• mar/99
• no. 1

SANTIAGO, Silviano. "0 narrador p6s-moderno".

in: __

. Nas malhas

Jair Ferreira

dos. 0 que

e

P6s-modernismo.

·

A for~a visualistica

da letra. Sao Paulo: Companhia das Letras, 1989.
SANTOS,

• • • • • • • • • • • ••• • • • •
~
de Augusto dos Anjos1
• 3·
por Guilherme de Figueiredo Preger
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

Sao Paulo:

Brasiliense, 1980.
Em setembro de 1928,

0

poeta e cntico Medeiros e Alburquerque

Il~sim escrevia em sua coluna no Jornal do Comercio:
E for~oso, porem, abrir exce~6es para obras postumas de autores notaveis, muitas delas acrescidas com trabalhos ineditos.
Este foi 0 caso de Raul de Leoni; este e agora 0 de Augusto dos
Anjos, cujo livro representa 0 mais espantoso sucesso de livraria dos ultimos tempos: tres mil volumes escoados em quinze
dias!
o livro de Augusto dos Anjos e talvez 0 mais estupendo da
literatura brasileira ... [ALBUQUERQUE. in ANJOS: 1994]*
Aquela era de fato uma marca espantosa e inedita. Ainda naquele ana
de 1928 mais tres edi~6es de EU E OUTROS POEMAS seriam lan~adas.
Estavamos em pie no modernismo, entre as mais variadas polemicas
a respeito do futuro das letras nacionais. No entanto, fora cnticos isolados
como Medeiros, Agripino Grieco e Gilberto Freyre (que ja em 1924 havia
publicado urn texto em ingles para sua faculdade em Boston) e urn publico
an6nimo alheio as discuss6es literarias, mas avido por uma poesia que lhes
dissesse algo sobre suas vidas, ninguem mais reparara no livro daquele poeLa

esquisito, original e insuspeitavelmente

modemo.

Augusto tern side colocado entre os pre-modernistas,
nao influenciou

0

mas

0

poeta

modernismo. N enhum dos modernistas de primeira hora

0

leu. Manuel Bandeira s6 fala dele em 1944. Mesmo a famosa "lua diuretica"de
Drummond, termo bem augustiniano,

e antes urn reflexo de seu passado

farmaceutico do que leitura do poeta paraibano.
Foram os escritores modemistas

do nordeste, Gilberto Freyre, Jose

Americo de Almeida (que escreve sobre Augusto em 1917), Jose Lins do
Rego e mais tarde, Jorge Amado, os primeiros a admirarem e admitirem as
inova~6es poetic as radicais que a poesia de Augusto trazia. Eles, e mais urn

* a autar optou por nao eo/aear a referencia da pagina em nenhuma de suas
cita<;oes. (N. do E.)
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decadencia

A abundancia de estranhas expressoes cientificas e de palavras
esquisitas em seus versos atraiu os leitores semicultos que nao
compreenderam nada de sua poesia e ficavam, no entanto, fascinados pel as metaforas de decomposir,;ao em seus versos, assim como estavam em decomposir,;ao suas vidas [CARPEAUX,
O. in ANJOS, A.: 1978]

de suas vidas, fomentada

pela crise da economia

canavieira. Ninguem antes na literatura brasileira- fora Euclides da Cunhahavia descrito de maneira tiio comunicativa e direta as agruras da vida severina
do nordestino em gera!.
De 1<ipara ca, 32 edic;:oes de EU e outras tantas reunioes
poesia foram lanr,;adas, torn an do Augusto
foi publicada

0

fica a sua consagrac;:ao nos meios estabelecidos
edic;:ao ha uma coletanea (incompleta)

tpenas os "semicultos",

0

muito mais de sua poesia do

de nossas letras. Nesta

squisitices histri6nicas do que da sua capacidade inigualavel de se comuni-

a respeito da

'III"

as crfticas, podemos compre-

mais publicado e

que compreenderam

que se pode estimar. 0 sucesso do "Poeta do Rediondo" vem menos de suas

0

111

ender como sua poesia foi recebida por nossa elite intelectual.
Augusto dos Anjos foi

as metaforas geniais da Augusto fascinaram todos, nao

que signi-

de criticas literanas

obra ao longo das ctecadas. Acompanhando

E verdade:

de sua

poeta mais editado no Brasil.J a

a Obra Completa, em capa dura e papel bfblia,

0

com auxilio das mais vigorosas e precis as imagens poeticas da literatura
lingua portuguesa.
Dois fatores principais

menos compreendido

do poeta. Em primeiro

lugar,

costumam

ser associados

a popularidade

0

aspecto ex6tico ou extravagante

0

uso

dos poetas do seculo. Em todas as criticas, mesmo nas mais elogiosas ha

vocabulario

sempre reservas e restric;:oes. E comum se dizer que a obra e genial, apesar

l'olTesponderia bem a urn gosto kitsch do publico em geral;

disto ou daquilo. Alvaro Lins, por exemplo, e

11111

0

primeiro a atestar-Ihe a

legitima modernidade: "Ele e entre todos os nossos poetas mortos,
real mente moderno, com uma poesia que pode ser compreendida
como a de urn contemporaneo".
severamente 0 poeta:

Em seguida, no entanto,

0

0

unico

e sentida

critico denuncia

Este julgamento se repetira em textos de muitos outros criticos que,
entre os mais apaixonados elogios, alertam para
como demonstra

0
0

0

irremediavel "mau gosto"

fen6meno de sua popularidade tern sido mal entendido,

trecho final de Alvaro Lins. Urn confesso fa do poeta,

Otto Maria Carpeaux, emitira anos mais tarde uma observac;:ao parecida:

cientificista,

exemplo de urn pernosticismo

{'al"peaux: " a personificar,;ao
Illyao intelectual
N

'micultura

III

Ele tern com efeito duas faces: a do autentico poeta e a do poeta
vulgarmente sensacional, a do artista com uma enorme riqueza
de pensamento e sensibilidade, e a do artificial, com gritante
roupagem de uma precana terminologia cientifica. Encontramos 0 mais puro valor literano, e 0 mais horrendo mau gosto.( ...]. Ra, assim, dois Augusto dos Anjos, e infelizmente 0
mais amado e sentido pelo grande publico e 0 menos apreciavel
[LINS, A. in ANJOS: Op. Cit.]
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grande publico an6nimo, viram naquelas metaforas sinistras mas precisas a

E • pr6pria
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Guilherme de Rgueiredo Preger

a I assimiladas,

o outro
Morte",

0

do Brasil,

bacharelesca,

de expressoes

intelectual

esdruxulas
0

que

poeta seria

ou no resumo de Otto Maria

de uma fase especialmente
mistura

de seu

incoerente

avida por novissimas

infeliz da evo-

de uma cultura
novidades

ou

cientificas,

... " [idem]
fator seria a emotividade

sincera e eloquente do "Poeta da

poeta lugubre que teria descrito com versos sinistros sua ruina

pessoal de jovem minado pel a tisica, doenc;:a que

0

teria tornado obsedado

pcla morte, pelo sangue ("a cor do sangue e a que mais neste mundo me
persegue"), pelos aspectos mais tetricos e patol6gicos da existencia. Este foi
() vies pelo qual durante muito tempo se entendeu a poesia de Augusto. Ate
iIberto Freyre, critico perspicaz, analisou sua poesia pelo angulo da do en-

ya ffsica:
...seu "eu" pouco mais foi do que urn conjunto de impressoes e
ideias de urn mundo senti do e considerado atraves de 6rgaos
doentes, de urn sistema nervoso de tisico, olhos arregalados e
de olfato e ouvidos aguc;:ados pel a tisica e pela falta de sono
[FREIRE, G. in ANJOS, A.: 1978]
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Os dois fatores citados, no entanto, nao explicam, antes escondem, a
razao do sucesso da poesia de Augusto dos Anjos.
De infcio, Augusto nao foi
tematica

cientificista.

0

l'

unieo poeta a se aproximar

Foi ja no parnasianismo

lem do mais, os versos finais de cada estrofe, claros e simples, forne-

de uma

que surgiu esta tenden-

cia, atraves dos cultores da Ideia Nova, que era

0

realismo

'm a chave para se decifrar

naturalista

Vnir urn vocabulario
I'olha "cientffica".

Augusto conheceu e freqiientou.

uma poesia cientffica,

objetiva,

contra

0

Eles defendiam

lirisrno excessivo

dos roman-

ticos. Foram exemplos poetas como Martins Junior (que escreveu

"Po-

esia Cientffica"),

ver-

Sflvio Romero,

Carvalho

Junior

sos como "Odeio as virgens palidas, clor6ticas",
tos do lirismo",

versos que poderiam

Te6filo Dias e Fontoura

ou "Raqufticos

ter safdo de Augusto),

Xavier. Tambem nao faltaram,

tor de EV, poetas pedantes,
malabarismos

(que escreveu

adeptos

das express6es

abor-

alem de

a epoca do auextravagantes

que nenhum deles chegou aos extremos do poeta paraibano.
0

tor-

Anelava ficar urn dia,
Menor que 0 anfi6xus
Reduzido a plastfdula
Sem diferencia~ao de

"Oh! Ciencia louca!" cortando bruscamente

a

I 'il". Parece tambem carregar urn certo tomjocoso

que pode nos ajudar a

II 'rceber outro aspecto de sua poesia.

Vma questao mais delicada em rela~ao a Augusto e a sua suposta
III dida com que expos sua vida sofredora de tfsico, marc ado pel a melancoI

I

e obsessao com a morte. Augusto seria assim

0

ultimo grande poeta ro-

'onfirmou esta hip6tese.

"Os Doentes",
adequado

onde as metaforas
a tematica.

recorrer

III

isoladarnente.

mais pavorosas

Augusto

a urn dicionario

e umfingidor,

e preciso lan~ar urn

de poetas. Com rela~ao a sua

d()cn~a, por exemplo, urn crftico, Jose Oiticica, que

a urn dos rnais terrfveis poemas de nossa
criarn urn

e urn grande criador de

que tern a ver com sua habilidade

Nunca precisamos

Mas como sabemos que 0 poeta

olhar cetico a toda desmedida sinceridade

em suma,
e inferior a tenia,
homogenea,
especie alguma.

Versos como estes acima nao devem ser entendidos
Estas duas estrofes pertencem

0

coloquial

1I1finticoe sua morte aos 30 anos (que alguns diminuem para 29) apenas

Vinha, as vezes, porem 0 anelo instavel
De, com 0 auxflio especial do osso masseter
Mastigando homeomericas neutras de eter
Nutrir-me de materia imponderavel.

atmosferas,

Leia-se a estrofe de "As Cismas do Destino":

qlladra, parece fazer pouco caso tanto da ciencia, como da linguagem "di-

e

naram popular:

clima m6rbido

sua pr6pria es-

nceridade. Atribui-se a for~a pungente de seus versos a sinceridade des-

Mas nao foram certamente versos como os das estrofes seguintes que

literatura,

o grito

verbais.

E verdade

bizarro com express6es coloquiais e urn pro-

Em vao, com a bronca enxada ardega, sondas
A esteril terra, e a hialina lampada oca,
Trazes, por perscrutar (Oh! Ciencia louca!)
o conteudo das lagrimas hediondas.

ideal de

0

de expressao

para entender

patetica.

sua poesia.

0

conheceu pessoal-

nte, relata:
Nunca me falou em doen~a, jamais 0 vi doente. Referiu-me
apenas uma neurastenia antiga, passada inteiramente e seguiu
para Leopoldina por necessidade pecuniana; foi dirigir uma
casa de instru~ao. [OITICICA, J. in ANJOS, A.: 1978.].
Augusto dos Anjos nao morreu de tuberculose,

nia. Foi casado e teve filhos.

E certo

mas de pneumo-

que conheceu a penuria, mas ter-

lIIinou como diretor de urn grupo escolar.
Nao se trata aqui de dizer que Augusto nao foi
d 1 Morte e da Melancolia",

"0 doutor Tristura",

~

~j"

:~

que fora dito antes.

I' 'dimento tfpico do poeta, e uma forma de desmistifiear

aplicado a poesia, e da Escola de Recife, de Tobias Barreto, escola que
certamente

0

•

0

sofredor, "0 Poeta

como era conhecido.
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seu sofrimento pessoal que garante a qualidade de seus versos.
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sofreu muito, e mais do que se po de imaginar. Mas nao e

Porque 0 madapolao para a mortalha
custa 1$200 ao lojista!
("as Doentes")

0

0..

N a verdade, costuma-se associar 0 carater desmesurado e barroco de sua poesia aos arroubos irreprimiveis de sua sensibilidade doentia e nervosa. au seja, 0 que ha de excessivo em
seus poemas e explicado (e desculpado) por urn suposto descontrole emocional que se exprimiria por bizarrices, mas que
nos seus melhores momentos atingiria as alturas da poesia
autentica. Ate Manuel Bandeira teve do poeta opiniao semelhante ao escrever que seus poemas mais longos comegavam
calmos, mas depois endoideciam, sendo produzidos "aos estampidos" [BANDEIRA, M .. in ANJOS, A., Op. Cit.]
Uma analise rigorosa de sua carpintaria poetica, como as realizadas
por M. Cavalcanti

Proenga

22

33

e Ferreira Gullar

,

mostra que, ao contrano,

~
3·
• -g
•
CD
~
•

•

Deixa-te estar, canalha, que eu me vingo!
("Poema Negro")
Diffcil ao ler estes versos, escolhidos entre muitos outros semelhantes, nao perceber urn tom de deboche, de ironia por tras deles.

E como

Augusto risse, nao do sofrimento dos outros ou da tragedia da vida, mas de
seus pr6prios versos, de sua pr6pria mascara. Esta e uma face pouco estudada do poeta, sua capacidade para
44

o primeiro

0

humor negro. a critico Fausto Cunha foi

a chamar atengao para tal aspecto em sua obra, e a classifica-Io

na familia dos grandes cultores do humor negro, como Tristan Corbiere,

Augusto foi urn poeta consciente de seus meios de expressao. Era urn grande

Jules Laforgue, Lautreamont, Alfred Jarry. Segundo

criador de versos, urn virtuose com talento parnasiano.

uma grande par6dia do parnasianismo em seu pr6prio terreno - os sonetos,

Mas

0

que parece confirmar de vez sua lucidez poetica e a presenga

de certos versos que devem soar muito estranhos, em meio a tantos versos
estranhos,

aos cultores da poesia "sinceramente"

decassflabo,
do

0

0

Ah! Urn urubu pousou na rninha sorte
("Budismo Moderno")

a humor e inimigo do sentimentalismo
e consciencia.

0

e indica no poeta urn alto

Uma vez percebido este trago em sua

poesia, nao se pode mais ler Augusto como urn poeta ingenuo, urn ultrasentimental
vocador

excentrico,

no dominio

modernidade,

escritor de bizarrices,
de seu trabalho.

pois a ironia,

0

mas como urn artista pro-

E ainda

0

coloca

humor sao marcas registradas

moderna. Basta se lembrar dos modernistas
Chegou-me 0 estado maximo da magoa!
Duas, tres, quatro, cinco, seis e sete
Vezes que eu me furei com 0 canivete,
A hemoglobina vinha cheia de agua

critico sua obra seria

gosto pel as sinereses e diereses, a estetica naturalista- levan-

grau de auto-critica
Tome, Dr. esta tesoura, e ... corte
rninha singularissima pessoa.

0

verso parnasiano as tiltimas consequencias.

dolorida do "Poeta do

Hediondo":

se

de vez na
da estetica

brasileiros e gosto pela pa-

r6dia e pelo poema-piada.
Por outro lado,
mas

0

0

tom de Augusto nao e

0

da galhofa modernista,

do horror macabro. Augusto esta mais pr6ximo neste sentido de urn

outro poeta da morte, Joao Cabral de Melo Neto. Ferreira Gullar55 ja anaHa mais filosofia neste escarro
Do que em toda moral do cristianismo
("Cismas do Destino")
E nua, ap6s baixar ao caos budista
Vem para aqui, nos bragos de urn canalha,

lisou semelhangas e diferengas nestes dois poetas da morte e vida severina,
mas nao abordou este aspecto particular. Tomemos, por exemplo, urn poema da serie "Congresso no Poligono das secas" em que Joao Cabral escreve sobre os "cerniterios gerais", metafora para
que se transformou

0

sertao:

0

enorme latiftindio de morte
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Augusto se refere

a morte,

0

II

'()

(V ()I'll

•

•
•
•
•

Os dois poetas fazem da morte uma caricatura

'jocoso

assanh 1111",d \ III'sma manei-

trasta com a banalidade
ca
TO,

e diferente

em cada urn. Enquanto em Cabral,

e serve a uma satira impiedosa,

poeta paraibano,

0

0

- Nestes cemiterios gerais
os mortos nao tern 0 alinho
de vestir-se a rigor
ou mesmo de domingo.
- Os mortos daqui vao despidos
e nao s6 da roupa correta

humor e seco e aspe-

mas com urn ar de indiferenc;:a, no

humor macabro faz parte de toda uma encenac;:ao pa-

de distanciamento.

Augusto como poeta, ao contrario,

palco da miseria organica. No poema "Os Doentes",

parac;:ao:

tern a, alias, que

tetica. Joao Cabral parece escrever sempre de longe, numa satira critica

A quimica feroz do cemitcrio
Transformava porc;:6es de !ltomos juntos
No 6leo malsao que escorre dos defunloN,
Corn a abundlincia de urn geyser dele/' ,./tJ
Ainda na mesma serie de poemas de Cabral h~ O\lt

grotesca que con-

no Nordeste,

marc a toda a poesia de ambos. No entanto, a func;:ao desta via humoristi-

ra desabrida:
Porque a morte, resfriando-vON 0 rosto
Consoante a minha conccP9uO vesani ' I,
:E a alfandega, onde toda vida organi '1\
Ha de pagar urn dia 0 ulti mo imposto

da sua ocorrencia

tro de urn cemiterio caminhando

entre defuntos

assume

0

grande

ele se imagina den-

e participando

de uma

ceia macabra:

1'0 trccho

para com-

Os defuntos entao me ofereciam
Com as articulac;:6es das maos inermes,
Num prato de hospital, cheio de vermes,
Todos os animais que apodreciam!
Eu devorava aquele bolo frio
Feito das podrid6es da Natureza.
Ha urn sentimento de solidariedade

"0

· m

E nua, ap6s baixar ao caos budista,
Vem para aqui, nos brac;:osde urn canalha,
Porque 0 madapolao para a mortalha
Custa 1$200 ao lojista!

lado s ,'() e fUIlt'I\l1 dll 1111111
, 'I'l1mbem

"esta earn

•

Enquanto em Augusto podemos ler:

Todos os poemas dessa s ri I 'III () meSlIl1I 11111\I
em que Cabral desmistifica

~
• 3"

mas de todas as outras,
minimas, e etiquetas.
- Daquelas poucas que se exigem
para se entrar em tal serao,
mortalha, para todos
e rede aos sem caixao.
- Por is so e que sobram de fora,
sem entrar nos sal6es da terra,
entre pedras, gravetos,
no sereno da festa.

- Cemiterio gcndN
onde nao s6 estao, () 111111111
- Eles sac muito III I 1IIIIpi III
do que todos os oull'() .
- Que nao sac s d pI III
da vida que receb 111, 1111
\II I
- Mas cemiterios qo . Pllldlll\ III
e nem mortos imporlflili.
- Eles mesmos transf\lIll1 110
a materia-prima qu t nl.
- Trabalham-na m IO<!1 1
do campo aos armaz ns.
- Cemiterios autirqui 'os,
se bastando em todas as I'll ('
- Sao eles mesmos qu ' pl'lIlhl~em
os defuntos que jazcm.
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em Augusto que toma conta de

toda sua poesia, "Vma vontade absurda de ser Cristo/ Para sacrificar-me por
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todos os homens !"; nao s6 pelos homens, mas por todos os seres mesmo os

poesia a pintura e diz que seu intuito e "dar aver", poesia feita para os olhos

E •

mais insignificantes

mais que para os ouvidos. Num ensaio antigo e pouco lido, "Da fun<;ao mo-

ro ••
0..

ou repulsivos:

Amo 0 esterco, os residuos ruins dos quiosques
E 0 animal inferior que urra nos bosques
E com certeza meu irmao mais velho.

E urn poeta

eloqiiente. Talvez

0

dema da poesia"77 , Joao Cabral faz uma critica a poesia rnodema em sua
preferencia pela expressao em oposi~ao a comunica<;ao. A pesquisa formal
do poeta modemo se prestaria a urna procura de expressao original e pessoal

mais eloqiiente desde Castro Alves.

Este empresta urn tom de indigna~ao ao seus versos e os escreve como se os

que acabaria num individualismo
Cabral,

0

herdado da tradi<;ao rornantica. Segundo

poeta modemo freqiientemente

esquece sua contraparte, 0 leitor,

declamasse sobre uma tribuna no meio da pra~a. Augusto, por sua vez, esta

na ansia de encontrar sua pr6pria voz, daf 0 hermetismo e 0 carater polim6rfico

vestido de "hidrogenio

da poesia deste seculo. 0 autor de Morte e Vida Severina defende as normas

"monotonias

incandescente",

observando a rniseria terrena das

siderais", e da urn tom tragic6mico aos seus versos, trans for-

mando seus poem as em pequenos trechos dramaticos,

esquetes teatrais,

mon610gos de urn bufao triste, urn clown shakespeareano
cabelos desgrenhados/

("Eu puxava os

Como 0 rei Lear, no meio da f]oresta") num imenso

concretude

de suas metaforas, a preferencia pela hipotaxe, demonstram a

preocupa<;ao de Cabral com rela<;ao a recep<;ao do poema. Infelizmente este

mens, mulheres, animais, vegetais, micr6bios, vermes, moneras - seres mu-

tern sido urn aspecto em sua poetica negligenciado pela critica, uma vez que

dos compartilhando

bate de frente com as no<;6es de hermetismo e fragmenta<;ao que a teoria

E notavel

0 dominio

patetico e confundido
rninado.

E uma

do patetico

em sua poesia. Atualmente,

0

com 0 kitsch Mas em Augusto, tern urn uso deter-

estrategia que

0

66

aproxima do leitor. Ja Arist6teles

dava

especial aten~ao ao uso do patetico nos discursos, com objetivo de persuasao e atua~ao sobre as paix6es dos ouvintes.

E sobretudo

uma esco-

literana atribui a poesia contemporanea.
Sem, talvez,

0

mesmo nivel de consciencia critica mas com uma ne-

cessidade interior de se comunicar com seus semelhantes, a poesia de Augusto
apresenta as mesmas caracteristicas citadas da poesia de Cabral. Sobretudo,
ele foi urn grande criador de imagens poeticas, as mais fortes de nossa litera-

lha de expressao coerente com todo seu universo. Patetico vem de pathos,

tura, e que impressionam pelo que tern de clareza, concretude e cotidianidade.

palavra grega que tambem nos deu paixao e patol6gico,

termos que ca-

Praticarnente todas as suas estrofes se desenvolvem em tomo de uma ima-

Emil Staiger em seus Conceitos Fundarnentais da Poetica, diz que

nosa de imagens, que comp6em uma atmosfera, no todo coerente, numa

urn dos objetivos do patetico e lutar contra 0 status quo, e demonstrar que a

antecipa<;ao genial da tecnica cubista e depois surrealista de superposi<;ao

racterizam

bem sua poesia.

gem central, de modo que cada poema e basicamente uma sucessao vertigi-

situa~ao nao pode continuar como esta. 0 povo nordestino que 0 consagrou

imagetica. Os exemplos sao inumeraveis. Vamos citar apenas alguns exem-

entendeu perfeitamente

plos entre os preferidos:

Se

0

sua mensagem.

aspecto patetico distancia Augusto de Joao Cabral,

0

gosto pela

imagem con creta, 0 uso de urn verso plastico, aproxima novamente os dois
poetas nordestinos. N eles as imagens sao funcionais e se prestam a urn objetivo de comunicabilidade.

0 poeta pemambucano

nao raro compara sua

•

•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•
•
adaptando problemas poeticos pessoais as exigencias de comunica~ao. 0 •
gosto pelo verso medido, 0 carater regular de suas estrofes, a clareza e •
e regras poeticas como formas de tomar 0 poema urn velculo comunicativo

palco de Morte, Doen~a e Miseria, cere ado por uma multidao de seres- ho-

da tragedia da desagrega~ao organica.

·

~
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• -g
•
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~
•

Tal uma horda feroz de caes famintos
Atravessando uma esta<;ao deserta,
Viva va dentro do eu, com a boca aberta,
A matilha espantada dos instintos
("Cismas do Destino")

0

•
•
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<;os!". Sua poesia e lugubre, mas nunca obscura. U ma luminosidade radiante
Como uma cascavel que se enroscava
A cidade dos hizaros dormia ...
("as Doentes")

escapa daquelas imagens extraordinarias.

Pois minha mae tao cheia daqueles
Carinhos com que guarda meus sapatos
("Gemidos de Arte")

asfixiante de hermetismo; por elas os leitores podem entrar em urn mundo

Reunam-se em rebeliao ardente e acesa
Todas as minhas for<;as emotivas
E armem ciladas como cobras vivas
Para despeda<;ar minha tristeza
("Gemjdos de Arte")
A passagem dos seculos me ass om bra,
Para onde ira correndo minha sombra
Nesse cavalo de eletricidade?!
("Poem a Negro")
a cora<;ao do poeta e urn hospital
on de morreram todos os doentes
("Queixas Noturnas")

Com elas

0

poeta solitano, esqui-

sito, maniaco, leitor compulsivo das filosofias mais pessimistas, encontrou
uma valvula de escape; sem elas

0

poeta ficaria fechado em uma atmosfera

imaginario de morte e doen<;a com a certeza de que podedio sair, e enriquecidos. Suas metaforas sac como janelas abertas que deixam penetrar urn
vento de esperan<;a e a luz da compreensao.
Este poeta e, aquele homem foi, movido por urn senti men to maior de comunhao
incompreendidos
gua paralitica";

e comunica<;ao.
verbos";

Ele nao quer "Ser cachorro!

ele roga pragas contra

0

"Mulambo

Ganir
da lin-

ele quer ser a voz de quem nao tern voz contra os "ca-

nalhas do mundo"; sua soliderariedade

engloba ate as mais infimas cri-

aturas, as "subjetividades

que ele sabe, todas, condenadas

a mesma

sofredoras",

desgra<;a. Curiosa e paradoxalmente

0

autor de EU foi

0

me-

nos egoista de todos os nossos poetas.

1. "Com a for<;avjsualistica do lince" e urn verso do poema As Cismas do
Destino. Todos os versos de Augusto transcritos neste trabalho pertencem a

A lua magra, quando a nojte cresce
Vista, atraves do vidro azul parece
Urn paralelepipedo quebrada
("Tristezas de urn Quarto Minguante")

edi<;ao da Obra Completa publicada pel a Nova Aguilar (ver bibliografia).

Como urn ladrao sentado numa ponte
Espera alguem, armado de arcabuz
Na fmsia incoercfvel de roubar a luz
Estou a espera de que 0 sol des ponte
("Queixas Noturnas")

3. GULLAR,Ferreira.

2. PROEN~A, Manuel Cavalcanti. Augusto dos Anjos e Outros ensaios.
Rio de Janeiro: Jose Olympio,1959.
Augusto

dos Anjos ou Vida e Morte Severina.

jn: ANJOS, Augusto. Toda a Poesia. 2 ed. Paz e Terra.

Esta ultima belissima estrofe abre espa<;o para mais uma ref1exao.
Augusto e costumeiramente reconhecido como urn poeta lunar, noturno, mas
uma nostalgia do sol atravessa sua poesia, urn desejo de luz e claridade:
"Gosto do sol ignivomo e iracundo"; "Sol brasi1eiro! Queima-me os destro-
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7. MELO

NETO,

Joao Cabral.

Da fum;ao

moderna

da poesia.

in:

.Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

A poesia da diferenc;a feminina

~
• 3'
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~

(Urn estudo sobre a poesia de Gilka Machado
e Delmira Agustini)

•

•
•
•
•
•
"E preciso que a mulher se escreva; que a mulher •
•
escreva da mulher
•
e traga as mulheres a escrita, da qual foram •
•
afastadas com a mesma
•
violencia com a qual foram de seus corpos; pelas
•
mesmas raz6es,
•
pela mesma lei, com a mesma intengao mortal. E •
par Aida Couto Pires
(Mestrado em Literatura Brasileira - UERJ)

ANJOS, Augusto. Obra Completa.

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

. Toda a Poesia. 2 ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra,1978.
ARIST6TELES.

Arte Ret6rica

Carvalho. Ed.Tecnoprint.

e Arte Poetica. Trad. AntOnio Pinto de
S/l: sled., s.d.

MELO NETO, Joao Cabral. Morte e Vida Severina.

lla.ed. Rio de Janei-

ro: Jose Olympio, 1979.
__

. Obra Completa.

mulher

Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994

STAIGER, Emil. Conceitos Fundamentais

va ao

texto, como

da Poetica. 2a. ed. Rio de Ja-

e

preciso que a
preciso que ela va ao
mundo e a hist6ria."
Helene Cixous

neiro: Tempo Brasileiro, 1993.
A falta de uma tradigao expressi va de poesia feminina e uma realidade nas letras latino-americanas
que tendendo para

0

ate

0

inicio da decada de XX. Vma poesia

confessional, para poesia-dicirio, se restringe a expres-

sar-se em subjetivismo e sentimentalismos
ao limitado papel social e cultural imposto

liricos devido, principalmente,

a mulher.

Os temas que predomi-

nam, e se repetem, na poesia feminina dos seculos XVII, XVIII ate

0

XIX

SaD a sublimagao de sentimentos do seu imediato convivio: as alegrias ou
tristezas do amor, a matemidade, a abnegagao. Pode-se afirmar, com

0 criti-

co peruano Estuado Nunez, que "a falta de cultura propende a fazer com que
nao exista nelas (poetisas) urn estrito criterio de selegao estetica, e que
transbordamento

0

sentimental se imponha, com seu cotejo de banalidades,

arroubos, lugares comuns e imitag6es demasiado visiveis" [Estuardo, N: 1938,
7]. Da Colombia dos seculos XVII e XVIII lemos este seguinte trecho de
poema de Soror Josefa del Castillo y Guevara:
EI habla delicada
del am ante que estimo
miel y leche destila
entre rosas y lirios

•

a

