S6bre a Poesia Romcntica no Brasil

N

OTICIANDO o aparecimento em 1813 do primeiro jornal brasileiro

que em suas paginas abria lugar para a literatura, afirmava
Hip61lito da Costa: "Ha dez anos, estando a C6rte em Lisboa, que
ninguem se atrevia a dar a um jornal o nome de Patriota,; e a Henriada de Voltaire entrava no niimero dos livros que se nao podiam
ler sem risco de passar por ateu, pelo menos por ser Jacobino. E
temos agora que em tao curto espago ja se assenta que o povo do
Brasil pode ler a Henriada de Voltaire; e pode ter um jornal com
o titulo de O Patriota, termo que estava proscrito como um dos
que tinham cunho revolucionario; ... n6s julgamos isto materia de
importancia; porque e seguro indicio de que o terror inspirado
pela Revbluao Francesa, que fazia desatender a t6da a proposicao
de reformas, principa a abater-se, e ja se n~o olha para as ideias de
melhoramentos das instituig6es pilblicas, como tendentes a anarquia, em vez de servirem a firmeza do Gov&rno."
Esse terror is reformas inspirado pela Revoluqao Francesa
intensificara-se com a Inconfidencia Mineira, tao ligada Aquela no
campo das id6ais liberais. Esta revolugio abortada de Minas Gerais,
em que se viram envolvidos os "arcades" (vale dizer: os finicos
grandes poetas da col6nia, comrn excegio do seiscentista Greg6rio
de Matos), teve duas consequ&ncias bem funestas para a cultura
e a poesia brasileiras: desterrou para a Africa os arcades (e com
eles, naturalmente, a poesia do Brasil) e, acentuando a repressio
is ideais relativas ao liberalismo, aos "direitos do homem", aos
estudos filos6ficos, aumentou a vigilincia que fizera depender, havia
muito, a impressio e a circulacao de livros da censura regia.
Assim coibidos, os poetas tentam conservar o arcadismo protoromntico dos desaparecidos mineiros, para o que ihes falta sufi-
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ciente valor, ou refugiam-se em fracos poemas religiosos, na maioria
inspirados ou parafraseados da Biblia, em odes empoladas e em poesias que assinalam uma volta ao classicismo, isso quando o classicismo
estava moribundo. Em suma: poetas havia, o que nao havia era
poesia.
E por muito tempo foi assim. Em 1808, o regente D. Joao,
fugindo dos exercitos de Napoleao, realiza a inaudita faganha da
transferencia da sua c6rte de Lisboa para o Rio, abre os portos
da col6nia ao comercio internacional, funda a primeira das nossas
tipografias regulares, publica o primeiro jornal brasileiro, atende
ao desenvolvimento do ensino, da indiistria, das belas-artes, cuida
da abertura da Biblioteca Nacional; o pais progride tanto que em
menos de dez anos e elevado a categoria de Reino Unido ao de
Portugal. Tudo se transforma nessa era febril, mas a poesia continua
vegetando nas maos dos pseudo-clhsicos, poetas sem nenhuma inspiragio, como o provam as obras poeticas saidas dos prelos da Impressio Regia e as que se publicaram naquele mesmo jornal de que
fala Hip61lito da Costa.
Mal retornara D. Joao VI a Portugal quando D. Pedro, regente do reino, proclamou a Independencia, a que se seguiram os
anos tormentosos do primeiro imperio, a abdicago em favor do
menino D. Pedro II e o tempo ainda mais tormentoso da Regencia.
As transformag6es que sofreu o Brasil atingiram entao um ritmo
vertiginoso; sses foram os anos do fortalecimento da consciencia
nacional e, em suas reformas, suas batalhas parlamentares, suas revolug6es e seus jornais de combate, a violncia, o patriotismo e a
orat6ria bem pouca margem deixaram a literatura. A poesia, pois,
continuou na mesma situacao de mediocridade; e nem sequer a
introdugho do romantismo em 1836 a afastou seriamente dai.
Neste ano, no primeiro nimero da Niterdi, efemera "revista
brasilense de ciencias, politica e artes" editada em Paris por um grupo
de brasileiros, publicou Magalhes, um dos editores, um "Ensaio
s6bre a Hist6ria da Literatura Brasileira", esp6cie de manifesto
romantico. E, ainda de Paris, nesse mesmo ano, exportou para o
Brasil os mediocres frutos dos seus esforqos em prol da nova corrente. Os laboriosos Suspiros Poeticos e Saudades repousam hoje
na justa paz do esquecimento; mas ao tempo em que foram publicados, apesar das suas poesias estarem mais longe da sensibilidade
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romantica que muitas piginas dos arcades mineiros, obtiveram
sucesso e valeram a Magalhies, pelo que representavam de novidade intencional, o titulo de introdutor do romantism6 no Brasil.
Magalhies, porem, era um mediocre poeta, a quem o romantismo s6 interessou superficialmente (no fundo, nunca deixou de
ser o pseudo-clissico das suas primeiras Poesias, como o prova a
regressao completa a essa maneira de ser que apresentam as suas
produg6es posteriores aos Suspiros Poeticos), e nao seria ile quem
salvaria a poesia nacional da triste situacao em que se encontrava.
Por outro lado a mundanga brusca do nosso meridiano literario de
Coimbra para Paris -estimulada talvez por aquela mesma aversao
patri6tica que, nesse periodo da consolidacao da Independencia,
levou honestos a pacatos cidadaos a adocgo de nomes indigenas,
quer no nome civil quer em titulos nobili.rquicos; exemplo: Domingos Jose de Magalhies, Visconde de Araguaia-, cortando a
ligagio da literatura brasileira &portuguesa, que sempre, em primeira
ou segunda mao, fornecera os nossos modelos porticos, e nao oferencendo, ademais, uma nova e exemplar linguagem poetica, deixou
os vates da 6poca sem saber o que fazer, a quem seguir.
A solugao disse problema caberia, dez anos mais tarde, a Gonsalves Dias. Entao iam j i serenaido os 6dios provocados por aquelas lutas politicas, e o poeta maranhense, ao acabar seus estudos
na velha Coimbra, onde o romantismo estava em ebuliao, p6de
trazer para a pitria a extraordinaria linguagem poetica dos seus
Primeiros Cantos, realmente romantica na sensibilidade e na inspirac&o. Ademais, seguindo a tendencia geral do romantismo de servir-se de assuntos medievais (em substituigco aos greco-romanos do
classicismo) para a criac&o poetica, esse mestigo de indio nao s6
se serviu do melhor que a sua ancestralidade europeia ihe forneceu
como criou o "indianismo".
O indio na obra de Gonsalves Dias e um indio diferente, em
temperamento e agSes, dos indios dos picos mineiros do sculo xvIIi;
e, naturalmente, um indio romantico, tao romanticamente idealizado
como os cavaleiros de Sir Walter Scott. Mas foram os portugueses,
sob cuja sombra se formara o poeta, os primeiros a reconhecer a
validade dessas "poesias americanas" dos Primeiros Cantos; exatamente lamentando o pouco espaco que aquelas ocupavam nestes,
declarou Herculano -que comn Garrett, o mestre de Gonsalves

120

REVISTA

IBEROAMERICANA

Dias, forma o par mais importante na literatura romantica de Portugal-: "Esse Novo Mundo que deu tanta poesia a Saint-Pierre
e a Chateaubriand e assis nao rico para inspirar e nutrir poetas
que crescerem a sombra das suas selvas primitivas." Era mais que
o reconhecimento, era o aplauso ao indianismo.
E Gonsalves Dias, aperfeigoando os seus conhecimentos de antropologia e linguistica indigenas, estudando corn mais afinco os
costumes dos indios nos velhos cronistas coloniais, p6de assim deixar, esparsos entre a sua grande obra lirica, alguns poemas indianistas do mais alto valor (leiam-se, como exemplos, essa obra-prima
de concepgao e andamento que e "I-Juca-Pirama" e "Leito de F61has Verdes", uma j6ia lirica).
O "caso" do indianismo na literatura brasileira tem sido muito
discutido e a complexidade dos ataques e defesas nao permite sequer, num artigo ligeiro como &ste, uma sumarizagio decente. Registre-se, no entretanto, que nao se discutem tanto os costumes e
os t&rmos indigenas utilizados por Gonsalves Dias (e Alencar, no
romance), costumes e palavras de ficil justificagco, alias, nos cronistas quinhentistas; o centro da questio tem sido a "falsidade"
dos sentimentos e da maneira de pensar e se exprimir das personagens indianistas.
Para nao entrar em longos debates, convem observar apenas
que a critica nao tem querido usar do argumento primrio de que
ao poeta assistia o direito de idealizar as suas personagens de ac6rdo
os conhecimentos e as ideias que possuia s6bre o indio, conhecimentos e ideias que eram tambem os da 6poca romantica. Em outras
palavras, o direito de romantizar o indio como criacao poetica.
O indianismo, alim do mais, nao foi senao um dos aspectos da
obra de Gonalves Dias, obra extraordiniria pelo que tem de bela,
de correta, de contida, de sincera e de viril no tratamento poetico da
natureza e do amor (v. "Se se morre de amor", "Ainda uma vez iAdeus!", ",Olhos Verdes" e a mais conhecida, e uma das mais
perfeitas tambem, das poesias brasileiras - a "Cangco do Exilio").
Nessa obra a poesia nacional encontrou o caminho perdido e
o romantismo, o seu grande mestre.
A geracao seguinte, com efeito, serviu-se abundantemente de
seus assuntos, ritmos, imagens e ate do seu vocabulario. Infelizmente nao lhe seguiu de perto o exemplo de usar a lingua como ins-
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trumento artistico. Os rapazes da segunda geraco romantica, a exceglo talvez de Alvarez de Azevedo, nio tiveram nunca grandes
preocupac6es de ordem estetica; sofreram do "mal" da espontaneidade artistica, ignoraram quase o que hi de "arte" (no sentido de
artesanato) em t6da arte. Dai a frouxidao que tantas vezes ihes
prejudica os versos, dai, parcialmente, a desorganizacqo de tantos
dos seus poemas.
Nao me refiro aqui, nesta questo -de trabalho artistico, tao sbmente aos problemas comuns do portugus do Brasil (neste ponto
a segunda geracao, sem que importe a causa, "abrasileirou" mais a
lingua; ate abrandou uma certa dureza comum em versos de Gonsalves Dias) mas tambem aos de estetica da lingua; essa ignorincia, ou despreocupagio, aliada ~ falta de cultura geral (ou originaria
dela, nao importa para o caso), is inovaq6es e a sensibilidade do
momento; possivelmente explicar a facilidade caracteristica da poesia dessa geracao, por isso mesmo tao perto do povo, tao amada
por ale.
Nem mesmo o excepcional Alvarez de Azevedo -o culto, o
cetico, o satanico, o mordaz Alvarez de Azevedo, o mais aristocratico temperamento da poesia romantica-- conseguiu escapar a essa
popularidade quando se entregou ao sentimentalismo facil de "Se
eu morresse amnanhi" (ou ao satanismo nao menos ftcil dos contos
d A Noite na Taberna).
Esse quase-menino Alvarez de Azevedo, cuja obra desigual s6
resistiu em parte, "foi poeta, sonhou e amnou na vida", conforme
reza o seu auto-epitifio; e foi sobretudo um achado para a poesia
brasileira. Recebeu a heranga de Gonsalves Dias e, com o seu profundo conhecimento da poesia europeia sua contemporinea, abriu
novos horizontes ao romantismo brasileiro. Misturou sentimentalismo, nostalgia, "morrer de amor" com "amor e mrdo", pessimismo,
ceticismo, satanismo e humour na Lira dos 20 Anos. Nessa lira,
tao influenciada por Byron e Musset, se o nitmero de poesias de
primeira ordem e bem pequeno, hi em compensagao muitas passagens extraordinarias; e ha sobretudo as novas cordas que tanto enriqueceram a lirica romantica.
Urma delas, a que Mario de Andrade batisou de "amor e mado", permite considerac6es que muito contribuem para a compreensao do lirismo amoroso da ipoca. O "amor e mido", ou seja: o
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mdo da realizacao do amor, foi, com excegio do caso de Alvares
de Azevedo -explica; o grande mestre paulista-, "mais assunto
portico que realmente sentido"; Manuel Bandeira relacionou esta
explicago a uma outra de Gilberto Freyre para o culto diferenciador da mulher na sociedade brasileira, o qual "bem apurado, e, talvez,
um culto narcisista- do homem patriarcal, do sexo dominador, que
se serve do oprimido - dos pes, das mos, das trangas, do pescoco,
das coxas, dos seios, das ancas da mulher como de alguma coisa de
quente e de doce que ihe amacie, ihe excite e ihe aumente a voluptuosidade e o gozo. O homem patriarcal se rota pela mulher macia,
frigil, fingindo ador-la, mas na verdade para sentir-se mais sexo
forte, mais sexo nobre, mais sexo dominador".
Esta luminosa suposicao de Freyre deixa entrever bem o que
ha de fingimento, de "pose", no "mdo" dos romanticos ao amor,
na adoracao a mulher (a mulher em si ou nos seus atributos mais marcadamente feminos: seios, mos, etc.) e sobretudo, acredito, na autocomiseracao, na lamentagio do poeta em face da vida e do amor.
E1, entretanto, necessario, nao se perder de vista o fato de que
a volta & idade media (nao necessariamente em assunto, mas em
ideais de certa categoria) teria tido a sua influencia na expressao
poetica desse culto a mulher. Alias idade media e patriarcalismo
rural brasileiro nao estavam a esse respeito tio distantes quanto se
podera pensar.
A auto-comiseracao poetica (atitude na qual e necessario ver-se
tambem a influencia do "mal du sicle") estaria naturalmente ligada
a poesia de "amor e morte", tambem bastante posada nos poetas
da segunda gerago romantica, corn excegio, a meu ver de Junqueira Freire. Neste a oscilagio entre o desejo de amor e o de morte decorre das condig6es da sua pr6pria vida: queria-o amor corn ansia
(era um temperamento sensual), mas na impossibilidade do amor
(foi frade, sem vocalao, alias), voltava-se para o desejo da morte
nas suas "horas de delirio". Essa luta interna enriqueceu-lhe as
Inspira Jes do Claustro de. uma forma extraordinaria; nelas perpassa o amor, perpassam o mido e todos os sentimentos que a geracqo exprimiu, mas perpassam tambem o 6dio, o desespiro e a
piedade. Em notas, alias, que explicam a valorizacao recente da
poesia disse "posseso" que tantas vezes parece um.poeta de hoje
(compreender-se-a que a sua poesia nao podia, por raz6es de ordem
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social, religiosa e moral, tertido aceitacgo ao tempo em que foi pu-

blicada).
Mais artista que Freire, porrm menos interessante,
Varela,
cuja longa obra, (viveu mais que os outrQs) ocupa um lugar na
passagem entre a segunda geracgo romanticae a terceira, isto e,
Castro Alves (os oiutros nao resistiram ao tempo). Varela tem menos
"facilidade" que aqules e ainda nao alcanga o "v6o" don condor Castro Alves; por outro lado, pouco sofreu do ceticismo de geraqTo precedente, em realidade voltou a crenga confessada de Gongalves Dias. E,
como ste, sobressai como cantor da natureza.
Desiludido do amor, maltratado pelo destino, Varela nTo se
apega ao ceticismo mas ao lcool, a vagabundagem pelas estradas e
matas do interior, ao amor de Deus atraves do amor a criaqgo. Dai
a sua capacidade de "sentir" a natureza muito mais que o comum
dos mortalis, a subjetivacgo da natureza no poeta e a "sugesto"
dela nas suas poesias. Segundo observou Mirio de Andrade, a gente em Castro Alves pode visualizar a floresta, tal a precisTo de detalhes oferecida, mas em Varela a gente "sente" a floresta. Pena
que essas passagens, capazes de nos fazer sentir a -natureza tio
subjetivamente, se percam entre versos e versos banais, sem interisse de especie alguma. Esse defeito, essa irregularidade qualitativa
dos versos e, tambem, o alongamento sem necessidade da composigo aparecem ate nas melhores poesias de Varela (v. "Cintico do
Calvirio" e "Juvenilia"), tornando-o bem inferior como poeta.
Castro Alves, que temn asses mesmos defeitos, compensa-os com
a sua genialidade. Ha nele, frequentemente, mau g6sto, falta de cona gente perdoa pela grandeza
cisTo, orat6ria desproporcional, -mas
humana da sua poesia, pela sua exuberancia de extrovertido embriagado com a pr6pria gl6ria. Castro Alves foi, com efeito, o cantor de "amor e gl6ria"; quer nos seus poemas de amor, quer na
sua obra social em defesa d Os Escravos, o que o poeta visava era
a gl6ria, a gl6ria materialada nos aplausos pilblicos. Dai a sua eloqu&ncia transbordante.
Visando ser compreendido pelo seu pilblico, visando diretamente o aplauso em grande estilo que s6 o transporte, o entusiasmo

.foi

frenetico, poderia arrancar desse pilblico de teatros e meetings,
Castro Alves teve necessariamente de adaptar a sua lira ao seu
puiblico. As qualidades de subjetivacqo, que caracterizam os outtros
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poetas romanticos, do lugar a fatos objetivos, a descri6es capazes
de fazer o piblico "ver"; a musicalidade do verso (6 ainda Mario de
Andrade quem observa) se transforma em sonoridade, de maior
efeito sobre a massa; a palavra ganha volume, o assunto se transforma em motivo. Enfim, a poesia, se n5o despreza comover, passa
a tratar, em primeiro lugar, de "convencer". Para maior gl6ria do
poeta.
Mas, apesar da consecucao de sua finalidade, e apesar das obras
primas que legou (v. "O Navio Negreiro", "Vozes d'Africa") ao
lado de muitas poesias de grande valor lirico (v. "Boa Noute", as
"tiranas" d Os Escravos como exemplos), a poesia de Castro Alves
representou um nefasto passo na evolucao do genero no Brasil. Isso
porque desprendeu a poesia romantica do lirismo subjetivo no que
pode, submeteu-a a influencia da orat6ria melodramitica e, passando adiante sem citar outras raz6es, porque abriu caminho para a
adogio do parnasianismo francis, poesia de motivos, de objetivismo,
visualista, pict6rico ou escultural, de formas perfeitamente definidas, poesia que dominaria por completo as novas gerac6es, e que
foi um 6rro na nossa hist6ria po6tica. Para facilitar a compreensao
do que foi a praga do parnasianismo no Brasil nada melhor que a
anedota da composig5o do "soneto": o poeta o comega pelo iltimo
verso, a "chave de ouro", depois, com o dicionario de rimas a m~o,
escreve a lltima palavra de cada verso, lanqa no alto da pigina um
titulo relacionado com a chave de ouro, e, finalmente, enche o esqueleto mdtrico com versos sobre o tema oferecido pelo titulo.
O parnasianismo foi a morte do romantismo. E, mais que isso,
foi uma ditadura, a ditadura da mediocridade po6tica, que durou
trinta anos e que r6quereu uma revolucio literYria para desaparecer.
E s6 quando a exaltagio revolucionaria dos modernistas se atenuou,
por volta de 1930, foi que a poesia se sentiu livre. Em muitos casos
para afirmar um neo-romantismo.
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