e comum. Daf o cardter conservador e benfico 
da guerra. Sup6e tu um campo de batatas e duas tribosルmintas. As 
batatas apenas che gani para alimentar uma das tribos, que assim 
α西uire pなaspara traii叩or a montanha e ird outra vertente, onde 
hd batatas em abundnc如mas, se as duas tribos dividirem・  em paz 
as batatas do campo, ndo chegam a nutrir-se suficientemente e 
morrem de inani9do.Apaz, nesse caso,'adestrui9do; a guerra'a 
conserva9do. Uma das tribos extermina a outra e recolhe os 
de sp可os. Daf a alegria da vitbria,os hinos, aclama96es, 
recompensas p丘blicas e todos os demaisげeitos das a96es b飯cas. Se 
a guerra ndopsse isso, tais demonstra96es ndo chegariam a dar-se, 
pelo motivo real de que o homeml sb comemora e ama o que lhe' 
aprazfvel ou vantajoso, e pelo motivo racional de que nenhuma 
pessoa canoniza uma a9do que virtualmente a destrbi. Ao vencido, 
6dio ou compaixo; ao vencedor, as batatas!251 

A defesa da guerra na manuten9ao dos sistemas, por Quincas 

[25]ASSIS, Machado de. Quincas Barba. 11. ed. Sao Paulo: tica, 1992. p.19. 
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Borba, exp6e o riso debochado que, considerando a ntima natureza humana, 

reduz a p6 os humanismos sentimentalistas. Talvez por isso a pr6pria teoria 

de Quincas Borba seja ironicamente denominada de "Humanitismo". Por 

mais que os instintos humanos frequentemente mostrem a preponder会ncia da 

m百xima de que os fortes sobrevivem, explicitar a sordidez e a mesquinharia 

humanas, ainda mais com o riso infernal,6 de extrema ousadia 6 tica. Ao 

situar o prazer e o desejo de supremacia como justificativas para a 

celebraao festiva da vit6ria numa guerra, Machado n五o deixa dvidas sobre 

a mola propulsora de uma humanidade que desconsidera o sangue 

derramado. Tudo isso em prol da continuidade de uma vida prec五ria, 

desumanizada. A ousadia est6tica encontra-se na deformadora visao do riso, 

metaforizada na absurda l6gica do raciocinio que banaliza as mazelas da 

guerra, colocada como indispensdvel h sobreviv6ncia. 

J em Augusto dos Anjos o riso adv6m da disseca9ao dos 

elementos primordiais da natureza, o que, em 丘  ltima anlise, correspondea 

dissecaao do prprio homem, organismo e intelecto. Segundo o conceito de 

Baudelaire, o c6mico absoluto - ou o grotesco - 6 uma cria9谷o que se 

assemelha a elementos preexistentes na natureza e, sendo assim, recupera a 

imagem de caos, de desordem, mostrando a humanidade decaida. A esse 

respeito a obra de Augusto 6 prodigiosa em descri96es de corpos em 

decomposi9谷o, abundando express6es cientfficas e as mais variadas 

terminologias para abordar a morte. A insist6ncia do discurso po6tico em 

abordar a morte, principalmente em fun9哀o da putrefa9谷o e decomposi9o 

dos corpos, leva a uma id6ia de decrepitude generalizada: da natureza, do 

homem, do cosmos. Esse 6 o aspecto mais evidente; por6m, se ampliarmos a 

perspectiva, perceberemos, como ja foi apontado no captulo anterior, que 

tais imagens de corros豆o aproximam-se da concep9五o de hist6ria como 

runa.E nesse sentido que o poeta tamb6m expressa a eficEcia da guerra na 

manuten9ao dos organismos biol6gicos e das institui96es: 
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Guerra'esfor9o,'inquietude, ' d nsia,'transporte... 
Ea dramatiza戸o sangrenta e dura 
Da avidez com que o Espfrito procura 
Serpe昨ito, ser mlximo, ser forte! 

んSubconsciencia que se transプigura 
Em volido confia gradora 'a coorte 
Das ra9as todas, que se entrega d morte 
Para aルlicidade da Criatura! 

‘α obsessdo de ver sangue,'o instinto horrendo 
De subir, na ordem cbsmica, descendo 
Airracionalidade primitiva... 

'a Natureza que, no seu arcano, 
Precisa de encharcar-se em sangue humano 
Para mostrar aos homens que est viva! 

("Guerra", v. 2, p.'!?') 

Nem crtica exaltada nem louva9五o no estilo do Futurismo, 

vanguarda da arte moderna do incio do sculo XX que estetizava e adorava 

a guerra: o que se percebe neste poema 6 a exposi9ao visceral dos 

mecanismos n5o s6 humanos, mas natu血s Lqu 	 ね血  

guerra como fundamental え  sobreviv6n9ia. Aliada ao que h貞  de mais 

primitivo - a irracionalidade dos instintos ー, ao mesmo tempo a guerra 

manifesta a inclina95o demolidora da Natureza, o que mais uma vez, assim 

como a putrefa9ao e a decad6ncia, subverte os estere6tipos naturalistas. De 

certa forma poder-se-ia, entao, aproximar essa concep9ao daquela de 

Benjamin, em que a guerra 6 associada h t6cnica, esta outra natureza 

igualmente degradante, no capitalismo fascista: 

Em seus tra9os mais cruis, a guerra imperialista ' determinada pela 
discrepdncia entre os poderosos meios de produ9do e sua utiliza戸o 
insゆciente no processo produtivo, ou seja, pelo desemprego e pela 
ルluz de mercados. Essa guerra'uma revolta da t'cnica, que cobra 
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em "material humano" o que lhe pi negado pela sociedade. Em vez 
de usinas energ'ticas, ela mobiliza energias humanas, sob aprma 
dos exrcitos. Em vez do trfego a'reo, ela regulamenta o tr4fego de 
pzis, e na guerra dos gases encontrou uma forma nova de liquidar a 
aura・ ’'Fiat ars, pereat mundus", diz oルscismo e espera que a guerra 
proporcione a sa庭ノ?a9do artstica de, uma percep9do sensfvel 
modi:flcada pela tcnica, como faz Marinetti.んforma mais pe昨ita 
do art pour l'art. Naゆoca de Homero,a humanidade oferecia-se em 
espetdculo aos deuses olfmpicos; agora, ela se transforma em 
espetculo para si mesma. Sua auto-aliena9do atingiu o ponto que 
lhe permite viver sua prpria destruido como um prazer esttico de 
primeira ordem!261 

A altera9五o profunda da subjetividade moderna, apontada por 

Benjainin como causa da banaliza9ao n谷o s6 da arte mas da pr6pria vida 

humana, provoca a estetiza9五o da guerra. O homem de vida alienada pela 

t6cnica assimila perfeitamente a necessidade da guerra como elimina9五o dos 

excedentes de produ95o - e aqui incluem-se as vidas excedentes que, no 

consumindo, tomam-se descartveis. A tcnica ocupa na vis5o benjaminiana 

o lugar da natureza madrasta na est6tica de Machado e de Augusto dos 

Anjos. Expor ao nojo ou ら  indiferen9a os viscerais e podres mecanismos da 

morte seria uma derradeira tentativa de aludir え  decrepitude de uma natureza 

que assimilou sua prpria destrui9ao. 

Enquanto o riso machadiano ironiza a necessidade de trag6dia 

para o progresso da humanidade, Augusto dos Anjos busca na mat6ria 

microsc6pica a expressao do "desconcerto" generalizado, com o intuito de 

exibir outras formas de existencia frente a brutalizada humanidade. Por essa 

razao 6 que a metamorfose do homem em planta, animal ou em mat6ria bruta 

expressa a sua desumaniza95o. Nesse contexto cabe ao intelecto, え  s cismas 

da razao, o papel de sacraliza9ao da profana exist6ncia. 

[26]BENJAMIN, Walter. Magia e tcnica, arte e poltica. 4. ed. S員o Paulo: Brasiliense, s. cl. p.l90: A 
obra de arte na era de sua reprodutibilidade t白cnica, Os grifos s百o do autor. 
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A profana頭o da mat6ria apresenta algumas recorr6ncias na 

poesia de Augusto. De inicio, salienta a complementaridade, ou seja, a 

jun9ao dos contr呑rios inerente aos seres e s coisas, como em "Vitima do 

dualismo": 

Ser miservel dentre os miserveis 

ーcarrego em minhas cdulas sombrias 
Antagonismos irreconciliveis 
E as mais opostas idiosincrasias! 

Muito mais cedo do que o imagina veis 
Ei-vos, minha alma, enfim dada d s bravias 
Cbleras dos dualismos implacdveis 

Ed gula negra das antinomias! 

Psique b加rme, o C'u e o Inferno absorvo... 

Cr危9do a um tempo escura e cor・de-rosa, 
Feita dos mais variveis elementos, 

Ceva-se em minha carne, como um corvo, 
A simultaneidade ultramonstruosa 
De todos os contrastesルmulentos! 

(v. 2,p.56) 

A desagrega9ao dos contrdrios nao se limita a o corpo - "s 

c6lulas sombrias" ー; ao contrrio, avan9a at6 a alma, "dada h s bravias c6leras 

dos dualismos implacdveis", e tamb6m at6 a psique "biforme", "cria9ao a um 

tempo escura e cor-de-rosa". Por6m, os contrastes que operam no 

microcosmo ampliam-se para o macro.E o caso de "Contrastes" 

A anttese do novo e do obsoleto, 
O Amor e a Paz, o b dio e a Carnificina, 
O que o homem ama e o que o homem abomina, 
Tudo conv'm para o homem ser completo! 

Od ngulo obtuso, pois, e o d ngulo reto, 
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Umaルi9do humana e outra divina 
So como a eximenina e a endimenina 
ロue servem ambas para o mesmo ルto! 

取sei tudo isto mais do que o Ecksiastes! 
Por justaposifdo destes contrastes, 
んnta-se um hemisfrio a outro hemisfrio, 

As alegrias juntam-se as tristezas, 
E o carpinteiro queルbrica as mesas 
Faz tamb'm os caixes do cemitrioL. 

(v.l,P.1oの  

Na geometria, na subjetividade, nas a96es e nas substancias 

humanas: seja onde for, os contr五rios instalam-se na conforma9ao da 

ambivalente totalidade do universo e da prpria unidade. O sardnico poeta 

abala os teoremas da religiao ao pregar que c6u e inferno, sagrado eprofano, 

andam de m五os dadas na.cntitui戸o do que existe.,.seja nu 旦  riaJ. QU 

linajerial. Por isso, a equa9豆o maior que sua po6tica promove diz respeito 

aos mecanismos da vida e da morte, que se mistrang. ianJo um riso 

tr呑gico, afim ao grotesco. Contudo, a imagem mais frequente a expressar a 

origem primeva encontra-se nos tomos, mais precisamente nas tect6nicas 

partculas de fogo, como aparece no poema "Numa forja": 

De inexplicdveis d nsias prisioneiro 
Hoje entrei numap加,ao meio-dia. 
Trinta e seis graus d sombra. O' ter possua 
A trmica vidぞncia de um braseiro. 

Dentro,acuspir escrias 
De声なida limalha 

Dardeノαndo centelhas transitrias, 
No horror da metalrgica batalha 

O ferro chiava e ria! 

R忽， num sardonむmodoルroso 
De ingenita amargura, 
Daqual, bruta, provinha 
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Como de um negro cdspio de脅ua impura 
A multissecular desesperan9a 
De sua esp女ie abjeta 

Condenada a uma esttica mesquinha! 

R危 com essa metlica tristeza 
De ser na Natureza, 
Onde a Matria avan9a 
E a Substncia caminha 

Acekradamente Para o gozo 
Da integra戸o completa. 

Uma consc砲nc加 eternamente obscura! 

O ferro continuava a chiar earir. 
E eu nervoso, irritado, 
Quase comルbre, α ouvir 
Cada d tomo de ferro 
Contra a incude esmagado 
Sofrer, berrar, tinir. 

Compreendia por fim que aquele berro 
A substncia inorgnica arrancado 
Era a dor do minrio castなado 
Na impossibilidade de reagir! 

(v.2, p.52・53) 

No trecho referido observa-se a dor da mat6ria bruta em 

processo de expansao, sendo obrigada a abandonar a coes哀o e a est五tica de 

suas partes. Ao atingir a desagrega頭o, o ferro assemelha-se え  condi9谷o de 

ser na natureza, "onde a Mat6ria avan9a e a Substancia caminha", O poeta 

apresenta intimidade profunda com a mat6ria, visto que se encontra 

"nervoso, irritado, quase com febre", como se acompanhasse o seu riso 

sard6nico. Tal viola車o da mat6ria provoca um sentimento contradit6rio: 

esta sofre mas sorri ao abandonar a esttica anterior para ser integrada a uma 

outra unidade. Eis uma esp6cie de met五fora do pensamento do poeta, que 

parece aderir ao cientificismo, incorporando a no9ao de evolu9言o, por6m 

anula esta impressao ao identificar-se com a rebeldia da mat6ria "na 
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impossibilidade de rtagir". Algo semelhante aparece em "Louvorh 

unidad&': 

"Escafandros, α76es, sondas e agulhas 
"Debalde aplicas aos heterogeneos 
"Fen6menos, e, hd in"meros m泥flb5, 
"Num pluralismo hediondo o olhar mergulhas! 

"Une, po楓a irmanar diamantes e huihas, 
"Com essa intuido mon(stica dos genios, 
"A hirta prmaルlaz do aere perennius 
"A transitoriedade das fagulhas!" 

ー Era a estranguルcdo, sem retumbdnc妬  
Da multimilenria dissondncia 
Que as harmonias siderais invade... 

Era, numa alta aclama9do, sem gritos, 
O regresso dos d tomos 叩itos 
Ao descanso perpauo da Unidade! 

(v. 2,p.39) 

Nesse poema, parece ficar mais claro que o destino do poeta6 

sondar a diversidade e a disson合ncia, enquanto os 五  tomos da mat6ria, pela 

a9ao das transit6rias fagulhas, regressam "ao descanso perp6tuo da unidade". 

Isso, contudo, n豆o parece ser positivo se considerarmos que a exposi9五o dos 

transit6rios mecanismos da morte serve para o exame da pr6pria natureza, do 

homem e do cosmos. A forja pode ser compreendida como uma esp6cie de 

metdfora do pr6prio universo, onde o fogo faz a mat6ria rearranjar-se, 

aludindo h energia at6mica, potencial emergente da mat6ria desagregada. 

Tamb6m associada え  imagem da forja, aparece a figura de Vulcano em "A 

luva", onde o poeta compara seu trabalho ao deste: 

Enten叱  depois disso, que devia, 
Como Vuicano, sobre a forja ardente 

174 



Da Ilha de Lemnos, trabalhar contente, 
Durante as vinte e quatro horas do dia! 

(v. 2, p.101) 

Vulcano, na mitologia cldssica, representa um dos mais 

industriosos dos deuses, com a particularidade de ser coxo. A partir do fogo, 

confecciona objetos nao s6 para os deuses como para os mortais. Os prprios 

rituais em sua homenagem consistiam frequentemente de homens 

sacrificados na fogueira. Esse artesao pode tamb6m conferir vida a suas 

cria96es, uma delas Pandora, a primeira mulher, que deveria levar a 

Prometeu a caixa de onde saem os males e mis6rias como castigo aos 

homens. Prometeu foi punido por ter entregue aos homens o fogo dos deuses 

ー  na verdade, o conhecimento, que tomou os homens mais pr6ximos desses. 

Quanto え  simbologia do fogo, esta oferece uma s6rie de 

possibilidades de leitura. Segundo interpreta96es psicol6gicas, o fogo 

terrestre representa o intelecto, ou seja, a consciencia, com toda sua 

ambivalencia, bem como seu aspecto infernal, o subconsciente, quando o 

esprito escapa ao controle do intelecto. A prop6sito do intelecto, h五  uma 

outra interpreta 谷o oferecida pelos simbolos: 

O aspecto destruidor do fogo implica tamb'm, evidentemente ・ “m 
lado negativo; e o domfnio do fogo' igualmente uma fun9do 
diabづlica. A propbsito da forja, deve-se observar que seu fogo'a um 
sb tempo celeste e subterrdneo, instrumento de demiurgo e de 
dem6nio. A queda de nvel'representada por Ldcifer, portador da 
luz celeste, no momento em que'prec加itado nas chamas do inferno: 
pgo que queima sem consumir, embora exclua para sempre α 
possibilidade de regenera戸o!271 

Assim como a complementaridade do fogo na 五  gua associa-se 

[27]CHEVALIER, Jean & GHEERBRANT, Alain. Dicion貞rio de sImbolos. 3. ed. Rio de Janeiro: Jos白  
Olymplo, 1990. p.441. 
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amorte e ao renascimento, evidencia-se tamb6m a sua associa9ao com o 

intelecto, cujo dominio pode ocasionar a apari9ao do demonaco. Al6m de 

demoniaco, associado ao grotesco, o fogo em Augusto dos Anjos leva ao 

sentimento da melancolia saturnal pelo reconhecimento profundo dos 

mecanismos da matria. Demiurgo da putrefa9ao,6 por essa perspectiva que 

as leis da mat6ria s乞o expostas, colocando-se o poeta na forja, metafrico 

intervalo entre o divino e o diab6lico. 

Anelava ficar um dia, em suma, 
Menor que o aが6xus e inノerior d tn楓  
Reduzido d plastidula homogぞnea, 
Sem d弟rencia戸o de e叩‘cie aなuma. 

Era(nem sei em sntese o que diga) 
Um veihissimo instinto atvico, era 
A saudade inconsciente da monera 
Que hay危sido minha me antiga! 

Com o horror tradicional da raiva corsa 
Minha vontade era, perante a cova, 
Arrancar do meu prprio corpo a prova 
Da persistncia trgica da for9a. 

A pragmtica m de humanos usos 
No compreende que a Morte que ndo dorme 
考a absordo do movimento enorme 
Nadi醍フerso dos dtornos d如sos. 

No me incomoda esse" ltimo abandono. 
Se a carne individual Ii可e apodrece, 
AmanM,como Cristo, reaparece 
Na universalidade do carbono! 

("Os doentes", III~v.l,p.86-8刀  

A mesma imagem que aparece em "Uma forja" repete-se aqui 

na fus含o da mat6ria humana com "a universalidade do carbono", 

expressando a luta dos tomos dispersados por uma for9a imaterial. 
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Igualmente a desagrega95o pode ser percebida na voz que se dirige ao 

sujeito que caminha por Recife em "As cismas do destino": 

''Homem! Por maお que a Idia desintegres, 
Nessas per quisi96es que ndo尼m pausa, 
Jamais, magro homem, saberds a causa 
De todos osルn6menos alegres! 

Elll vdo, com a bronca enxada d rdega, sondas 
A estril terra, eah加uina lmpada oca, 
Trazes, por perscrutar(o加cienc放  ルucaり  
O conte"do das lgrimas hediondas. 

Negro e sem fim'esse em que mergulhas 
Lugar do Cosmos, onde a dor I可rene 
Eルita como‘ルito o querosene 
Nos recりncavos " midos das hulha訂  

Porque, para que a Dor perscrutes,pra 
Mister que, no comoお， em sntese, antes 
Fosses, a rグetir teus semelhantes, 
A prpria humanidade sofredora! 

A universal complexidade'que Ela 
Compreende. E se, por vezes, se dvide, 
Mesmo ainda assim, seu todo no reside 
No quociente isolado da parcela! 

Tudo isto que o terrqueo abismo encerra 
Forma a complica9do desse barulho 
Travado entre o dra炉o do humano orgulho 
Easpr9as inorgnicas da terra! 

Por descobrir tudo isso, embalde cansas! 
なnoto'o g'rmen dessapr9a ativa 
Que engendra, em cada c'lula passiva, 
A heterogeneidade das muda町as! 

(v. l,p.67-7O) 
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Da luta entre organico e inorganico, resta o homem e o 

cosmos embrionariamente relacionados, passveis dos mesmos fen6menos e 

irmanados em sua degrada9ao e plenitude transit6rias. De eterno resta a 

for9a da mat6ria, que parece conjugar os males da humanidade numa pulso 

intracelular, fora de controle. Por mais que o homem pense dominar a 

ciencia e sua prpria consci6ncia,6 colocado a merce de uma "for9a ativa", 

imaterial, que rege o destino do que seja orgnico ou inorgnico, de qualquer 

maneira prec五rio, risivel, "que se desmancha no ar". Como a bomba 

at6mica, uma for9a oculta e inomin百vel esconde-se latente na mat6ria, cuja 

degrada戸o explicita a dupla precariedade: uma na esfera do intelecto, do 

espfrito, da moral, da 6 tica, e a outra no 合  mbito dos corpos dos seres 

animados e inanimados.l A est6tica de Augusto dos Anjos encontra sua 

expresso na alegoria, visto que a degrada9ao do mundo natural 6 an五loga え  

deteriora5o da reserva moral da civiliza 乞o. 
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UM CERTO NACIONALISMO 



o monumento de papel crepom e prata 
os olhos verdes da muルta 
a cabeleira esconde atrs da verde mata o luar do serto 
o monumento no tem porta 
α entrada'uma rua an窮aestreita e torta 

e no joelho uma crian9a sorridente戸ia e morta estendeamdo 

(Caetano Veloso, Tropiclia) 

Sol brasileiro! queima-me os destro9os! 
Quero assistir, aqui, sem pai que me ame, 
De p',d luz da consciencia il地me, 
A carboniza戸o dos pr卯rios ossos! 

いugusto dos A可os 一 ’'Gemidos de arte") 

Viver~ndo‘ ー ‘muito perなoso. Por que ainda ndo se sabe. Porque 

aprender-a-viver ' que'viver, mesmo. O ser厄o me produz, depois 

me engoliu, depois me cuspiu no quente da boca.. 
(Jodo Guimares Rosa 一 Grande serto: veredas) 



No pensamento desconexo eルiho 
Trago as cartas confusas de um baralho 
E um peda9o de cera derretida. 
はugusto dos Anjos ー ’'Poema negro") 

Mais brasileiro do que muitos nacionalistas de carteirinha, 

Augusto dos Anjos merece um outro olhar na tradi9豆o liter五ria brasileira. 

Como foi colocado neste estudo, sua obra 6 marcada pela corroso 

generalizada, desde a matria mais nfima at6 o cosmos. Por6m, tal esforo 

em dissecar o horroroso procede de um projeto implcito de abordar o que 

deve restar de dignidade, ou mesmo de humanidade no homem. Algo como 

um alerta a decadencia generalizada, utilizando para tal a derrocada dos 

c nones do que deveria ser po6tico, belo, nacional. Por penetrar 

profundamente nas falhas dos mais diversos sistemas - seja a linguagem, seja 

a hist6ria, seja a natureza ー, resulta de sua obra um melanc6lico desconforto, 

um tortuoso reconhecimento daquilo que Joao Cabral expressou bem: a parte 

que cabe a cada um neste latifndio, como aparece no antol6gico poema 

Morte e vida severina[']. 

Os mltiplos "eus" que deslizam nos poemas do Eu provocam 

uma freqente desterritorializa9ao da ifrica. Sombra, verme, cad五ver, planta, 

enzima, mat6ria bruta: nao h五  reino que nao seja incorporado ao po6tico 

visto que a morte, de uma forma ou outra,6 generalizada e irrevog五vel. No 

entanto, como poucos poetas, Augusto dos Anjos sabe ser vital, exuberante, 

promiscuo em sua imiscui9ao nos mais diversos 合  mbitos. Dai o seu 

[1]MELO NETO, Jo百o Cabral de. Morte.e vicia sever/na e outros poemas em voz alta. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Sabi白, s. cl. p. 90. 
A cita9巨o literal do poema: 

・Esta cova em que ests, 
com palmos medida, 
'a conta menor 
0ue tiraste elll vida. 
ーL ae bom tamanho, 
nem た稽o nemplldo, 
d a parte que te cabe 
dste la辱ilndio. 
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paradoxo: mergulha no cadafalso da putrefa5o como uma extrema tentativa 

de resgatar no uno o todo, no precrio o risvel, no feio o belo, na morte a 

vida a acender o lampiao sobre a consciencia humana, t谷o amortecida pela 

vida mnima, reificada na sociedade industrializada. 

Atrav6s da orgia organica o poeta traz え  tona imagens do 

homem e do Brasil marginalizadas tanto nos alfarr五bios da hist6ria oficial 

como na cr6nica de costumes. Apesar da sua universalidade, a priori de 

qualquer cultura, em determinados momentos Augusto dos Anjos se trai, 

revelando sua brasilidade justamente no desencanto 6 rfico, distante do 

ufanismo e dos progressismos de sua 6 poca. Comp6e desta forma um 

imagin五rio que mostra o doentio, nao do autor, mas da sociedade, 

ultrapassando o Naturalismo na abordagem do corpo, considerado enquanto 

fisiologia e mente. Ressalta ent谷o uma outra natureza, nem determinada pela 

ciencia nem mergulhada nos clich6s de palmeiras, sabi五s ou selvas tropicais. 

Em nome da sa6de da cultura e da Hist6ria 6 que lida com a morbidez, 

registrando o desencanto, imagem que Drummond de Andrade imortalizou 

no "anjo torto/desses que vivem na sombra", fadado a ser gauche 121・  Por 

essa razao, artistas como Augusto dos Anjos, compondo uma identidade s 

avessas com a viv6ncia da experi6ncia da morte, sao supostamente mais 

brasileiros. 

Pelas avessas, seria at6 possivel pensar que um germe da 

audacia tropicalista jd estaria na poesia de Augusto dos Anjos. Se as id6ias 

reaparecem na evolu9ao do pensamento humano, ainda que sob outras 

formas, cada 6 poca pode influenciar e ser influenciada por outras. Assim, 

[2]ANDRADE, Carlos Drummond de. Reunio; 10 livros de poesia. 10. ad. Rio de Janeiro: Jos白  
Olympio, 1980. p. 3. 
Assim inicia o "Poema de sete faces": 

guando na呼um anjoりrto 
聖ssesq準磐讐でa somo警  
msse: Vai， しarios! ser gaucne na viaa ・  
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pelo vi6s da alegoria, tamb6m o Tropicalismo oferece a imagem 

de que o Brasil ' e ndo d o que se enuncia: este descentramento 
impede a prma9do de uma imagem definida, pois a alegoria ndo 
aspira a captar o todo no particular. O todo ぜ  expulso pelo brilho 
intermitente de "suas" imagens.t31 

Assim como na poesia de Augusto dos Anjos, a hist6ria do 

Brasil que o tropicalismo conta oferece vis6es sobre o passado, recolocando- 

o numa outra ordem, sem a pretensao de organizar uma visao ut6pica e 

definitiva, mas de expor as contradi96es existentes, as runas da hist6ria. 

Outro recurso utilizado 6 a camavaliza o 

O carnaval caracteriza-se, sobretudo, pela inverso de hiera町uias, 
atravs do grotesco de personagens,ルtos e cliches. A bole a distncia 
entre os homens, entre o sagrado e o profano, entre o sublime e o 
ins ign夢cante, entre o c6mico e o記rio, entre o alto e o baixo etc・ ・  
relativizando todos os valores.(".,O carnavalルz voltar o 
reprimido: traz d tona o inconsciente, o sexo e a morte.141 

Numa poesia em que proliferam os Indices negativos, relativos 

ao mundo de cemit6rios, cad豆veres, caixas cranianas e mat6ria em 

decomposi9五o, a morte aparecer aliada ao riso, nas configura6es aleg6ricas 

e do grotesco, exp6e os limites e a soberba humanos, que n'a vida 

normalizada dificilmente so perceptveis. Assim como Augusto utiliza do 

vocabulario cientifico como artificio para rir da pr6pria ci6ncia, 

transformada em objeto de par6dia, o exagero na eviscera9o da morte 

corresponde a uma carnavaliza戸o. 豆  o caso de alguns trechos de "Os 

doentes", 

[3jFAVARETTO, Celso. Tropiclia: alegoria, alegria. Sao Paulo: Kairs, 1979. p.87 
A Tropic白lia, ou o Tropicalismo, foi um movimento de renova9ao n豆o so na can9ao corno na cutiura,e 
na arte do pals, cuja inova9ao est6tica marcou profundamente a ctiscussao aa nacionaitoaae, oa 
cafonice, dos mass media, mesclando o primitivo ao moderno como elementos 00 imagunano 

brasileiro. 

[4]FAVAREl丁O, Ceiso. Op・ cit・ p・92-93・  
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Quanta gente, roubada d humana coorte 
Morre de pme, sobre a palha espessa 
Sem ter, como Ugolino, unia cabe9a 
Que possa mastigar na hora da morte; 

E nua, apbs baixar ao caos budista, 
Vem para aqui, nos bra9os de um canalha, 
Por que o mandapolo para a mortalha 
Custa l陀00 ao 1可ista! 

作1, p.90-91j 

em que se pode ler uma vis五o flagrante do Brasil, a da 

desigualdade social. Sem pendor a qualquer tipo de panfletarismo・  sua 

den丘ncia 6 clara, mas a est6tica, elaborada: os que dormem sobre palha 

morrem de fome e depois n谷o podem pagar a mortalha. A sugest五o de 

antropofagia, recurso est6tico de carnavaliza95o, marcado pelo exagero 

deformador, acompanha a referncia ao preconceito racial: 

E hirto,a camisa suada, a alma aos arrancos, 
I厄ndo passar com as t"nicas obscuras, 
As escaveiradtssimas figuras 
Das negras desonradas pelos brancos; 

Pisando, como quem salta, entre ルrdos, 
Nos co?Pos nus das mo9as hotentotes 
Entregues, ao claro de alguns archotes・  
Asodomia indなna dos moscardos; 

Eu maldiz加 o deus de mos nefandas 
ロue, transgredindo aなualitria regra 
Da Natureza, αルa a ra9a negra 
Ao contub'rnio dirio das quitandas! 

(v.l,p.91 -92) 

Na exposi9ao da orgia dos vermes microsc6picos, Augusto 
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desloca o olhar para a podridao das rela96es sociais e interpessoais na 

nascente Rep6blica. As mulheres negras aparecem como concubinas, tipo 

social ocultado pela moral crista. Na degrada頭o moral e ffsica tem-se a 

mis6ria social: a essas mulheres a "sodomia indigna dos moscardos" e o 

"contub6rnio dirio das quitandas". A concretude destas imagens op6e-se ao 

carnavalesco ・  cenrio criado com a descri9五o dos corpos nus iluminados por 

archotes, ao qual sobrep6e-se a imagem macabra das "escaveiradissimas 

figuras" em "t6nicas obscuras". Eis o rito carnavalesco em profusao: da 

dramatiza9ao da realidade surge o jogo; a obscena exposi9五o dos corpos 

equivale a n豆o menos obscena explora5o sexual, racial e social. 

As cotidianas cenas de "As cismas do destino", expressas pela 

voz que fala ao sujeito que caminha por Recife, constituem urna percep9o 

carnavalesca da mutante realidade. 

As rebeたdas cbleras que rugem 
No homem civ漉ado, e a ek se prendem 
Como d spuムeiras que os mascates vendem 
A aderncia teimosa da ferrugem; 

O orbe feraz que bastos回os acres 
Produz; a rebelio que na batalha, 
Deixa os homens deitados, sem mortalha, 
Na sangueira concreta dos massacres; 

Os sanguinoienlムsimos chicotes 
Da hemorragia; as n（うdoas mais espessas, 
O achatamentoなnbbil das cabe9as 
Que ainda de grada os povos hotentotes; 

O Amor e a Fome, a fera ultriz que ofojo 
Entra,d espera que a mansa vtima o entre, 
一 Tudo que gera no materno ventre 
A causa fisiolbgica do nojo; 

As pdゆebras inchadas na vな“妬  
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As aves mo9as que perderam a asa, 

のbgo apagado de uma casa, 
Onde morreu o chefe daルm“忽f 

O trem particular que""lcorpo arrasta 
Sinistramente pela via frrea, 
A cristaliza9do da massa trrea, 
O tecido da roupa que se gasta; 

A d gua arbitrlria que hiulcos caules grossos 
Carrega e come; as negras formasルias 
Dos aracndeos e das centcp‘危5, 

O fogo声tuo que ilumina os ossos; 

As proje6es flamvomas que ofuscam, 
Como uma pincelada rembrandtesca, 
A sensa戸o que uma coalhada戸esca 
Transmite d s mos nervosas dos que a buscam; 

O anatagonismo de Tfon e Osfr楓  
O homem grande oprimindo o homem pequeno 
α luaルisa de um parasseleno, 
A mentira meteづrica do arco-fris; 

Os terremotos que, abalando os solos, 
Lembram paiOis de p6lvora explodindo, 
A rotl戸o dosβuidos produzindo 
んlepressdo geolbgica dos pbルsf 

O instinto de procriar,a d nsia legtima 
Da alma, aかontando ovante aziagos riscos, 
O juramento dos guerreiros priscos 
Metendo as mos nas glndulas da vtima; 

As diferencia96es que o psicoplasma 
Humano 5qかeda manれm島ガCa, 
Apesada opresso caracterムlica 
Dos lo minutos de um acesso de asma; 

E, (con quanto contra isto b dio regougues) 
A"mlade fnebre da corda 
のe arrasta ars, depois que a rぞs engorda, 

A morte desgra9ada dos a9ougues.. 
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(v. 1, 68-70) 

Atrav6s dos aleg6ricos fragmentos, que captam a hist6ria em 

suas ruinas, peda9os de um tempo pr6ximo e ao mesmo tempo distante, 

nasce no poema um imaginrio despudorado do Brasil. Nele habitam tanto 

manifesta96es vitais, ben6ficas, quanto letais, malignas. Ao mesmo tempo 

em que elementos da hist6ria cotidiana aparecem, deixando え  mostra os 

vencidos, surgem imagens grotescas, ins6litas, desgarradas de uma 

determina9五o temporal ou espacial precisa. 

Por vezes esses contr五rios aparecem colados, como a 

refer6ncia a "O Amor e a Fome" desde antes do nascimento do ser, ou ao 

"instinto de procriar" irmanado ao instinto assassino "metendo as m谷os nas 

glndulas da vtima". A complementaridade nem sempre 6 clara. A imagem 

da 五  gua comendo os caules grossos sugere a exuberncia sumarenta da terra 

e de seus frutos, a qual 6 mesclada え  s "formas feias dos aracnideos e das 

centop6ias", relativizando o teor de plenitude. A coalhada fresca dilui-se no 

contato com as m五os nervosas, iluminadas por reflexos. Fatos corriqueiros 

expressam a evolu9谷o dos ritmos biol6gicos, como a roupa gasta, o trem 

correndo, as aves sem asa, o fog豆o apagado, a morte do chefe de famflia ou o 

acesso de asma, tensionados com a men9ao de cat言strofes generalizadas, 

como os terremotos, os massacres, as guerras col6ricas do "homem 

civilizado". Metforas da constitui9ao mais ntima dos seres e das coisas, tais 

elementos podem ser condensados na melanc6lica imagem da "utilidade 

f6nebre da corda, que arrasta a r6s, depois que a res engorda,a morte 

desgra9ada dos a9ougues". Pattica, risvel, grotesca e, por fim, camavalesca 

imagem da morte resignada, resultado da opul6ncia de carnes. A resultante 

de tais combina96es constitui-se como dissonncia, oscila o entre plenitude 

e precariedade numa est6tica vibrante, O leitor nao passa inc6lume por 

imagens como a do "homem grande oprimindo o homem pequeno, a lua 
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falsa de um parasseleno, a mentira mete6rica do arco-iris", que marcam a 

perspectiva de Augusto dos Anjos voltada para quest6es concretas e 

emergentes de sua poca - alids, de qualquer 6 poca, porque profundamente 

naturais e humanas. 

Algumas das referencias mais amenas nos poemas do Eu 

prov己m do Engenho Pau D'Arco, de propriedade da familia de Augusto, 

localizado na agreste Paraba, O sujeito que erra pelo engenho, em "Gemidos 

de arte", manifesta o desejo de fundir-se com as formas naturais, abrindo 

m五o de sua identidade, "Augusto". Busca o caminho da "casa do finado 

Toca", 

2bdas as tardes a este casa venho. 
Aqui, outrora, sem aconchego nobre, 
Viveu, sentiu e amou este homem pobre 
Que carregava canas para o engenho! 

(v. l,p.lO4) 

e, atrav6s do tom afetivo, oriundo do resgate de uma 

refer6ncia do passado, associa a mem6ria え  inquieta 谷o c6smica do sujeito: 

Essa alegria imaterializada, 
Que por vezes me absorve,'o6 boルobscuro, 

'o peda9o戸podre de pdo duro 
Que o miserdvel recebeu na estrada! 

No s1o os cinco milhうes de francos 

口ue a Alemanha Pediu aんles Favre・．・  
E o dinheiro coberto de azinhavre 

Que o escravo ganんz, trabalhando aos brancos! 

Sol brasileiro! queima-me os destro9os! 
Quero assistir, aqui, sem pai que me ame, 
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De p',d luz da consciencia infame, 
Acarboniza戸o dos prprios ossos! 

(v. 1,p.104-1Oの  

Se, por um lado, a ang丘stia 6 c6smica, o final do poema 

resgata a identidade do sujeito:6 brasileiro, que manifesta no seu corpo a 

consci6ncia do miser呑vel na estrada e do escravo no engenho. Por6m o seu 

pr6prio corpo padece de uma estranha alegria, id己ntica え  da mat6ria 

degradada (o pao podre e duro e o dinheiro coberto de azinhavre), que o 

conduz え  auto-flagela9ao. O sujeito que se contempla enquanto cad五ver 

obedece a um processo de carnavaliza9谷o perversa, ainda que nao oferea 

um documento fiel da realidade. 

Talvez o grande m6rito de Augusto resida precisamente na 

cria9ao de uma est6tica da putrefa5o para encarnar mis6rias e maravilhas, 

sejam elas carnais ou 6 ticas. Concentrando as doen9as sociais e morais no 

corpo, a est6tica sai ganhando e a transfigura9ao da realidade adquire 

autonomia, ainda que ofere9a vis6es estilhaadas e degradadas do real que se 

tinha como ntegro. Estaria ai inaugurada uma outra tradi9ao na literatura 

brasileira, onde poetas como Greg6rio de Matos e Augusto dos Anjos ー  

marginais em seu tempo - fossem aliados a modernos como Oswald de 

Andrade, cuja Antropofagia tem muito a ver com a camavaliza9五o, Mrio de 

Andrade, Carlos Drummond de Andrade, Joao Cabral de Melo Neto, Mrio 

Faustino e outros que souberam expor a beleza e a barbrie como ndices da 

nacionalidade brasileira, somados a in6meros ficcionistas como Machado de 

Assis, Jo吾o Guimares Rosa e Clarice Lispector. 

Paira a secular melancolia sobre os que n五o escamoteiam a 

maravilha e o horror servidos え  mesa verde amarela, que ainda preserva a 

vitalidade de um pais maravilhoso, apesar da contram五o na hist6ria 

Dem6nios, rezas, carnavais, chacinas e opul6ncia alternam-se na terra que6 
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sert五o, mar, cidade, floresta tropical, serra e cerrado. Na funesta e orgaca 

dic9ao de Augusto dos Anjos, o gozo de quem, consciente da precariedade e 

da fugacidade das manifesta96es vitais, ama a terra que, assim como sua 

po6tica, "faz da cloaca uma uma de perfume": 

N'oLlesus ndo morreu!Wye na serra 
Da Borborema, no ar de minha terra, 
NamoだCuた e no d tomo...Resume 
Aespiritualidade da matria 
E eleど  que embala o corpo da misr加  
Efaz da cloaca uma urna de peゲume. 

("Poema negro", v. 1, p. 124) 
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