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RESUMO

O presente artigo se propõe a fazer uma série de leituras que visam trazer novos olhares acerca da poesia de
Augusto dos Anjos. Para tal será utilizada a Estética da Recepção de Hans Robert Jauss, na qual ele elabora
uma historiografia literária centrada na figura do leitor e no aspecto recepcional do texto. Com tais leituras
pretendemos explorar o sentido do poema escolhido, O Lamento das coisas, na visão de um leitor moderno,
com técnicas utilizadas pelo próprio Jauss em seu artigo O texto poético na mudança de horizonte da leitura.
Daremos destaque aos três níveis distintos de leituras a que Jauss se propõe para a análise e colheremos o
resultado através da observação do conjunto dessas leituras e que novo panorama pode ser exposto através
delas.
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ABSTRACT

This article proposes to make a series of lectures aimed at bringing new perspectives on the poetry of
Augusto dos Anjos. To this end the Aesthetics of Hans Robert Jauss reception, in which he elaborates a
literary historiography centered on the figure of the reader and recepcional aspect of the text is used. With
such readings intend to explore the meaning of the chosen poem, The Lament of things, the vision of a
modern reader with techniques used by Jauss himself in his article The poetic text in changing horizon of
reading. We will highlight the three distinct levels of readings that Jauss proposes to analyze and reap the
results through observation of all these readings and new panorama can be exposed through them.

Keywords: Augusto dos Anjos, Aesthetics of Reception, literary historiography.

1. INTRODUÇÃO

Este artigo tem como objetivo fazer uma análise de certos aspectos da poética de Augusto dos Anjos, a partir
de seu soneto O Lamento das Coisas. Para tal análise será feito uso de uma pesquisa bibliográfica acerca da
Estética da Recepção, criada por Hans Robert Jauss na década de 60. Procuraremos responder à pergunta:
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quais novas interpretações podem ser feitas acerca da poesia augustiniana por um leitor moderno?

Levando-se em consideração os fatores que podem influenciar os diversos significados de um poema (época,
nível de conhecimento do leitor), supõe-se a seguinte interpretação: no soneto escolhido, temos o relato de
um universo não criado, de um mundo que não chegou a ser. Tal interpretação não é inteiramente nova, mas
a tornaremos mais crível com aspectos da modernidade, sem desvincular do poema o seu sentido.

Este estudo é importante não só como um experimento sobre as teorias da recepção (campo muito novo e
promissor da teoria literária), como também servirá para fazer parte do rol de escritos sobre Augusto dos
Anjos, acrescentando uma nova forma de ver sua poesia.

1. TEORIAS DA RECEPÇÃO

Até os primeiros anos do século XX a figura do leitor era teoricamente negligenciada pela crítica literária,
centrando seus estudos primeiramente no autor e, em seguida, no texto em si. Essa preocupação com os
processos que acontecem no ato da leitura só veio a ser estudada de forma mais metódica a partir dos anos
1960.

Antes desse período, Eagleton (1989) esquematiza que a teoria literária primeiro figurou com a crítica
romântica que era centrada nos estudos da biografia do autor, sendo este o detentor do sentido do texto; no
século XX, com o Formalismo e o New Criticism, a atenção se volta para o texto e a interpretação reside nas
características de sua própria textualidade. A partir de todos esses anos de teoria abordando o autor e o
texto, chegou-se à conclusão de que a linguagem não é suficiente para dizer as intenções de quem fala. “Ora,
se o texto já não diz tudo, nem seu autor é o dono de um sentido para ele, o leitor tem sido considerado peça
fundamental no processo de leitura” (ZAPONNE in BONNICI; ZOLIN, 2005, p. 153).

Mas como se chegou a essa importância do leitor na crítica literária?
Antes de abordar os processos críticos, devemos voltar à Fenomenologia, modelo filosófico desenvolvido pelo
alemão Edmund Husserl, que estudou o problema da separação entre sujeito e objeto atentando para a
natureza dos fenômenos que consistem a percepção de determinada coisa, e como esses fenômenos são
apreendidos pela consciência. Tal abordagem parece abstrata e realmente o é, afinal o que a fenomenologia
busca é de fato o “De volta às coisas em si” (EAGLEATON, 1989), porém Husserl faz da fenomenologia uma
ciência do subjetivo, não um mero acúmulo de psicologismos.

O principal da experiência de percepção, segundo Husserl, era compreender os dois aspectos fundamentais do
fenômeno, o essencial e o imutável. Tais aspectos levavam a um sujeito transcendental, “anterior à sua
história e suas condições sociais, que dele fluíram como a água jorra de uma nascente” (EAGLEATON, 1989).
Aplicando tais conceitos à teoria literária, o texto é um fenômeno quando sua essência é apreendida,
apreensão essa que só pode dar-se através da experiência de um leitor. O que a consciência desse leitor
recebe é a obra literária. Aliando, portanto, a Fenomenologia à literatura: se a nossa consciência não constitui
apenas um retrato do mundo, mas parte dele, a leitura é também um processo de criação do texto, já que,
enquanto fenômeno, ele é alterado ao entrar em contato com a subjetividade do leitor.

Chegamos, dessa forma, a um dos ramos que compõem a moderna teoria literária: o que estuda a figura do
leitor e o aspecto recepcional da leitura. Este trabalho, utilizando a vertente de Jauss, abordará a sua teoria
com mais profundidade. Houve, no entanto, outros autores que podemos chamar de teóricos da recepção.

Wolfgang Iser, em O Ato da Leitura (1978) cria a figura de um leitor que é familiarizado com as técnicas
literárias de determinado obra, porém essa obra só ganha eficiência quando confronta os conhecimentos
usados pelo leitor para interpretá-lo. Uma verdadeira obra literária, na visão de Iser, modifica, “violenta” as
formas com que o leitor vê o mundo. Nesse ponto, relembrando Eagleton, podemos fazer um paralelo com o
Formalismo russo e seu conceito de “estranhamento” da linguagem. Esse leitor cujas crenças são
confrontadas, no entanto, encerra uma figura paradoxal. Para que haja uma mudança em sua forma e ver o
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mundo, ele precisa estar aberto a tais mudanças, ser um sujeito liberal. Desse modo, um leitor de ideologia já
formada não seria um bom leitor. Mas se as convicções desse sujeito são passíveis de mudança, a
transgressão realizada pelo texto não será muito significante. Esse é um ponto negativo muito relevante nas
teorias da recepção, visto que elas supõem um leitor específico, já dotado de certos conhecimentos literários
para a interpretação da obra.

Outros autores contribuíram para o desenvolvimento das teorias de recepção, como Roland Barthes com O
Prazer do Texto (1937), Stanley Fish com Is There a Text in the Class?
(1980), Umberto Eco com Leitura do Texto Literário (1979) e outros.

1. A ESTÉTICA DA RECEPÇÃO

Em uma aula ministrada por Hans Robert Jauss em 1967 na Universidade de Constança, os preceitos teóricos
de sua estética da recepção foram lançados. Nessa aula histórica ele critica os ramos da teoria literária que
vieram antes dele e seus contemporâneos também, no que concerne à historiografia literária. Para Jauss, tal
assunto era tratado de forma muito tradicional, sem conseguir explanar o que ele próprio entendia por
historiografia literária.

Os modelos antigos e contemporâneos a Jauss tratavam a história da literatura de forma muito fechada,
limitando-a ao aspecto cronológico apenas, baseando-se no modelo vida e obra do autor ou na apreciação dos
autores da Antiguidade como ponto cronológico inexorável. Era uma forma de organizar o texto literário a
partir do que persistia em sua essência.

Ao criticar esse modelo, Jauss argumenta que se a historiografia literária for trabalhada dessa forma, o
aspecto estético das obras será negligenciado; outro ponto é o fato de que “o historiador da literatura
limita-se à apresentação de um passado acabado” (JAUSS, 1994,). Na sua visão, o valor da obra literária não
depende de condições históricas ou biográficas, mas sim da forma como é recebida, do efeito que produz
sobre os leitores e da fama que alcança no futuro.

Visando um amalgama entre literatura e história, Jauss busca auxílio no Formalismo e no Marxismo ou
sociologia da literatura, teorias que acabariam sendo criticadas por não cumprirem seu objetivo. O Marxismo
“reduziu, segundo Jauss, a literatura a mero reflexo de estruturas sociais” (ZAPONNE in BONNICI; ZOLIN,
2005 p. 156), ou seja, a literatura passa a ter uma ligação com a realidade social, sendo consideradas como
obras literárias apenas os textos que refletissem os conflitos sociais. Através dessa visão o que se tinha era
uma estética da representação que iria selecionar as obras de seu cânone pelo princípio de qual delas melhor
representaria as relações sociais. Sob essa perspectiva qualquer estética que não seguisse ou transgredisse
os valores miméticos seria desconsiderada (por exemplo, Modernismo).

Para o Formalismo, o texto literário possui toda uma organização, um conjunto de procedimentos que só
através da percepção de um leitor será considerado arte. O valor literário será medido pelo estranhamento
causado por certas estratégias verbais que concedem ao texto o seu caráter de literário. O leitor, nesse caso,
está presente para perceber a forma do texto e compará-la com outras formas passadas. Em ambas as
teorias o leitor recebe um papel passivo, mas na saída proposta por Jauss o valor estético é analisado pela
comparação que o leitor faz da obra com outras obras já lidas, no caráter histórico, o que determina o valor
da obra é a sua primeira recepção (quando a obra é publicada) e as sucessivas recepções do público ao longo
dos anos. Nessa sucessão a interpretação dos primeiros leitores seria sobreposta pelas futuras interpretações.

Após essa organização de seu ponto de vista, Jauss (1994) nos apresenta sua teoria fundamentada em sete
teses, quatro delas de caráter fundamentalmente teórico e três de caráter prático, cuja aplicabilidade é um
dos pontos chave deste artigo.

Na primeira tese, Jauss argumenta que a história da literatura não é um mero encadeamento de fatos
literários, mas baseia-se na experiência da obra em seus leitores, em uma forma de diálogo que acaba por
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atualizar a obra. O texto torna-se, assim, um ato de recepção, pois o mesmo não pode ser percebido como
algo estático de significado fechado, dando ao leitor novas formas de comparação com textos já lidos e novos
parâmetros para avaliar futuras obras.

A segunda tese trabalha um dos conceitos básicos e mais concernentes à teoria de Jauss: o horizonte de
expectativa. Essa tese visa contrapor qualquer crítica à teoria da recepção que a acuse de uma leitura muito
subjetiva por parte do leitor. Nesse conceito o leitor tem conhecimentos adquiridos previamente que
possibilitam a leitura da obra no momento em que esta surge, tal obra “conduz o leitor a determinada postura
emocional e, com tudo isso, antecipa um horizonte geral da compreensão” (JAUSS, 1994, p.28). O horizonte
de cada leitor será influenciado pelo meio em que ele vive, pela ideologia vigente e, portanto refletirá a
sociedade na qual esse leitor está inserido.

Jauss, em sua terceira tese desenvolve o conceito de distância estética que tem por objetivo medir o caráter
artístico de um texto. Como explica Zaponne (in BONNICI; ZOLIN, 2005 p. 159), quanto maior a distância
entre o horizonte de expectativa suscitado pela obra e o dos leitores, maior o valor estético da obra. Quanto
menor esse distanciamento significa que a obra se encaixa nos preceitos convencionais, não trazendo nada de
original. Jauss chama a esse tipo de texto, literatura de culinária. Se o horizonte de expectativa pode mudar,
uma obra que antes foi celebrada pela originalidade pode hoje ser bastante comum, fazendo com que as
grandes obras sejam aquelas que consigam atingir leitores de todas as épocas.

Contrariando o objetivismo histórico que trata o sentido do texto como algo atemporal e imutável, Jauss em
sua quarta tese, considera esse sentido como algo que é construído com o passar do tempo e com os mais
variados tipos de leituras. Ao dialogar a leitura do texto num momento passado com a leitura atual, pode-se
traçar uma historicidade da obra literária, reconstruindo o horizonte de expectativas no qual ela foi criada.
Para fazer essa reconstrução Jauss utiliza o modelo pergunta e resposta de Gadamer. O texto é a resposta
para qual pergunta feita pelo público?
Através desse sistema o horizonte tanto da obra como dos leitores é reconstruído. Mas para um leitor do
presente tentar encontrar a resposta, ou seja, interpretar um texto mais antigo, sua interpretação estará
carregada de outras interpretações que vem sendo feitas ao longo da história e suas mudanças ideológicas.
Para Jauss, a melhor forma de fazer algum juízo de valor é desenvolvendo o potencial de sentido do texto,
que é percebido não só no reconhecimento da obra pelo leitor, mas no que ela pode vir a ser quando
“antecipa caminhos da experiência futura, imagina modelos de pensamento e comportamento ainda não
experimentados ou contém uma resposta a novas perguntas” (JAUSS, 1994, p.39).

A quinta tese trata do aspecto diacrônico da recepção da obra no decorrer dos tempos. O lugar de uma obra
em uma história da literatura não pode ser determinado apenas por sua recepção inicial, mas pelo diálogo da
mesma com as recepções feitas depois dela até o momento da presente leitura. Dessa forma pode-se
perceber que a originalidade da obra não é fechada a uma determinada época e sim um processo evolutivo.

“Para Jauss, a historicidade da literatura se revela exatamente nos pontos de intersecção entre diacronia e
sincronia” (ZAPONNE in BONNICI; ZOLIN, 2005 p. 161). Na sexta tese Jauss propõe que o aspecto diacrônico
seja relacionado à recepção do texto literário em um determinado momento para que, através dessa relação,
o leitor possa perceber que as recepções de tais textos são distintas, dependendo dos momentos em que
surgiram.

Na sétima tese Jauss dá à literatura uma função social ao trabalhar a relação entre a vida e a literatura.
Nesse caso a experiência estética resultante da leitura suscita novas formas de ver o próprio cotidiano do
leitor, em seu âmbito social, ético, político, etc. Uma obra literária só contém esse caráter social quando
promove alguma mudança significativa nos conceitos do leitor, ou pelo menos o faz questionar; se, por outro
lado, a leitura de uma obra apenas perpetua as normas vigentes a as formas tradicionais de ver o mundo, ela
se torna, no dizer do próprio Jauss, uma “literatura de culinária”.

Para a análise proposta neste artigo utilizaremos o ensaio escrito por Jauss: O texto poético na mudança de
horizonte da leitura (Der poetische Text in Horizontwandel der Lektüre). Tal ensaio, descrito pelo próprio
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autor como uma experiência, faz a leitura de um poema de Baudelaire a partir de três momentos distintos.
Remontando a Gadamer para resgatar a tríade compreensão, interpretação e aplicação, Jauss divide a sua
leitura em uma primeira leitura de percepção estética, uma segunda de interpretação retrospectiva e
finalmente uma terceira na qual ele reconstrói o horizonte de expectativa da obra no momento de sua
publicação até a interpretação feita pelo próprio autor.

Na leitura de percepção estética dá-se o primeiro contato com o texto, cujo significado pleno será visível
apenas após várias leituras. O sistema pergunta-resposta refere-se mais especificamente à leitura
interpretativa, o segundo momento. Na primeira leitura perceptiva, na qual o leitor tem uma experiência
estética, naco há uma necessidade de interpretação imediata. Após esse primeiro contato estético com o
texto, os leitores posteriores irão se relacionar com o horizonte de expectativa da primeira leitura, impedindo
que sejam dados ao texto significados que extrapolem seu horizonte. “a interpretação de um texto poético já
sempre pressupõe a percepção estética como compreensão prévia; só deve concretizar significados que
parecem ou poderiam parecer possíveis ao intérprete no horizonte de sua leitura anterior.” (JAUSS in LIMA,
1983, p. 308)

Separando a leitura do texto em três momentos distintos, Jauss exemplifica o fato de muitas vezes
compreendermos o significado de um poema através de sucessivas leituras que forem feitas. Dessa forma, o
horizonte de expectativa da segunda leitura será a experiência da primeira. Levando em consideração que a
segunda leitura de caráter interpretativo pode se tornar o horizonte de expectativa para outras leituras
posteriores, então “um texto do passado não interessa apenas com relação ao seu contexto primário, mas
também é interpretado para elucidar seu possível significado para a situação contemporânea” (JAUSS in
LIMA, 1983, p. 309). A leitura interpretativa é o momento de tentar responder as perguntas feitas na leitura
perceptiva.

A fase final de todo esse processo, a leitura histórica, tem por objetivo reconstituir as perguntas que foram
feitas à época da primeira aparição do texto. A proposta de Jauss (1980) é justamente trocar perguntas
fechadas historicamente como “O que disse o texto?
” por uma pergunta como “O que o texto me diz e o que eu digo sobre o texto?
”. Através desse diálogo com as leituras passadas é possível ampliar o horizonte de expectativa do próprio
leitor. Outro aspecto que é importante ressaltar é que essa leitura histórica “evita que o texto do passado seja
adaptado ingenuamente aos preconceitos e a expectativas de significados de nossa época.” (JAUSS in LIMA,
1983, p. 312).

1. PRIMEIRA LEITURA DE PERCEPÇÃO ESTÉTICA

O lamento das coisas

Triste, a escutar, pancada por pancada,
A sucessividade dos segundos,
Ouço, em sons subterrâneos, do Orbe oriundos,
O choro da Energia abandonada!

É a dor da Força desaproveitada
- O cantochão dos dínamos profundos,
Que, podendo mover milhões de mundos,
Jazem ainda na estática do Nada!

É o soluço da forma ainda imprecisa...
Da transparência que se não realiza...
Da luz que não chegou a ser lampejo...
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E é em suma, o subconsciente aí formidando
Da natureza que parou, chorando,
No rudimentarismo do Desejo!

Que perguntas o leitor pode se fazer a partir deste título?
Que coisas são essas que estão lamentando e porque lamentam?
É interessante notar que já no título aparece um termo relativo a som, e que isso irá se repetir ao longo do
poema.

Verso 1 – na continuação (ou início) de sentido do título, temos o estado de espírito de um sujeito que não
sabemos ainda quem é. Tal estado de espírito é explicitado antes mesmo de qualquer ação, pois primeiro
sabemos que alguém está triste, depois que estava escutando algo. A cesura na sexta sílaba (ca) acaba por
se repetir na décima com o mesmo vocábulo. Neste primeiro verso podemos distinguir não só o ritmo do
poema, mas a imagem, a ideia de ritmo que permeia o tema do soneto, note-se a aliteração do p.

Verso 2 – verso formado por dois substantivos, a aliteração do s retorna no terceiro. Sucessividade nos
remete à ideia de ritmo novamente, ou de um movimento, que sustenta o fim do verso anterior (pancada por
pancada).

Versos 3-4 – pela primeira vez temos uma ação do eu - lírico. O que ele ouve?
O que sugere essa repetição do o, que entre esse verso e o seguinte aparece onze vezes?
Orbe, escrito em maiúscula (assim como Energia), nos faz extrapolar seu significado. Talvez não seja apenas
do globo que o eu - lírico fale, mas do universo em si. No verso seguinte, choro vem resgatar diretamente o
lamento do título. Mas que Energia plangente é essa que, abandonada, tem seu lamento escutado por
alguém?

A cesura em toda a estrofe permanece a mesma (se levarmos em consideração o modelo 6-10). Logo, no
início do soneto, a imagem sugerida de um som ritmado mescla-se à própria estrutura métrica em seu
desenvolvimento. Não só a métrica influencia esse propósito, como a pontuação também, composta de
vírgulas marcadoras de compasso, culminando na exclamação no fim da estrofe.

Verso 5 – a segunda estrofe começa com a explicação sobre o que seria tal lamento. No fim do verso anterior
(Energia abandonada) a ideia de algo que não chegou a ser é retomada com Força desaproveitada. Há uma
sensação de imobilidade e desperdício que percorre todo o poema e começa a partir desses versos (4-5).
Note-se a cesura na quarta sílaba, como que para intensificar a carga semântica do vocábulo Força.

Verso 6 – cantochão e dínamos reforçam a ideia do ritmo impregnada no poema; cantochão que remete a um
canto religioso e dínamo que provém do grego dúnamis (força) e é uma máquina que transforma energia
mecânica em elétrica.

Versos 7-8 – estes são versos importantes, pois demonstram que há a possibilidade de mudança desse
estado de estagnação. A aliteração volta na letra m, como que para dar a ideia de movimento, movimento
este que não chega a ser concretizado, que jaz na estática do Nada. Escrito em maiúscula, esse Nada nos
parece algo mais indefinido ainda, mais vazio do que a palavra normalmente sugere.

Versos 9-11 – este primeiro terceto, de caráter explicativo, demonstra uma descrição mais física, visto que
nos versos anteriores o que era descrito era menos tangível (energia abandonada, dor da Força, estática do
Nada). No verso 9 já se fala de uma forma imprecisa, ou seja, de algo que possui contornos mas que não está
formado. E que soluça. Essa imagem plangente continua percorrendo o poema e a partir desses versos
encaminha-se para a chave de ouro. O mistério de toda essa imprecisão é acentuado pelas reticências no fim
do verso.

No décimo verso temos uma palavra muito importante para o sentido do poema: transcendência. E tão
importante quanto, é o seu complemento: que se não realiza. Aqui não se fala necessariamente da coisa que

05/11/2018        http://anais.educonse.com.br/2014/augusto_dos_anjos_a_luz_da_estetica_da_recepcao.pdf

Educon, Aracaju, Volume 08, n. 01, p.6-10,  set/2014 | www.educonse.com.br/viiixcoloquio



ainda não é. Fala-se justamente do processo de mudança que não é concluído. Essa transcendência que não
se faz é de que estado para qual estado?
O verso 11 possui a mesma carga de uma transformação interrompida que os anteriores. Essa luz que não
chegou a ser lampejo seria a luz como a conhecemos, um fenômeno físico, ou seria uma consciência que
ainda não se formou?

Versos 12-14 – finalmente no segundo terceto temos a conclusão do soneto e uma explicação que, de certa
forma, constringe todas as outras. É uma descrição de caráter mais psicológico, o uso do vocábulo
subconsciente o confirma. Nos versos seguintes sabemos a quem pertence esse subconsciente: à Natureza, e
o estado no qual ela se encontra: parada, chorando, no rudimentarismo do Desejo. É válido notar a aliteração
do “r” em todas as sílabas tônicas do verso 13 e sua ocorrência no verso 14 em rudimentarismo, como que
para reforçar a ideia de atraso e de algo rude ou primário. Estes últimos versos retomam as palavras
maiúsculas (Natureza, Desejo) trazendo uma abrangência de sentido maior. Que desejo será esse no qual o
subconsciente da Natureza estancou?

1. SEGUNDA LEITURA DE COMPREESSÃO INTERPRETATIVA

Um universo não criado não é uma interpretação inédita no histórico de interpretações de Augusto dos Anjos.
Neste trabalho, porém, pretendemos fazer essa interpretação de forma mais profunda e dando a ela um
caráter mais “moderno”, sem, é claro, desvincular seus significados anteriores. Vamos nos atentar por
enquanto às palavras em maiúsculas: Orbe, Força, Nada, Natureza. Todas elas em seu contexto no poema
nos remetem ao Cosmos. Voltemos, portanto, ao início para buscar um significado que satisfaça as perguntas
feitas na primeira leitura.

Já falamos de como a estrutura rítmica alia-se à imagem do som presente no poema. Mas esse lamento é
uma metáfora para que?
Existe realmente algum som nos confins do espaço que possa justificar tal “choro da Energia abandonada”?
De fato, na década de 60, dois cientistas, ao fazerem experimentos de radioastronomia e comunicação a
partir de satélites acabaram por notar um ruído parecido com estática que não conseguiram identificar a
princípio. Após várias tentativas de descobrir de onde vinha tal ruído, (eles já haviam descartado ser de
fontes humanas, do Sol ou outro de planeta) os cientistas constataram que o ruído só poderia ter origem
cósmica. Estava descoberta a radiação cósmica de fundo. Essa radiação é propagada através de
microondas e é tida como um “fóssil” do Big-bang, um vestígio dos períodos inicias do Universo, um som do
Orbe oriundo.

Continuando a leitura, a partir da segunda estrofe temos uma série de explicações para o que pode ser tal
som. Se levarmos em conta essa associação com a radiação de fundo, as sentenças ao longo do poema
tornam mais crível a ideia sugerida de um universo não criado, estacionado. Vejamos: a Força desaproveitada
e os dínamos profundos que não funcionam deixando o mundo na estática do Nada. É muito interessante a
imagem do cantochão dos dínamos, pois nos parece o som de uma máquina, que no caso presente não
funciona mais, apenas começou seu processo e parou. E mais intrigante é o fato de o dínamo ser uma
máquina que transforma energia (mecânica em elétrica). Seria essa a Energia abandonada que não chegou a
ser algo mais?

Mais à frente temos uma forma imprecisa e uma mudança que não é feita. Estaria Augusto falando de um
universo que não evoluiu, que não passou pelos processos evolutivos a ponto de se tornar algo habitável?
O verso da luz que não chegou a ser lampejo é particularmente imprescindível para nossa leitura. Se o
analisarmos pelo prisma científico a que nos propusemos, chegaremos a um fato também científico em
relação ao início do universo: a luz só surgiu 380 000 anos depois do Big-bang. Este décimo primeiro verso
pode estar falando de quando o universo ainda não tinha luz ou do processo desse surgimento, que não se
efetuou, fazendo dessa uma transcendência que se não realiza.
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Enfim chegamos novamente à última estrofe e ao aspecto psicológico do lamento das coisas. Todo o choro
dessa Energia seria a Natureza, plangente, estacionada no Desejo que podemos conceber como querer, como
vontade. Seria essa a vontade schopenhaueriana, impulso cego e sem fundamento que guia a vida humana
de forma irracional?
Tal vontade faz o homem sofrer, pois este busca a felicidade e sofre quando não a alcança; quando a alcança,
sofre por não ter o que buscar. É um contínuo sofrimento, pois o homem sempre irá querer alguma coisa. A
Natureza retratada no poema sofre porque também está condicionada à vontade de querer algo: de concluir
seu processo de existir, de finalizar sua formação. Continuando nessa leitura temos então um poema que fala
de um universo que estacionou, que começou o seu processo de criação, mas não o concluiu.

1. TERCEITURA LEITURA DE COMPREENSÃO HISTÓRICA

Nesta leitura de compreensão histórica faremos uma reconstrução do ambiente que primeiro recebeu a poesia
augustiniana. O poeta lançou sua obra em plena Belle Époque (1912), período de transição entre o fim do
Simbolismo e Parnasianismo (dos quais Augusto herdou algumas características) e início do Modernismo. É
importante salientar que no século XIX as críticas “são vistas em sua relação com vida e obra do autor e
julgadas de acordo com critérios menos estéticos do que morais” (JAUSS in LIMA, 1983, p. 335). Isso é
constatado quando lemos as críticas de pessoas contemporâneas ao poeta, como seu amigo Órris Soares e
Antônio Torres. Em Torres (1996) temos esta afirmação sobre Augusto: “de uma honestidade sem limites, de
uma pureza que, neste país e nestes tempos, devia ser vibrada aos quatro ventos da terra em clarinadas
triunfais por trombetas de prata.”. Mas o nosso principal objetivo aqui é salientar a importância da Escola de
Recife para o vocabulário e as implicações filosóficas do poeta.

Quando entra na Escola de Recife, Augusto já havia começado seus estudos na área de humanidades por
causa de seu pai, Dr. Alexandre dos Santos; nessa época o âmbito intelectual brasileiro estava em polvorosa,
buscavam-se principalmente os conhecimentos filosóficos, dos quais o que mais se destacou foi o positivismo.
Época dos nomes de Tobias Barreto, Sílvio Romero e Martins Júnior que, munido do positivismo introduziu na
poesia brasileira a poesia científica. É quase no fim dessa fase de ouro da intelectualidade recifense que
Augusto se insere, bebendo avidamente da fonte de nomes como Spencer, Haeckel, Schopenhauer e
adquirindo conceitos como a monera, o pessimismo e a vida e morte como puro fatos químicos, sem
significados profundos ou extemporâneos. É graças a esse ambiente que Augusto produzirá seus poemas de
cunho filosófico-existencialista aliados a um vocabulário cujo uso é necessário para expressar uma visão de
mundo, não mero artifício literário.

As poucas críticas estéticas que se seguiram logo após o surgimento do livro Eu não foram favoráveis ao
estilo do autor. O período de transição que referenciamos acima como Belle Époque não foi um período de
grandes avanços literários, na verdade o sentimento de literatura nacional havia sido deixado de lado para
novamente serem copiados os modelos europeus, principalmente o francês. Não havia quebra de velhos
padrões naquela época, apenas uma repetição do já havia sendo feito. Não é à toa que quando surge a poesia
“de mau gosto” de Augusto dos Anjos a sociedade não a enxerga com bons olhos no momento. Sua fama e
estudo profundo estariam legados aos leitores futuros que sofreram sua influência. Este poeta paraibano é um
exemplo de quebra de horizonte de expectativa e de distância estética. Com o surgimento de sua obra os
preceitos vigentes foram ultrapassados (em parte pela originalidade da linguagem, em parte pela não filiação
do poeta com nenhuma escola literária), rompendo com o horizonte já estabelecido de obras que primavam
pela forma, pela busca excessiva do belo e pelo academicismo. Havia, portanto, uma grande distância
estética entre o Eu augustiniano e a poética parnasiano-simbolista. Ora, como já foi dito anteriormente,
quanto maior a distância da obra de seu horizonte de expectativas, maior seu valor estético.

Considerando toda essa ambientação e influências, tomamos a liberdade de fazer uma pergunta que cremos
pertinente: se Augusto, tendo vivido cercado de preceitos filosóficos e científicos de sua época, os aliou e fez
deles matéria constituinte de sua poesia, não o faria novamente se vivesse em nossa época?
A interpretação que fizemos na segunda leitura é uma forma de responder essa pergunta na figura de um
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leitor que, além de conhecer a lírica do poeta e seus artifícios, também possui conhecimentos nas áreas que
em que essa mesma lírica bebeu. Só que tal leitura interpretativa é atualizada. Não estamos querendo impor
significados inexistes à poesia de Augusto, mas sim extrapolar os sentidos do texto. Hirsch (1967 in
EAGLETON 1989) afirma que “pode haver várias interpretações diferentes e válidas, mas todas elas devem se
situar dentro do ‘sistema de expectativas e probabilidades típicas’ que o sentido do autor permitir”.

A linguagem literária, assim como os postulados científicos, evolui. A estética da recepção surge justamente
para poder mostrar diferentes interpretações em diferentes épocas para um mesmo texto. Criamos para este
artigo um leitor virtual capaz de fazer tais interpretações. Assim, acaba-se de acrescentar um novo capítulo à
historiografia literária proposta por Jauss, em relação a Augusto dos Anjos. Que as perguntas ainda não feitas
continuem legando à obra a sua longevidade entre as estantes de tantos novos leitores.

1. CONCLUSÃO

Após esse pequeno estudo munido da Estética da Recepção, consideramos válido salientar dois pontos: 1) as
teorias da recepção constituem um campo relativamente novo e que promete levar a crítica literária a
caminhos muito interessantes de percorrer. As possibilidades de utilização são incontáveis e seus conceitos
são bastante pertinentes para a análise literária; 2) uma circunstância que usaria maravilhosamente as
teorias da recepção seria a própria sala de aula. Uma vez que são teorias centradas na figura do leitor, que
melhor lugar para aplicá-la do que nas aulas de literatura, analisando as interpretações que não fujam demais
do sentido do texto?
Para isso, é claro, os professores precisariam ter capacitação teórica para tal atividade (e os alunos também
teriam que estar à altura da tarefa). É uma realidade difícil de ver concretizada (principalmente no nosso
país), mas isso não impede de pensarmos a respeito.
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