
 

 

GUIÕES DE AULA 

 

Ano: 11.º 

 

A poesia de Cesário Verde: oposição campo/cidade 

 

Principal competência visada: Leitura 

 

Objetivo(s): Contactar com autores do património cultural português. 

Conhecer a obra de Cesário Verde. Reconhecer as características da poesia 

de Cesário Verde. Determinar a intencionalidade comunicativa. Apreender 

os sentidos dos textos. Reconhecer a dimensão estética e simbólica da 

utilização da língua. 
 

Passo 1. Leitura e análise do poema «Num Bairro Moderno», de Cesário Verde. Aceder ao 

exercício http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475871 e realizá-lo. 
 

Passo 2. Leitura e análise do poema «O Sentimento dum Ocidental», de Cesário Verde. 

Aceder ao exercício http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475890 e 

realizá-lo. 

 

 

Passo 5. Encontrar evidências nos poemas analisados do que é referido no texto de Hélder 

Macedo. 
 

 

ANEXO: 

Cesário Verde 

O bucolista do realismo 

QUE O contraste entre a cidade e o campo é central à obra de Cesário Verde ficou 

Passo 3. Leitura do texto de Hélder Macedo, «Cesário Verde, o bucolista do realismo» 

(Anexo1). 

Passo 4. Ordenação dos tópicos do texto de Hélder Macedo, «Cesário Verde, o bucolista do 

realismo». Aceder ao exercício 

http://escola.ciberduvidas.pt/index.php?action=test&id=475895 e realizá-lo. 



 

demonstrado em estudos fundamentais de David Mourão-Ferreira e de Joel Serrão. Joel 
Serrão vê nela «uma jornada poética [...] que começa no campo e se dirige à lenta 
revelação da cidade», sinalizando assim a evolução da obra de Cesário no sentido 
oposto ao anteriormente observado por Mourão-Ferreira como representando a 
«trajectória» de um poeta que «fora um enamorado da cidade» mas que, no momento de 
viragem decisiva cristalizado em «O Sentimento dum Ocidental», ao conhecer melhor a 
cidade, deixou de o ser. 

Numa leitura alternativa — que, naturalmente, beneficiou do conhecimento desses 
dois estudos — eu próprio considerei o contraste cidade-campo como a antinomia 
estruturante da poesia de Cesário, entendendo no entanto esses dois pólos menos em 
termos da progressão de um para o outro do que ao nível da significação de cada um 
deles. Assim entendidos, «cidade» e «campo» passariam a representar duas séries de 
associações semanticamente opostas: as negativas correspondendo à cidade e as 
positivas ao campo. 

Essa polarização semântica é verificável logo nos poemas de juventude de Cesário 
e, muito particularmente, em «Setentrional» que, apesar de evidentes hesitações de tom, 
já prevê a temática fundamental da sua obra mais madura. O poema faz a narrativa de 
um idílio no campo da perspectiva da cidade onde esse idílio é recordado. Assim, se o 
poema for tomado como um ponto de partida — como cronológica e tematicamente se 
justificaria —, é possível ver nele tanto o início de uma viagem da cidade para o campo, 
com base na sua perspectiva narrativa, quanto do campo para a cidade, com base na sua 
matéria narrativa. Mas entendidos como pólos de uma articulação contrastiva intrínseca 
ao poema, cidade e campo passam a representar dois níveis diferentes de percepção, 
convergindo para caracterizar um aqui e agora através de um além e então — o que, se 
permite concordar com o predomínio inicial da cidade na obra de Cesário observado por 
Mourão-Ferreira, é pelas mesmas razões que tornam difícil aceitar que o poeta tenha 
começado por ser um «enamorado» dela. Da perspectiva da significação de 
«Setentrional», a cidade — como a confinadora «Babel» de onde o poeta e a amada 
tinham fugido juntos para de novo se verem separados em equivalentes 
emparedamentos — é o lugar real e presente do não-amor; e o campo — como o tempo-
espaço ideal e ausente de «um amor grande como um mar sem praias» — é a sua 
caracterização contrastiva, a sua avaliação crítica e, em suma, a sua metáfora 
antinómica. 

Em termos histórico-literários, foi sempre essa também a função semântica do 
campo na tradição pastoril desde quando Teócrito recordou a simplicidade rural da sua 
mocidade siciliana da perspectiva da artificialidade urbana de Alexandria. Com efeito, 
como acentua Harry Levin, «o pastoralismo é um fenómeno urbano», o que, por sua 
vez, leva a que o género pastoril assente sobre uma série de paradoxos fundamentais: é 
uma literatura sobre a cidade cujo significante é o campo; uma literatura sobre o 
presente cuja matéria é o passado; uma literatura crítica cuja expressão é o louvor. O 
que dificilmente poderá ser é uma literatura do campo para o campo, já que o campo 
que louva só existe como antinomia da cidade que critica. 

Ao longo dos séculos, o género pastoril foi sofrendo mutações e incorporando 
enriquecimentos, dos quais porventura os mais importantes terão sido, primeiro, a 
sobreposição do mito pagão da Idade de Ouro na metáfora da Arcádia; segundo, a 
articulação de ambos com o mito cristão do Jardim do Paraíso e da Queda; e, 
finalmente, como já prenunciado na Écloga IV de Vergílio, a transposição da imagem 
da Idade de Ouro de um passado mítico para um futuro utópico. Esta tendência, que o 



 

milenarismo judaico-cristão alimentou, acentuou-se com o crescimento das cidades no 
Renascimento e, após a subsequente neutralização do visionarismo pastoril num 
bucolismo meramente decorativo, teve um poderoso recrudescimento laico na visão 
socialista das sociedades do futuro com que o séc. XIX respondeu à grande explosão 
das cidades da Revolução Industrial. 

E aqui chegamos de novo a Cesário, mas não antes de recordar que um dos muitos 
méritos do estudo já mencionado de David Mourão-Ferreira foi o de ter feito, antes de 
qualquer outro, uma aproximação explícita entre o contraste cidade-campo na obra de 
Cesário e a temática do bucolismo recorrente na literatura portuguesa desde Sá de 
Miranda. As melhores leituras críticas contêm muitas vezes sugestões cujo valor só 
mais tarde se torna evidente, e nem sempre por total concordância com a argumentação 
que as justifica. Mas cumpre a quem modificadamente as retoma assinalar a 
homenagem devida. Mourão-Ferreira fez a aproximação de Cesário com o bucolismo 
para dela se afastar, considerando, aliás correctamente, que na sua obra o contraste 
cidade-campo não corresponde já a um tema literário imitado dos antigos «mestres 
exemplares»: se, como eles, Cesário tomou o partido do campo, foi «porque a sua 
natureza particular, a sua época, a sua cultura, assim o determinaram». 

MACEDO, Hélder, Colóquio|Letras n.º 93, setembro de 1986, páginas 20-22. 
Acessível em Colóquio/Letras da Fundação Calouste Gulbenkian 

 

 

 

 

 


