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O acontecer do estudo

Máquina de escrever e fazer versos,
Já não sei mais cantar,

As florestas deixei, voei das serras
E vim cair no mar.

(Canção, “Poesias Avulsas”)

A obra de Luis Nicolau Fagundes Varela (1841-1875) corresponde 
a uma das mais inquietantes produções da poesia do século XIX brasileiro. 
A vida e a obra do homem e do artista são locais de trânsito permanente; 
a imagem do embriagado, irresponsável e errante chega a ser mais intensa 
que a imagem do bom menino, de boa família provinciana, que sustenta 
valores morais, cujos alicerces alimentam reputações políticas e sociais.   
Literal e literariamente, Fagundes Varela é poeta romântico, desde estu-
dante de Direito, jamais formado de Curso concluído, até homem perdi-
do na selva, do interior do Estado do Rio de Janeiro; homem errante que 
vagueia em centros urbanos paulista e carioca, em Recife e em outras ci-
dades como Niterói, Petrópolis, Paraíba do Sul, Angra dos Reis. Leonardo 
Fróes, em seu estudo Um outro. Varela, diz que o poeta:

Nasceu na Fazenda Santa Rita, atual município de 
Rio Claro, no Estado do Rio, em 17 de agosto de 1841. De 
um total 17 filhos, seis homens e 11 mulheres, foi o pri-
meiro. Como primogênito, recebeu o nome do avô paterno, 
Luis Nicolau, e o nome dele e do avô, completos, ficaram 
absolutamente iguais. Formado pela Universidade de Coim-
bra, esse avô foi deputado em Lisboa, como representante 
da Província do Rio de Janeiro, na legislatura de 1821-1822 
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e assinou a Constituição então aprovada para o Brasil co-
lônia. A mãe do poeta, Dona Emília de Andrade, sobrinha 
do Barão de Rio Claro, era herdeira de terras. O pai, com 
exatamente o mesmo nome que Varela deu ao seu filho que 
morreu com três meses, Emiliano Varela, foi deputado tam-
bém, na Assembléia, em Niterói, e formou-se na academia 
de São Paulo, da qual o avô constituinte, seu pai, o Luis 
Nicolau I, foi professor e secretário. A avó materna do poeta, 
que tinha o nome da fazenda – chamava Rita. (FRÓES: p. 
30-31, 1990)

Fagundes Varela transgrediu a códigos tradicionais da cultura bra-
sileira, sendo poeta romântico, ultrapassou fronteiras que demarcam os 
limites entre o campo e a cidade, seja no imaginário poético, seja em an-
danças, das quais o homem era refém e o artista expressava. Sua situação 
humana e social, os meios de comunicação que veicularam seus poemas, 
as publicações de seus livros, a forma dos versos, o motivo dos poemas, as 
ideias discutidas e concretizadas ideologicamente pelo poeta são questões 
que me inquietam, em relação ao posicionamento de Fagundes Varela, no 
âmbito da lírica nacional, especificamente a que foi produzida, no perío-
do de 1850 até a década de 70, dos XIX.

Perguntas, nascidas da inquietação crítica, se fazem permanen-
tes em mim, desde o ano de 2003, quando, ainda na Graduação, em Fa-
culdade Particular (FERP), na cidade de Volta Redonda, fui convidado 
para falar em Rio Claro, cidadezinha do interior fluminense, onde Varela 
nasceu. Não pude ir por pura falta de conhecimento acerca do poeta, 
embora já lhe conhecesse parte da obra, à época, não era capaz de proferir 
palestra sobre ele. Logo, fui para João Pessoa, (UFPB), participar (como 
ouvinte) de Congresso sobre Mulher na Literatura; então, perdeu-se no 
tempo a oportunidade, mas as perguntas que fiz a mim mesmo sobre os 
poemas de Fagundes Varela permaneceram: Quais seriam as marcas, os 
rastros ou vestígios das experiências, do homem, expressas em seus livros 
de poemas, em suas publicações e veículos de comunicação, nos quais ele 
colaborava? Ou, qual a imagem da vida e da obra de Fagundes Varela, que 
nos chegam via veículos institucionalizados de ensino e aprendizagem da 
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poesia nacional, tais como livros didáticos, ensaios e pesquisas históricas 
de cunho teórico e crítico? Ou, qual a situação de seu público e local de 
fala, nos XIX? 

 Fagundes Varela foi poeta de punho forte e incessante, desde 
antes dos vinte anos de idade, até postumamente. Sua obra proporciona 
à viabilidade crítica a contemplação de axiologias que se evidenciam 
melhor, na situação de sua obra e vida, que de qualquer outro poeta ro-
mântico de seu tempo. Fagundes Varela relaxou mais o verso, transbor-
dou-se mais em seus poemas, alinhou poesia e vida, duas experiências 
singulares que coincidem nele com maior incidência que em Álvares de 
Azevedo, por exemplo, que era, deveras, admirado e valorizado por Va-
rela. A ternura e a meiga safadeza de Casimiro de Abreu são extremadas 
em Varela. A síntese não tem valores maiores para o espírito romântico, 
para o seu senso egocêntrico do mundo. Álvares e Casimiro são poetas 
importantes e de inegável valor às letras nacionais, exemplares perfeitos 
e belos do “Mal do Século” dos XIX, no entanto a Lira dos vinte anos 
(1853) e Primaveras (1859) são livros que se estendem na obra de Varela, 
identificada, nos livros: Noturnas (1861), O estandarte auriverde: a ques-

tão anglo-brasileira (1863), Vozes Da América (1864) Cantos e fantasias 

(1865), Cantos meridionais (1869), Cantos do ermo e da cidade (1969) 
e os póstumos O evangelho nas selvas (1875), Diário de Lázaro (1880). 
Em relação a Castro Alves e Sousândrade, posteriores cronologicamente 
a Fagundes Varela, e mesmo ao anterior Junqueira Freire e ao desco-
nhecido mineiro Aureliano Lessa, o poeta de Rio Claro alargou alguns 
temas ideologicamente propostos antes e depois de sua transbordante 
produção em verso.

 Fagundes Varela não honrava suas dívidas e padeceu dores de 
amor insuportáveis por causa de mulher, entregou-se a vícios e à vida 
desenganada, circulou pelo país a cantar e a celebrar suas lamentações 
e angústias, seus encantamentos diante da natureza e suas reflexões em 
diálogo com as sociedades brasileiras que recebiam seus livros de poemas. 
São Paulo, Rio de Janeiro e Recife são capitais em que seus poemas e 
ideias circularam, Angra dos Reis e Paraíba do Sul são províncias em que 
suas manifestações poéticas foram publicadas, em jornais ou revistas. 
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Antonio Carlos Secchin, em seus esforços por fazer circular a poe-

sia romântica, entre nós, na pesquisa publicada primeiramente, no ano de 
2008, artigo intitulado “O Romantismo brasileiro e suas antologias”, como 
apresentação da antologia Romantismo, da coleção “Roteiro da poesia bra-
sileira”, que foi republicado nas Memórias de um leitor de poesia & outros 

ensaios, no ano de 2010, deixa claro que poemas de Fagundes Varela estão 
presentes em antologias que coligem poemas românticos (SECCHIN: p. 
35-46, 2010), o autor memoralista ainda diz que: “o poema sabe mais 
do que o poeta, e às vezes insinua o contrário do que o autor supõe estar 
afirmando” (SECCHIN: p.26, 2010), no ensaio que dá título ao livro. No 
ensaio sobre a formação antológica do cânone da nossa poesia român-
tica, o estudioso revela que Fagundes Varela foi lembrado, pelos princi-
pais antologistas que, incansáveis, cristalizam e concretizam a memória 
da poesia nacional. As biografias, estudos e antologias, em que Fagundes 
Varela aparece, ajudam-me a entender aquilo que dizem os poemas e a 
compreender, melhor, as situações de Enunciação, que envolvem fatos e 
experiências relacionadas à vida do poeta, que vai de individualista gran-
diloquente a rebelde em face dos valores de sua época e meio social, até 
nacionalista que extrapola os limites da pátria para atingir as fronteiras 
ideológicas e imaginárias da América Latina. 

Varela aparece em antologias especializadas na poesia romântica, 
em livros didáticos, em livros críticos, em livros teóricos e livros biográfi-
cos. Temas e motivos poéticos, constantes na poesia tradicional brasileira, 
produzida na segunda metade do século XIX, se fazem presentes na lírica 
de Fagundes Varela, apanhados não pelo rigor métrico ou preocupações 
neoclássicas que impregnaram, inclusive, o Pai da poesia romântica e na-
cional brasileira, em termos estéticos e ideológicos, Gonçalves Dias. O 
índio em Varela não poderia deixar de ser elemento torpe, quase inex-
pressivo dado o local e o tempo da brasilidade de Varela, mas Fagundes 
Varela percorre desde os valores do verso sublime do poeta indianista, até 
o pendor social que é constante na lírica produzida por Castro Alves e 
Sousândrade. A vida e a obra de Varela abarcam a vida e a obra dos outros 
poetas românticos brasileiros, seja dos mais conhecidos, como os desco-
nhecidos tais quais Aureliano Lessa e Laurindo Rabelo, que transitaram 
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