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“Quando mesmo Cruz e Sousa não 

deixasse escrita uma linha sequer, 

bastava unicamente a sua vida para 

fornecer uma das mais curiosas 

monografias humanas”.  

Nestor Vítor1 

                                                
1 VÍTOR, Nestor. Obra Crítica de Nestor Vítor, Volume 5, Parte 1. Fundação Casa de Rui Barbosa, 1969, p.30. 



RESUMO 
 
Esta dissertação objetiva propor novos caminhos de compreensão e leitura do poeta 

simbolista Cruz e Sousa, tomando como referência a complexidade de questões 
interdisciplinares múltiplas envolvidas na obra e na vida do poeta, sem forçar qualquer 
relação de causalidade entre ambas, e rumando pelos estudos da História e da Política, 
passando pela Psicanálise, Direito, Antropologia, Filosofia, Economia, Grafologia, mística, 
conjugando os vários ângulos da música, da leitura lírico-poética, das editoras da época, dos 
elementos de modernidade metropolitana, do jornalismo, da publicidade e do “decadentismo”. 
Sempre conduzindo as lentes para o poeta e jogando com as possibilidades simbólicas e 
descontínuas da crítica-biográfica contemporânea que se adotou como referência teórica deste 
trabalho. Esses muitos caminhos foram trilhados em meio a fragmentos de sua vida, amizades, 
amores, lendas e mitos, desde episódios singelos a fatos pitorescos e controvertidos (que 
procuramos desvendar), e objetivaram – por um lado – abrir portas para iluminar a 
singularidade do homem, e – por outro – despertar para o manancial inesgotável e 
interdisciplinar que deflui de sua obra, bem como a necessária revisão e releitura deste poeta, 
visando inspirar a curiosidade na descoberta de outros campos ainda pouco explorados no 
lírico simbolista catarinense. 
 
Palavras-chave: Cruz e Sousa. Poesia. Simbolismo. Crítica Biográfica. Interdisciplinaridade. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



RESÚMEN  
 

Esta tesis tiene como objetivo renovar la comprensión y la lectura del poeta simbolista 
Cruz e Sousa, teniendo como referencia a la complejidad de múltiples cuestiones 
interdisciplinarias involucradas en la obra y vida del poeta, sin forzar ninguna relación causal, 
y dirigida por los estudios de historia y Política, a través del psicoanálisis, Derecho, 
Antropología, Filosofía, Economía, Grafología, mística y la combinación de los diversos 
ángulos de la música, la lectura lírico-poética, los editores de época, los elementos de la 
modernidad metropolitana, el periodismo, la publicidad y el “decadentismo” . Siempre 
llevando los lentes para el poeta y jugando con las posibilidades simbólicas y descontínuas de 
la crítica biográfica contenporánea, que fue adoptada como referencial teórico de este trabajo. 
Estos muchos caminos, trillados en medio a fragmentos de su vida, las amistades, amores, 
leyendas y mitos, desde los más sencillos a episodios pintorescos y polémicos (que buscamos 
desentrañar) buscaron como objetivo – por un lado – abrir puertas para iluminar la 
singularidad del hombre, y – por otro –  despertar para la fuente inagotable de trabajo 
interdisciplinario que deflue de su obra, así como la necesaria revisión y reinterpretación de 
este poeta, tratando de inspirar la curiosidad en descubrir otros campos no explorados aún en 
la lírica del simbolista de Santa Catarina. 
 
Palabras clave: Cruz e Sousa. Poesia. Simbolismo. Crítica Biografica. Interdisciplinaridad. 
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INTRODUÇÃO 
 

Já se vai bem remoto o tempo em que os estudos críticos sobre Cruz e Sousa resvalavam 

na discussão de seu mérito como poeta, ou buscavam atribuir sua potência lírica a resquícios 

da origem africana, ao suposto desejo de branqueamento ou a mera resposta aos agudos 

sofrimentos que enfrentou na existência. 

Desde os primórdios da crítica, encabeçada no século XIX pela truculência de José 

Veríssimo ou pela rejeição de Araripe Jr., equívocos de leitura e o estigma do descrédito 

permaneceram arraigados. Em 1900, Alberto de Oliveira atribuía à “comiseração”2 diante dos 

infortúnios do autor de Broquéis o elogio de Sílvio Romero – que considerara Cruz e Sousa o 

maior poeta que o país havia produzido, e “o ponto culminante da lírica brasileira após 

quatrocentos anos de existência.”3 Mesmo os efusivos elogios ao criador de Faróis, feitos por 

Félix Pacheco em seu discurso de posse na Academia Brasileira de Letras, em 19134, ou o 

deslumbramento de Cecília Meireles, ao escrever em 1929 que o bardo catarinense soube 

“celebrar a beleza das formas objetivas”, derramando na forma poética “o sangue de seu 

pensamento e do seu coração”5, não eram vozes unânimes. 

Foi preciso que um sociólogo e crítico francês, Roger Bastide, publicasse os “Quatro 

Estudos sobre Cruz e Sousa”, reunidos em Poesia Afro-Brasileira, de 19436, para abrir novas 

perspectivas e aprofundar alguns aspectos da lírica cruzesousiana. Mesmo criticado por partir 

de questões polêmicas ligadas à etnia e obsessão pelo branco, alçou o catarinense às mais 

altas esferas da poética mundial, equiparando-o a Mallarmé, o que não foi pouco. O ensaio de 

Bastide, retomado em quase todos os trabalhos de vulto sobre o poeta, abriu campo a novas e 

necessárias leituras. 

Exaustivo seria enumerar as obras posteriores a Bastide que modificaram 

substancialmente o olhar que pairava sobre Cruz e Sousa naquele tempo. Os artigos “Poesia 

versus Racismo”, de Alfredo Bosi, “A noite de Cruz e Sousa”, de Davi Arrigucci Jr., “Do 

Polichinelo ao Arlequim, ou de Cruz e Sousa a Mário de Andrade”, de Gilberto Mendonça 

Teles, e “Um Canto à Margem – uma leitura poética de Cruz e Sousa”, de Ivone Daré 

Rabello; foram vitais nessa renovação, bem como as pesquisas sempre incansáveis de 

                                                
2 VÍTOR, Nestor.  A infantilidade de um príncipe, in: COUTINHO, Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Col. Fortuna 
Crítica, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, pp.52-53. 
3 ROMERO, Sílvio; Nelson Romero (editor) História da literatura brasileira, Volume 5, 6ªEd. Editora J. 
Olympio, 1960, p.1686. 
4 PACHECO, Félix. Discurso (1913). Anuário - Academia Brasileira de Letras, 1954, pp 315-344. 
5 MEIRELES, Cecília. O Espírito Vitorioso. Rio de Janeiro: Tipografia Anuário do Brasil, 1929, p.97. 
6 BASTIDE, Roger. Quatro estudos sobre Cruz e Sousa, in: COUTINHO, Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Col. 
Fortuna Crítica, v. 4, Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979 pp.157-189. 
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Andrade Muricy, Iaponan Soares, Nereu Corrêa, Lauro Junkes, Henrique da Silva Fontes, 

Zahidé Lupinacci Muzart e os trabalhos biográficos pioneiros de Abelardo Montenegro, em 

1954, e Raimundo Magalhães Júnior, com seu Poesia e Vida de Cruz e Sousa, de 1961, que 

chegou até à 3ª edição em 1975, todos constantes nas “Referências” desta Dissertação. A 

interdisciplinaridade no campo da filosofia foi construída em 2006 por Anelito de Oliveira, 

em tese de doutorado abordando ontologia, mística e alteridade em Cruz e Sousa, bem como 

Leonardo de Oliveira, em dissertação de mestrado de 2007, sobre a tensão poética do 

catarinense. A suposta abstenção do poeta na luta abolicionista, devido às suas principais 

obras não trazerem referências explícitas, já foi esclarecida na Introdução da Obra Completa, 

por Andrade Muricy, e nos estudos modernos de Uelinton Farias Alves7, incansável 

pesquisador do autor de Faróis. Algumas importantes peças inéditas foram reveladas, como 

“Crianças Negras” e “Marche aux Flambeaux”, bem como Muricy já havia alertado para o 

esvaziamento do ardor abolicionista pelo advento da própria libertação, já que o poeta 

publicou os primeiros livros simbolistas em 1893, cinco anos após a assinatura da Lei Áurea. 

 

     * 

 

Entretanto, em que pese a relevância meritória de tantos trabalhos, no mais das vezes 

específicos em seus enfoques – na biografia tradicional, na leitura poética, no contexto 

histórico, na literatura comparada, enfim – a figura de Cruz e Sousa nos aparecia sempre 

como um elemento aparentemente mais complexo, capaz de congregar sobre si aspectos 

díspares, controversos e desconcertantes. 

Certo é que a vida do poeta foi bem o “homem apocalíptico” citado por um de seus 

amigos8. Negro e descendente de africanos, nascido quase 27 anos antes da Abolição, viveu 

uma verdadeira “apoteose de contrastes”. Odiado e batido pelas castas literárias, excluído pelo 

preconceito, foi amado apostolicamente por um pequeno grupo de seguidores9 que carregaram 

a bandeira de sua obra com lealdade e a divulgaram após sua morte. Foi açoitado cruelmente 

pela miséria, pela tuberculose (por fim fatal), pela loucura da esposa, mas deixou uma obra 

tão renovadora e prodigiosa, de requintes estilísticos e propostas tão arrojadas, que desnorteou 
                                                
7 Especialmente em: ALVES, Uelinton Farias. Reencontro com Cruz e Sousa. Florianópolis: Papa-Livro, 1990; 
SOUSA, Cruz e. Poemas inéditos de Cruz e Sousa. Apresentação, introdução e notas por Uelinton Farias Alves, 
Florianópolis: Papa-Livro, 1996; ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 
2008. 
8 FERNANDES, Carlos Dias. Fretana: romance. Rio de Janeiro: Editora Alba, 1936. 
9 Paulo Leminski lembra que, após a morte de Cruz e Sousa, “Nestor Vítor e outros poetas simbolistas acendiam, 
diariamente, uma vela” diante de umas de suas fotografias (LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa: o negro branco. 
Coleção Encanto Radical, 24. São Paulo: Brasiliense, 1983, p.33). 
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os críticos por décadas, conquistando elogios entusiastas de Mário de Andrade, Manuel 

Bandeira, Cecília Meireles, Otto Maria Carpeaux, Alfredo Bosi, sem contar Alceu Amoroso 

Lima, Massaud Moisés, Roger Bastide, Andrade Muricy e outros, que o situaram ao lado dos 

maiores simbolistas de toda a História e dos grandes poetas do mundo10. 

Justifica-se a presente Dissertação pela necessidade de se estudar um poeta de tamanhos 

altos e baixos, que viveu o destino mais dramático de nossas letras11, e que em contrapartida 

levou Otto Maria Carpeaux, a declarar, desassombradamente: “A verdadeira poesia nacional 

começou com Cruz e Sousa [...]”. 12 

Decorridos 116 anos de sua morte, ainda novos olhares descortinam o vate catarinense, 

e, nessa esteira, o grau de complexidade e a “apoteose de contrastes” nos inspiraram à busca 

de um suporte teórico de estudo que pudesse ser referencial de um objeto tão múltiplo e 

controvertido. A crítica-biográfica de viés contemporâneo, capitaneada pela Profª Eneida 

Maria de Souza e profundamente elaborada em Crítica Cult (2007) e Janelas Indiscretas 

(2011), permitiu a dilatação dos enfoques literários e extraliterários, abrindo o leque 

interdisciplinar e vindo ao encontro das inquietações das pesquisas que desenvolvíamos, o 

que serviu de roteiro tão seguro, que janelas aparentemente ainda fechadas na análise do 

poeta simbolista catarinense, foram indiscretamente abertas para atender à diversidade exigida 

pelo trabalho. 

Os pressupostos da crítica-biográfica que adotamos situam-se em dois eixos centrais: o 

primeiro toma da ideia dos biografemas de Roland Barthes13, conceito marcado pela narração 

biográfica fragmentada, e que significa, segundo Eneida de Souza, um 

 

[...]neologismo criado por Roland Barthes, presente em suas obras Sade, Fourier e 
Loyola (1979) e Roland Barthes, A câmara clara, (1984), e que passou a fazer parte 
da teoria literária, inserindo-se na crítica como aquele significante que, tomando um 
fato da vida civil do biografado,  corpus  da pesquisa ou do texto literário, transforma-
o em signo, fecundo em significações, e reconstitui o gênero autobiográfico através de 
um conceito construtor da imagem fragmentária do sujeito, impossível de ser 
capturado pelo estereótipo de uma totalidade. Em 1980, o semiólogo francês define, 
em A câmara clara, seu neologismo, aproximando-o da fotografia: ‘(...) Gosto de 
certos traços biográficos que, na vida de um escritor, me encantam tanto quanto certas 
fotografias; chamei esses traços de ‘biografemas’; a Fotografia tem com a História a 
mesma relação que o biografema com a biografia’ [BARTHES, 1984, p.51]. O 

                                                
10 Os autores e obras citados nesta “Introdução” serão revistos ao longo da Dissertação, ocasião em que as 
referências completas serão incluídas no contexto, se não o foram nesta parte introdutória. Para consulta, 
sugerimos verificar nas “Referências” ao final do trabalho. 
11 ATHAYDE, Tristão de. O Laocoonte negro, in: COUTINHO, Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Col. Fortuna 
Crítica, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979, p.27. 
12 CARPEAUX, Otto Maria. “A literatura brasileira vista por um europeu”, in: SENNA, Homero. República das 
letras: (20 entrevistas com escritores) Editora Livraria São José, 1957, p.352.. 
13 BARTHES, Roland. Sade Fourier e Loyola (prefácio). Tradução de Mário Laranjeira. São Paulo: Martins 
Fontes, 2005. 
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biografema será, pois, um fragmento que ilumina detalhes, prenhes de um “infra-
saber”, carregado de, barthesianamente falando, certo fetichismo, que vem a imprimir 
novas significações no texto, seja ele narrativo, crítico, ensaístico, biográfico, 
autobiográfico, no texto, enfim, que é a vida, onde se criam e se recriam, o tempo 
todo, “pontes metafóricas entre realidade e ficção”. 14 

 
O segundo eixo teórico desta Dissertação é descrito no enfoque crítico-biográfico 

contemporâneo trabalhado pela professora mineira de Teoria da Literatura, quando explica a 

interdisciplinaridade pela 

  
(...) proliferação de práticas discursivas consideradas “extrínsecas” à literatura, 
como a cultura de massa, as biografias, os acontecimentos do cotidiano, além da 
imposição de leis regidas pelo mercado, [que] representam uma das marcas da pós-
modernidade, (...) [o que torna a crítica biográfica prática que] desloca o lugar 
exclusivo da literatura como corpus de análise e expande o feixe de relações 
culturais. Em posição contrária àqueles que consideram a literatura a grande 
ausente do debate crítico contemporâneo, este texto, sem privilegiá-la, discute o seu 
não-lugar discursivo, mobilidade capaz de promover a abertura da rede 
interdisciplinar.15 

 

Outros conceitos do semiólogo francês foram conjugados à proposta teórica da crítica-

biográfica aqui adotada. Roland Barthes, em A Câmara clara (1984), ao referir-se à 

fotografia, considera que as fotos que o são verdadeiramente para si contêm dois elementos 

estruturais: no primeiro, algo nelas desperta um interesse geral, “um afeto médio”, a que 

chama de studium, palavra latina que exprime – para Barthes – gosto por alguém, “uma 

espécie de investimento geral”. Este studium é quebrado por algo que se projeta da fotografia 

como uma flecha e o atravessa. É o que chama de punctum da foto, expressão que faz 

referência à picada, mas também à pontuação ou marca. “O punctum de uma fotografia é esse 

acaso que nela me punge (mas também me mortifica, me fere).” 16 

Ainda que faça direta referência à fotografia, a noção de punctum é mais extensa e 

articula-se com a forma de orientar a escolha dos “biografemas” que se diluem na biografia, 

nos relatos de amigos e familiares, nos documentos em geral e nas publicações de Cruz e 

Sousa, bem como na forma de trabalhar as questões interdisciplinares. 

 

      * 

 

                                                
14 SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: PEREIRA, M.A.; REIS, E.L.;. (Org.). 
Literatura e estudos culturais. Belo Horizonte: Letras, 2000. 
15 SOUZA, Eneida Maria de. Crítica Cult. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007, p.105-6. 
16 BARTHES, Roland. A câmara clara. Tradução de Júlio Castañon Guimarães. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1984, p.46. 



15 
 

O objetivo desta Dissertação consistiu em desenvolver uma abordagem que buscasse 

renovar as perspectivas e leituras de Cruz e Sousa, iluminando questões ainda pouco 

exploradas e apontando para a riqueza multidisciplinar que converge em sua obra, envolvendo 

a gênese e a lírica de sua poética, alguns temas que elegeu, o contexto cultural da época, bem 

como a gama de fatores econômicos, aspectos de caráter e amizades que sobre o poeta 

confluíam. Para isso, tivemos de conviver com o precário e o inacabado como constatações 

inevitáveis, fugindo da sedução de qualquer tentativa totalitária e jogando com as 

possibilidades simbólicas da descontinuidade ao longo de todo o trabalho. Para concretizar o 

objetivo, tivemos de trazer à tona e apresentar a complexidade de questões interdisciplinares 

múltiplas envolvidas na obra e na vida do poeta, sem forçar qualquer relação de causalidade 

entre ambas, mas rumando pelos estudos da História e da Política, passando pela Psicanálise, 

Direito, Antropologia, Filosofia, Economia, Grafologia, mística, conjugando os vários 

ângulos da música, da leitura lírico-poética, das editoras da época, dos elementos de 

modernidade metropolitana, do jornalismo, da publicidade e do “decadentismo”. Sempre 

conduzindo as lentes para o poeta. Esses caminhos, trilhados em meio a fragmentos 

(biografemas) de sua vida, desde episódios singelos a fatos pitorescos e controvertidos (que 

procuramos desvendar), foram guiados pelas lentes do punctum e do biografema barthesiano. 

Noutras palavras, a escolha e abordagem das questões interdisciplinares (bem como dos 

fragmentos da vida) não foram orientadas por uma tentativa fruste de exaurir os assuntos, mas 

pelos múltiplos pontos que ressaltam à sensibilidade. 

A perspectiva crítico-biográfica contemporânea, norte deste trabalho, propõe algumas 

diretrizes que buscamos como apoio num leme condutor, e que merecem ser sintetizadas 

diretamente a partir de “Notas sobre Crítica Biográfica”, de Crítica Cult. Na obra, Eneida de 

Souza propõe o deslocamento do feixe de análises da literatura para outras relações culturais, 

não excluindo a literatura, mas dando mobilidade e abrindo uma maior rede textual 

interdisciplinar. O poeta, assim, ultrapassa os limites do texto e alcança o território biográfico, 

histórico e cultural, em que sua construção canônica passa pelo exame dos fatores de sua 

idealização ou distorção imaginária, bem como dos protocolos de sua inserção no meio, 

publicação e estudo da obra. Ao se reconstituir o ambiente literário e sua inserção na poética e 

no pensamento da época, a biografia é caracterizada como biografema, construindo a imagem 

fragmentária e permitindo uma categoria espacial de "superfície", com olhar analítico 

profundo e sentido de origem. Com a ampliação das categorias textuais, narrativas e literárias, 

permeando a teoria da literatura, história, semiologia, antropologia e psicanálise, dá-se 

atenção aos pequenos e talvez mais significantes momentos vivenciados pelo autor, 
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privilegiando cenas domésticas e aparentemente inexpressivas, em que a construção de 

sentido subliminar desmitifica as metanarrativas da ciência literária. O objeto literário não é 

mais visto como privilégio da crítica literária, havendo expansão para outras áreas e 

desconstrução dos modelos canônicos da historiografia literária. Verificam-se os laços de 

amizade do poeta – não apenas os familiares, como por tradição –, o contato literário entre 

escritores de épocas diferentes e gêneros próximos.17 

 

      * 

Adotamos o período desde a infância do poeta até o fim da vida, como limites da 

pesquisa, mas exclusivamente para pinçar os acontecimentos em forma de “biografemas”, 

selecionados a partir da perspectiva do “punctum”, ou seja, os fatos curiosos, pitorescos ou 

pungentes, idiossincrásicos ou capazes de iluminar o perfil de Cruz e Sousa, e trazer à tona 

suas facetas ora mais simples, ora mais peculiares. 

Não foi nosso objetivo construir uma cronologia completa ou uma biografia linear, nos 

moldes tradicionais, e tampouco definir conclusivamente o caráter do poeta. 

Muito embora não tenhamos realizado uma investigação centrada nas fontes primárias, 

tais quais a iconografia ou a produção epistolar (exceto a própria obra do poeta), em 

momentos de necessário aproveitamento intertextual lançamos mão destas fontes. Adotamos 

fundamentalmente a consulta às biografias, aos textos críticos de autores consagrados e aos 

periódicos18, fontes de onde extraímos informações, depoimentos e elementos capazes de 

conferir solidez à perspectiva desta pesquisa. 

Por termos adotado o entendimento de que a crítica-biográfica, em Cruz e Sousa, 

promove um deslocamento da biografia tradicional em direção a aspectos periféricos 

relacionados direta ou indiretamente ao poeta, a perspectiva interdisciplinar arrojada tornou 

necessária a consulta a obras específicas sobre os temas abordados na Dissertação, desde os 

aspectos políticos, filosóficos, históricos e musicais, até os demais, já referidos. 

O corpus adotado foi a obra simbolista do poeta: Missal, Broquéis, Faróis e Últimos 

Sonetos, bem como algumas publicações anteriores, constantes em periódicos. Entretanto, 

chegamos aos sonetos, poemas e escritos a partir das exigências que foram surgindo nos 

estudos interdisciplinares desenvolvidos, envolvendo a época do poeta; ou, noutras palavras, 

conforme avançamos descortinando abordagens históricas, políticas, econômicas, do 

                                                
17 SOUSA, Eneida Maria de. “Notas sobre a Crítica Biográfica”, in: Crítica Cult. Belo Horizonte: Editora 
UFMG, 2007, pp. 105-113. 
18 A lista de obras e edições consultadas, tanto direta quanto indiretamente relacionadas a Cruz e Sousa, é 
deveras extensa, razão pela qual nos reportamos às Referências, no final da Dissertação.  
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inconsciente, da modernidade, do decadentismo, da filosofia platônica, da música, das cartas, 

dentre outras, os fragmentos da produção de Cruz e Sousa (ou de sua vida) foram sendo 

articulados e contextualizados com os temas interdisciplinares. 

O foco, portanto, não foi a leitura poética em si mesma, mas a crítica-biográfica 

interdisciplinar e fragmentada, a partir da qual as obras e os fragmentos da vida foram sendo 

integrados para contextualizar as “múltiplas dimensões de Cruz e Sousa”.  

A única exceção foi a análise dos “Violões que choram...”, longo poema constante em 

Faróis, onde trouxemos a diversidade de assuntos desenvolvidos na Dissertação para dialogar 

com as trinta e seis estrofes da peça simbolista. 

Para que a Dissertação seguisse uma linha harmônica, adotamos um fio condutor 

cronológico, dividindo a escrita em três partes (ou capítulos): antes da vinda definitiva do 

poeta ao Rio de Janeiro, em 1890; deste momento até às vésperas da publicação de Missal e 

Broquéis, em 1893; e da efetiva publicação dessas obras, com que inaugura o Simbolismo, em 

diante. 

No primeiro capítulo trouxemos alguns recortes da vida do jovem catarinense, 

mostrando sua inteligência precoce, sua relação com a Natureza e os amigos, seu papel como 

orador abolicionista, bem como passamos em revista algumas “lendas” controvertidas na 

crítica. As primeiras leituras do simbolismo, o ambiente cultural da época, os estudos da 

Abolição, da Proclamação da República e do Código Penal de 1890, recordando questões da 

Antropologia, foram trazidos em meio à mobilidade do poeta, buscando estabelecer residência 

na Capital e cercado pelo ufanismo dos novos tempos e pelo preconceito, notadamente mais 

acirrado nestes períodos de transição. 

Tivemos o particular cuidado de reservar, a esta parte inicial, um contingente maior de 

biografemas, resgatando um esboço do perfil do poeta e inserindo os demais estudos para 

demonstrar a densidade da ambiência múltipla vivenciada pelo autor de Broquéis. 

No segundo capítulo, já estabelecido no Rio de Janeiro em definitivo, ressaltamos a 

instabilidade política e o meio literário do período, o trabalho preparatório do poeta para 

adentrar no Simbolismo; observamos alguns procedimentos que adotou na prosa e na poesia e 

trouxemos sua relação conflituosa com o trabalho nos jornais. Fragmentos da vida surgiram 

com marcas personalíssimas (como, por exemplo, a postura abstêmia do poeta em relação às 

bebidas alcoólicas), em meio à publicação da primeira Constituição Federal republicana. 

Analisamos não só a editora que publicou Cruz e Sousa, mas também a Garnier, discutindo as 

razões dos poderosos terem vedado a entrada do poeta. Por outro lado, expusemos as 
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pesquisas que desfizeram o “mito” dos manifestos simbolistas da Folha Popular, sempre 

repetidos pela crítica. 

Com isso, sem deixar de lado os fragmentos biográficos, trouxemos estudos sobre 

diversos aspectos periféricos inseridos na cronologia do poeta, numa tentativa de melhor 

delinear seu perfil, contextualizar as forças que se operavam em sua vida, e articular com 

alguns fragmentos de sua obra. 

No terceiro capítulo, já com a publicação de Missal e Broquéis, de 1893, demos maior 

mobilidade à rede textual interdisciplinar, partindo da análise da recepção das primeiras obras 

pela crítica, e procurando contextualizar a situação financeira em que vivia o poeta por seus 

próprios depoimentos, retratando em seguida a situação da época em estudos de Economia. 

Analisando o caráter em si, desde a psicanálise freudiana, passando por Wilhelm Reich, até 

Theodor Adorno e Maurice Blanchot no campo literário, trabalhamos a ideia do biografema 

como forma de construir um olhar sensível e subjetivo sobre Cruz e Sousa, fugindo do 

totalitarismo e rumando para os fragmentos que sugerem suas posturas com Alphonsus de 

Guimaraens e Coelho Neto. A Grafologia, passada em revista e depois aplicada a um 

manuscrito de Cruz e Sousa na análise particular de duas grafólogas, sempre desvinculada de 

aspectos étnico-raciais, não é conclusiva, mas abre espaço para temas que convergem na 

poética cruzesousiana, como a relação com a obra de Charles Baudelaire e suas posturas 

sociais, a origem do Simbolismo nas teorias de Platão, passando pela busca através da 

intuição e do inconsciente, desaguando em Henri Bergson, Schopenhauer e nos primeiros 

estudos de Freud. A discussão adentra pela Literatura e os sinais da modernidade urbana das 

metrópoles, quando investigamos as questões conflitantes na dicção poética do catarinense e 

nas tendências do meio literário. Passamos pela relação entre o poeta e o teatro, para ampliar 

os estudos em sua relação com a música de Wagner, a mística de Swedenborg, cujas 

“correspondências” foram herdadas por Baudelaire, deslocando os estudos para as 

composições de Debussy – sempre situando Cruz e Sousa – e, em seguida relembrando a 

música simbolista em si mesma, para logo após realizar uma leitura poética de “Os violões 

que choram...”, poema de Faróis em que alguns dos problemas trazidos ao longo da 

Dissertação vieram à tona através das 36 estrofes. A ponte metafórico-ficcional é criada 

aproximando Cruz e Sousa de Bach, num fragmento simbólico de unidade artística entre 

ambos. Por outro lado, o episódio da Guerra de Canudos, simultâneo à escrita dos “Violões...” 

e de outras obras densas, vem relacionando o escritor Euclides da Cunha a Cruz e Sousa, 

relação estabelecida, noutro momento, entre o cronista João do Rio e o poeta catarinense, 

trazendo um fragmento emblemático e conduzindo a Dissertação para o maior dos amigos do 
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poeta e perpetuador apostólico de sua obra: Nestor Vítor. Revendo a questão do 

Decadentismo, a escrita prepara e problematiza os caminhos que serão fechados na 

Conclusão. 

Neste terceiro capítulo buscamos aprofundar as “múltiplas dimensões de Cruz e Sousa”, 

articulando ora com fragmentos da obra e análises poéticas, ora com o próprio poeta, visando 

abrir caminhos para melhor compreender sua complexidade, e para isso tomando de um 

ensemble de fragmentos biografemáticos e propostas diversas, cuja aparente “incompletude” 

assume forte papel simbólico e aberto. 

Cientes disso, almejamos instigar que novos trabalhos possam encontrar inspiração na 

multiplicidade de aspectos envolvidos com a vida e produção do poeta catarinense. 

As numerosas referências e obras consultadas, por abundantes que sejam, foram uma 

“imposição” da própria diversidade do trabalho. Era preciso suporte para que um estudo em 

tantas direções tivesse base suficiente para caminhar sem susto. 

O foco centrado na crítica-biográfica, e não na obra do catarinense – muito embora 

esteja presente neste trabalho, mormente na análise dos “Violões que choram...” – tem 

conteúdo proposital e simbólico, pois mais que ler a obra, aqui se objetivou despertar a 

curiosidade para que o leitor se despeça de Baudelaire, Platão, Freud, Wagner e Debussy, e 

abra os livros do poeta catarinense com a paixão de quem sabe que encontrará nele muito 

mais do que esta Dissertação procura inspirar. 

Simbólica é, igualmente, a opção por não abordar a morte de Cruz e Sousa. Como 

Dissertação que sugere a ampliação de caminhos, o rompimento dos diques reducionistas, e 

visa apontar para a multiplicidade que envolve as “apoteoses de contrastes” – sempre rebeldes 

diante das leituras parciais do poeta –, o trabalho não termina na morte; prossegue na vida 

estuante e em plena vibração de significados, indicando o artista que continua, ainda hoje, 

“sorrindo a céus que vão se desvendando, a mundos que se vão multiplicando, a portas de 

ouro que se vão abrindo!”19 

 

 

 

 

 

 

                                                
19 SOUSA, João da Cruz e. Obra Completa. (Organização, Introdução, Notas, Cronologia e Bibliografia por 
Andrade Muricy). Editora Nova Aguilar, 2000, p.189. 
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1.ANTES DE FIXAR-SE NO RIO DE JANEIRO 
 

 

1.1 Em 1875, no Ateneu Provincial 

 

À primeira vista podem parecer exagerados os traços pictóricos que Abelardo 

Montenegro traçou da cidade do Desterro no tempo de infância de Cruz e Sousa. Pioneiro 

entre os biógrafos do poeta, descreveu as ruas em declive, mal empedradas, o lixo depositado 

nos córregos empestando os ares, as atmosferas deletérias dos meretrícios, nas zonas de alta 

periculosidade, a falta de brilho da vida social desterrense, chegando a considerar alguns 

casebres da periferia como inferiores até mesmo às senzalas das fazendas escravagistas.20 

Em meio a esse ambiente Cruz e Sousa cursava, desde 187421, o Ateneu Provincial do 

Desterro, neste ano havendo sido aprovado com a nota máxima – chamada “plenamente” – 

em português, inglês e francês. Neste último idioma havia ingressado diretamente no segundo 

ano22. É Virgílio Várzea, seu amigo de infância, quem resumirá mais tarde que o jovem poeta 

“distinguiu-se acima de todos os seus condiscípulos.” 23 

Desse tempo consta uma passagem memorável, cujo relato é sempre extraído das 

memórias de Firmino Costa, que estudava na classe de Cruz e Sousa, e que escreve sobre o 

episódio quase 45 anos depois de ocorrido: 

 

Os examinandos já estavam nos seus lugares. Cruz e Sousa fazia parte da turma. 
Chamado um dos estudantes retirou ele, à sorte, o ponto da urna. Decorrido o 
tempo legal, foram as provas escritas entregues aos examinadores. O Presidente da 
Província, lendo-as todas, notou, com espanto, que a de Cruz e Sousa era a melhor 
que havia sido apresentada. Dela desconfiado, pediu licença ao presidente da banca 
para, no exame oral, fazer algumas perguntas ao examinando que tão bem se exibia. 
Como era natural, o presidente da mesa acedeu ao pedido. Chegada a ocasião, 
Bandeira de Melo fez a Cruz e Sousa algumas perguntas de algibeira, como se diz 
na gíria dos estudantes, perguntas que foram respondidas com todo o acerto. 
Bandeira de Melo, não podendo conter o entusiasmo, levanta-se da cadeira em que 
se achava para abraçar o estudante negro, e, dirigindo-se depois ao presidente da 
banca, recomendou, com a necessária reserva, que desse a tão aplicado estudante a 
nota de distinção e aos demais a de reprovação. E assim foi.24 

                                                
20 MONTENEGRO, Abelardo F. Cruz e Sousa e o Movimento Simbolista no Brasil. 3ªEd. Florianópolis: FCC 
Edições, Fortaleza: EUFC 1998, p.26. 
21 Andrade Muricy informa que Cruz e Sousa ingressara no Ateneu Provincial em 1871, mas as pesquisas de 
Iaponan Soares revelaram que o colégio retomou as atividades, após um tempo inativo, em 1874. (SOARES, 
Iaponan. Ao redor de Cruz e Sousa. Editora da UFSC, 1988, pp. 16 e 21). 
22 SOARES, Iaponan. Ao redor de Cruz e Sousa. Editora da UFSC, 1988, p.18 
23 VÁRZEA, Virgílio, apud. CASTRO, Marcos de. Caminho para a leitura. Editora Record, 2005, p.271; apud. 
MILHOMEM, Humberto. Literatura para UEG, UCG E Unievangélica. Editora Kelps, 2007, p.17; apud. 
SOUSA, João da Cruz e. Obra Completa. Ed. Nova Aguilar. 2000, p.50. 
24 COSTA, Firmino. Cruz e Sousa. Revista do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, V.III, p.17 e 
18, 25 de junho de 1919. 
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Sobre a passagem, já diversas vezes citada25, revela Iaponan Soares que houve lapso na 

memória de Firmino Costa, pois outros dois alunos também foram aprovados com a nota 

máxima neste dia, conforme consta n’O Conservador, jornal do Desterro, na edição de 26 de 

novembro de 1875. O detalhe – ademais – não foi mencionado sequer pelo historiador 

Henrique Fontes, que empreendeu largas pesquisas sobre a vida do autor de Faróis, 

iluminando outros fatos controversos a que se dará destaque adiante. 

Fica patente que, lapso de memória ou não, a impressão deixada por Cruz e Sousa no 

companheiro de classe Firmino foi de tamanha monta, que escrevendo tantas décadas depois 

do episódio, o mito da aprovação exclusiva do jovem desterrense permanecia vivo. 

Além de excepcional aluno, o poeta conhecia os idiomas inglês e francês. Bem se vê, 

por isso, que quando Andrade Muricy escreve quase 80 anos depois dessa passagem de Cruz e 

Sousa, em seu Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, que o poeta leu os simbolistas 

franceses, incluindo Baudelaire, Huysmans e Villiers de L’Isle-Adam trazidos “para o Brasil 

por Medeiros de Albuquerque”26, vem como resposta à pergunta de Paulo Leminski, feita 

ainda mais tarde, quando considera o autor de Broquéis “nutrido de toda a mais aguda cultura 

internacional de sua época[...]”, e dispara: foi “lida no original”?27 

Tudo indica que sim.  Deve-se considerar que a primeira tradução de Les Fleurs du Mal, 

de Charles Baudelaire, foi feita por Guilherme de Almeida e publicada em 1943, contendo 

apenas alguns poemas; e que a tradução integral para o português foi realizada por Jamil 

Almansour Haddad e trazida à público somente em 1957, 100 anos depois do original 

francês28, o que causa assombro ao se imaginar quantas obras francesas Cruz e Sousa deve ter 

lido no idioma original, mormente no tempo e nas condições em que viveu. 

 

 

 

 

                                                
25 MAGALHÃES Jr., Raimundo. Poesia e vida de Cruz e Sousa. São Paulo, 3ªEdição. Editora Das Américas, 
1975, p.10; ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 2008, p.36 FONTES, 
Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa, in: MIGUEL, Salim. (org) Centenário de Cruz e Sousa: 
interpretações. 2ªEd. Palhoça: Ed. Unisul, 2011, p.71-2; MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de. 100 anos sem Cruz 
e Sousa.  Editora O Congresso, 1998, p.167; TILL, Enedy Rodrigues. 3 vultos marcados: Lobo da Costa, Artur 
R. Rocha, Fontoura Xavier; fatos ignorados em suas biografias. Ediçōes Flama, 1970, p.17; SOARES, Iaponan. 
Ao redor de Cruz e Sousa. Florianópolis: Editora da UFSC, 1988, p.18. 
26 MURICY, 1987, p.151. Grifos nossos. 
27 LEMINSKI, 1983, p.10. 
28 FALEIROS, Álvaro. As Flores do Mal sem medida: por uma retradução de Charles Baudelaire. Revista 
Brasileira de Literatura Comparada, nº19, 2011, p.147. 
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1.2.  Em 1882 - O frescor da Natureza  
 

O escritor catarinense Nereu Corrêa, ao ter acesso às memórias de Araújo Figueiredo – 

jamais publicadas – transcreve os saborosos relatos bucólicos que o amigo de Cruz e Sousa 

guardou daqueles idos saudosos no Desterro29. Conta que o poeta negro sempre visitava 

Figueiredo, tendo passado um mês inteiro com ele em certa ocasião, ambos lendo e 

estudando. Nas palavras do memorialista, os dois escreviam “lindos sonetos em cima de um 

meio-alqueire de cedro, que servia para medir farinha no engenho, à luz de uma lamparina de 

querosene, única luz na velha casa da tia Felicidade, já com 80 anos”. Adiante, prossegue 

recordando que, numa noite dessas, Cruz e Sousa escreveu vários sonetos  

 

em mangas de camisa e descalço, em plena liberdade, vibrando de alegria. [...] 
Fomos para a cama às duas horas da madrugada e às seis horas estávamos de pé, a 
caminho de uma cacimba onde lavamos o rosto numa água muitíssimo fresca, à 
sombra das bananeiras cujas folhas o vento agitava, recortando-as em pequenas 
fitas verdes. E fomos, em seguida, ao café que fumegava num cangirão de barro, 
numa mesa tosca, ao meio do engenho, depois de sugarmos uns copos de leite 
fresco e espumante, tirado ao apojo das vacas presas ao palanque, no lado esquerdo 
do engenho30. 
 

Figueiredo era leal. Mais de uma vez envolveu-se em brigas nas redações dos jornais, 

para defender o amigo poeta, o que às vezes redundava em pancadaria31, e por duas vezes 

demitiu-se dos jornais para manifestar-lhe apoio: na primeira vez por uma charge, publicada 

para fazer pilhéria ao amigo; e na segunda em solidariedade, pois Cruz e Sousa havia sido 

demitido do Cidade do Rio – periódico de José do Patrocínio – sob a alegação de crise 

financeira, já na década de 1890. 

Em que pese a dedicação e devotamento do memorialista, ele mesmo é quem dirá a Cruz 

e Sousa em carta, datada de 14 de julho de 1888: “Muito obrigado te fico por tanta prova de 

amizade, tanta prova que nem posso saber!”32 

 

 

 

 

                                                
29 CORRÊA, Nereu. O canto do Cisne Negro e outros estudos. 2ªEd. rev. aum. Florianópolis: Edições FCC, 
1981, pp.110-112. 
30 FIGUEIREDO, Araújo, apud. CORRÊA, Nereu. O canto do Cisne Negro e outros estudos. 2ªEd. rev. aum. 
Florianópolis: Edições FCC, 1981, pp.110-112. 
31 CORRÊA, Nereu. O canto do Cisne Negro e outros estudos. 2ªEd. rev. aum. Florianópolis: Edições FCC, 
1981, pp.110. 
32 Cópia digitalizada da carta de Araújo Figueiredo a Cruz e Sousa, disponível em: 
<www.portalcatarina.ufsc.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
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1.3.  Outubro de 1883 – primeira passagem pelo Rio de Janeiro 
 

Nesse tempo, Cruz e Sousa ocupava a função de ponto teatral na Companhia Teatral 

Julieta dos Santos, de Francisco Moreira de Vasconcelos, peregrinando pelo país de Norte a 

Sul. Ao passar brevemente33 pela Corte, foi à redação do Gazeta da Tarde entregar os 

manuscritos de sua obra Cambiantes34 a José do Patrocínio, visando à publicação35. 

O contato ocorrera com o apoio de Oscar Rosas, amigo do poeta desde os tempos do 

Desterro no colégio Ateneu Provincial, e que já se havia estabelecido na cidade. 

Não obstante a obra contivesse diversos poemas abolicionistas36, a carta que Rosas 

escreveu a Cruz e Sousa, em 30 de novembro de 1883, atesta o fracasso do intento: 

 

Na Gazeta da Tarde ficou o teu livro dos Cambiantes, quando daqui partiste, 
entregue ao íntegro Sr. José do Patrocínio; porém, indo este senhor para a Europa, e 
na Gazeta ficando esquecido o teu primoroso livrinho, eu, usando do direito que 
tenho com o teu amigo, fui buscá-lo para que sob a minha guarda estivesse longe 
do alcance dos rapinas que se chamam plagiários.37 

 

Este episódio foi o primeiro da relação entre Cruz e Sousa e José do Patrocínio. Se o 

jornalista ignorou ou não os escritos do poeta, fato é que a relação entre ambos seria marcada 

pelo desajuste.38 

  

1.4.  Início de 1884 – Conferências abolicionistas 

 

Quando de passagem pela Bahia, com a Companhia Teatral Julieta dos Santos, Cruz e 

Sousa proferiu duas conferências abolicionistas, uma delas na redação da Gazeta da Tarde, e 

outra no Teatro São João.  

Horácio de Carvalho, amigo próximo ao poeta, publicaria num artigo de recordações, 

em A Pena, em 14 de setembro de 1902, um episódio39 ocorrido com Cruz e Sousa na 

conferência proferida no Teatro São João, e que ilustra bem a época em que o poeta vivia: 

                                                
33 RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem. (Uma leitura da poética de Cruz e Sousa). Editora Edusp. 2006, 
p.94, nota 32. 
34 A obra se perdeu, dela restando apenas alguns poemas. MAGALHÃES Jr., Raimundo. Poesia e vida de Cruz e 
Sousa. São Paulo, 3ªEdição. Editora Das Américas, 1975, p.50. 
35 MAGALHÃES Jr., 1975, p.50. 
36 MAGALHÃES Jr., 1975, p.51. 
37 MAGALHÃES Jr., 1975, p.52; SOARES, Iaponan. Ao redor de Cruz e Sousa. Florianópolis: Editora da 
UFSC, 1988, p.60. 
38 A relação entre José do Patrocínio e Cruz e Sousa é abordada principalmente no item 2.5. 
39 O artigo de Horácio de Carvalho foi relatado pelos biógrafos Abelardo F. Montenegro (1998, p.40) e 
Magalhães Jr. (1975, p.53) – que credita a descoberta do registro no periódico a Montenegro. 
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Assim é que, contava ele rindo com a verve a mais simples, estando na Bahia 
durante a efervescência abolicionista, sendo secretário de uma empresa dramática, 
numa noite festiva em favor da Abolição, em um teatro daquela cidade, fora instado 
por alguns amigos para ser o orador oficial da festa, e a sua palavra tendo 
produzido tal impressão calorosa no auditório, o satisfizera muito. Porém qual não 
fora a grande surpresa depois daquele acolhimento tão fidalgo e glorificante, 
quando chegando-se-lhe um homem do povo, uma dessas pessoas cuja grandeza de 
generosidade excede em muito a pequenez intelectual, perguntara-lhe quanto é que 
ele queria para a sua alforria, que todo o seu dinheiro estava à sua disposição, ao 
que ele respondeu com toda a polidez, que nada havia pedido ao público nesse 
sentido, que sua palavra estava sempre ao serviço de seus irmãos de raça, que os 
seus votos eram em nome daqueles infelizes. 

 

 
 
Cruz e Sousa, em 1884, época das conferências abolicionistas da Bahia.40 
 
1.5 As “lendas” 

 

Os eminentes biógrafos e mais acurados pesquisadores da vida e obra de Cruz e Sousa – 

para não ir além de Andrade Muricy, Raimundo Magalhães Jr, Abelardo F. Montenegro, 

Iaponan Soares, Nereu Corrêa, Lauro Junkes e Henrique da Silva Fontes –, cujas 

investigações no manuseio de documentos originais, manuscritos e depoimentos com figuras 

                                                
40 Arquivo da Fundação Casa de Rui Barbosa/ Museu de Literatura. 
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remanescentes deram-lhes solidez em seus trabalhos, já se encontram todos falecidos. Certas 

nuances preciosas, certos detalhes das antigas fontes, particularmente as não publicadas, 

constantes de seus acervos pessoais, muitas vezes perdem-se nas penumbras do tempo, 

cabendo ao estudioso lançar mão das ferramentas que pode encontrar a seu dispor. 

Ao abordar duas “lendas” sobre Cruz e Sousa, provindas de relatos e documentos, insta 

ressaltar que tais expedientes não dizem respeito somente à história, eis que repercutem na 

formação sócio-psíquica individual, indissociável do literato, sobretudo quanto a um 

intelectual e poeta da envergadura do catarinense. Distante das especulações casuísticas da 

influência dos fatos em sua obra – abordagem que é declaradamente a pedra de toque da 

biografia escrita por Abelardo Montenegro41 – a possível veracidade desses registros confere 

o caráter biografemático aludido por Roland Barthes42, necessário para entender a trajetória 

do poeta do Desterro, iluminando os recônditos de sua vida. 

 

1.5.1. 1884 - O “promotor” de Laguna 
 

Dentre as histórias mais comentadas sobre Cruz e Sousa, avulta a possível nomeação 

para o cargo de Promotor em Laguna – cidade desterrense, hoje município de Santa Catarina 

–, que teria sido promovida pelo amigo e protetor, o Chefe Provincial Dr. Francisco Luís da 

Gama Rosa, anulada, incontinenti, pelos chefes políticos locais. A transcrição do episódio foi 

relatada por Andrade Muricy na Introdução da Obra Completa do poeta catarinense, na qual 

se lê: 

 

O ano de 1884 foi decisivo no tocante ao seu drama racial. O Dr. Gama Rosa, 
presidente da província, num desafio à opinião geral, como liberal convicto, 
precursor que foi dos estudos sociológicos no Brasil, nomeou Cruz e Sousa 
promotor de Laguna. A reação, por parte dos políticos, foi categórica: não pôde 
assumir o posto. 43 
 

Numerosos estudos e obras repetem o mesmo fato, atestando sua ocorrência sem 

reservas, como nas obras de Afrânio Coutinho, Alfredo Bosi, Evaldo Pauli, Abelardo 

Montenegro, Fernando Góes, Celso Luiz Ramos de Medeiros, Eduardo de Oliveira, Humberto 

Milhomem, Andrea Piccini, Paola Prandini, Dirceu Hermes, Tullo Hostílio Montenegro, 

                                                
41 Na introdução do trabalho de Montenegro, Nereu Corrêa a classifica como ”biografia deduzida da própria obra 
deixada pelo poeta [Cruz e Sousa]”. CORRÊA, Nereu. Introdução, in: MONTENEGRO, Abelardo F. Cruz e 
Sousa e o Movimento Simbolista no Brasil.3ªEd. Florianópolis: FCC Edições, Fortaleza: EUFC 1998, p.13. 
42 Remeto à Introdução deste trabalho, onde a ideia dos biografemas, extraída de Barthes, foi oportunamente 
desenvolvida e contextualizada à natureza desta pesquisa. 
43 MURICY, José Cândido de Andrade. Introdução, in: SOUSA, João da Cruz e. Obra Completa. Ed. Nova 
Aguilar. 2000, p.24-5. 
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Paulo Pereira, Luciana Stegagno Picchio, Artur de Almeida Tôrres, Francisco da Silveira 

Bueno, Maria Elisa Dias Collier, e ainda outros, sendo recorrente dentre os pesquisadores44. 

Excetuando a obra de Fernando Góes, todas as demais citadas trazem edições 

posteriores a 1961, quando já haviam sido reveladas novas informações documentais sobre 

Cruz e Sousa, colhidas pelo jurista e historiador Henrique da Silva Fontes, presidente do 

Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina na ocasião, quando negou a hipótese da 

nomeação do poeta para o cargo de Promotor em Laguna. Assim relata o pesquisador: 

 

Encontramos as nomeações de Virgílio Várzea e de Manuel dos Santos Lostada – 
unha e carne que eram com Cruz e Sousa – de Virgílio para promotor em São José 
a 15 de fevereiro de 1884, e de Lostada para Itajaí, a 21 de maio do mesmo ano; 
mas nenhuma nomeação se nos deparou relativa a Cruz e Sousa. É, entretanto, bem 
possível que, mesmo ausente, o tivessem os seus dois amigos lembrado para 
alguma promotoria, porque, numa escaramuça literária que então agitou o Desterro, 
em que são zurzidos Varsóvia, Costada e também o amigo ausente, e em que se 
alude a Goma Rósea ou Capa Rosa, surge uma referência a Cruz e Sousa como 
promotor in petto, isto é, já secretamente escolhido, não para Laguna, mas para a 
Comarca de Itajaí. Mas nenhuma notícia há de resistência à problemática 
nomeação, nem notícia há de movimentação de chefes políticos45. 

 

Causa estranheza que tantos autores não tenham feito referência às pesquisas de Fontes, 

seja para afirmá-la ou discutir seu mérito. Andrade Muricy, na 3ª edição de seu Panorama do 

Movimento Simbolista Brasileiro (1987), considera, cuidadosamente, que o Dr. Gama Rosa 

“pensou em nomeá-lo [a Cruz e Sousa] promotor público de Laguna, não o fazendo, porém, 

                                                
44 COUTINHO, Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Col. Fortuna Crítica, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Brasília, INL, 1979, p.13; COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil, Volume 6. 3ªEd. Editora Olympio, 
1986, p.400; BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. Editora Cultrix, 1994, p.271; PAULI, 
Evaldo. Cruz e Sousa, poeta e pensador. Editora do Escritor, 1973, p.33; MONTENEGRO, Abelardo F. Cruz e 
Sousa e o Movimento Simbolista no Brasil.3ªEd. Florianópolis: FCC Edições, Fortaleza: EUFC 1998, p.13 e 54; 
GÓES, Fernando. Cruz e Sousa. Obras, Volume 13. "Os Mestres da língua," Edições Cultura, 1943, p.14; 
MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de. 100 anos sem Cruz e Sousa.  Editora O Congresso, 1998, p.249; 
OLIVEIRA, Eduardo de. Quem é quem na negritude brasileira. Editora Congresso Nacional Afro-Brasileiro, 
1998, p.18; MILHOMEM, Humberto. Literatura para UEG, UCG E Unievangélica. Editora Kelps, 2007, p.17; 
PICCINI, Andrea. A casa de Babylônia: estudo da habitação rural no interior de São Paulo. Editora 
Annablume, 1996, p.235; PRANDINI, Paola. Cruz e Sousa: Retratos do Brasil Negro. Editora Selo Negro, 
2011, p. 21; HERMES, Dirceu. Mídia, educação e cultura: múltiplos olhares sobre a comunicação regional. 
Argos, Editora Universitária, 2006, p.122; MONTENEGRO, Tullo Hostílio. Tuberculose e literatura: notas de 
pesquisa. 2ªEd. Editora Acasa do Livro, 1971, p.86; PEREIRA, Paulo. O Negro e a abolição. Editora Tempo 
Brasileiro, 1988, p.24; PICCHIO, Luciana Stegagno. História da literatura brasileira. Editora Lacerda/ Nova 
Aguilar, 2004, p. 336; TÔRRES, Artur de Almeida. Cruz e Sousa, aspectos estilísticos. Editora Livraria São 
José, 1975, p.69; BUENO, Francisco da Silveira. História da literatura luso-brasileira. 5ªEd.  Edição Saraiva, 
1965, p. 171; COLLIER, Maria Elisa Dias. Notas sobre Gilberto Freyre, inovador e renovador, in: Revista 
brasileira de cultura, Edições 7-10, Conselho Federal de Cultura (Brazil), 1971, p.79. 
45 FONTES, Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa: discurso lido, em nome do Instituto Histórico e 
Geográfico de Santa Catarina, em sessão solene da Academia Catarinense de Letras, a 24 de novembro de 1961, 
dia do centenário do nascimento do poeta. Reproduzido em: FONTES, Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa, 
in: MIGUEL, Salim. (org) Centenário de Cruz e Sousa: interpretações. 2ªEd. Palhoça: Ed. Unisul, 2011, pp.65-
74. O grifo está no original; FONTES, Henrique da Silva. Op.cit., p.73. 
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devido à oposição dos políticos profissionais, que não toleravam a ideia de um promotor 

negro.”46 

Em sua tese de Doutorado sobre o poeta, publicada em livro em 2006, Ivone Daré 

Rabello menciona de passagem a controvérsia sobre o fato histórico, não tomando partido na 

discussão devido à natureza de seu trabalho, mais voltado à leitura da poética cruzesousiana.47 

Posição favorável à pesquisa de Henrique Fontes foi adotada por Uelinton Farias 

Alves48 e pelo mais cuidadoso dos biógrafos do simbolista catarinense: Magalhães Jr., que 

comparou as informações de Fontes com o subsídio de Virgílio Várzea, íntimo amigo de Cruz 

e Sousa, que publicou um artigo em 192349 explicando que o Dr. Gama Rosa havia expedido 

um telegrama para Belém do Pará, onde Cruz e Sousa viajava como ponto teatral da 

Companhia de Moreira de Vasconcelos, convidando-o para o cargo de promotor, que o poeta 

“não se sabe por que, agradeceu, mas recusou”, nas palavras de Várzea. Magalhães Jr. 

considerou improvável que o Chefe da província, que encerrou seu governo em 9 de setembro 

de 1884, tivesse escrito a Cruz e Sousa na ocasião, pois, na data mencionada, a Companhia 

ainda não havia chegado a Belém. “Escrevendo quarenta anos depois da passagem de Gama 

Rosa pelo governo de Santa Catarina, Várzea baralhava os fatos”, conclui Magalhães Jr.50 

Analisando os fatos, três problemas pairam sobre as pesquisas. O primeiro é a pretensão 

de que o Dr. Gama Rosa soubesse, infalivelmente, onde se encontrava Cruz e Sousa em 

viagem. Poderia, por falha humana, ter enviado o telegrama para o poeta ainda em trânsito. 

Curioso é que Magalhães Jr. considere o descuido de memória de Várzea, mas não a 

falibilidade de Gama Rosa. 

O segundo problema, em que pese a autoridade investigativa de Henrique Fontes, é mais 

grave. Supor que o poeta não tivesse sido nomeado Promotor por falta de registros é 

desconsiderar que, entre a nomeação, a publicação no Diário Oficial (ou documento 

correspondente) e a posse, correm trâmites burocráticos autônomos51. As nomeações de 

Virgílio Várzea e Manuel dos Santos Lostada, localizadas pela pesquisa de Fontes, foram 

nomeações encaminhadas para a posse, indo a registro todas as etapas. A nomeação, quando 

impugnada no ato que a motivou, pode sobreviver em registros públicos precários (livros de 

anotações, memorandos, arquivos de repartição, ainda mais numa época não informatizada), 
                                                
46 MURICY, José Cândido de Andrade. Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro. Brasília/INL, 3ª Ed. 
Vols. I e II. 1987, p.151. 
47 RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem: uma leitura poética de Cruz e Sousa; p.92 
48 ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 2008, p.172 
49 VÁRZEA, Virgílio. Rio de Janeiro: Jornal A Pátria, 19 de março de 1923. 
50 MAGALHÃES Jr., 1975, pp.58-9. 
51 Gustavo Barchet, inclusive, diz que “antes da posse não há ainda a figura do servidor” (BARCHET, Gustavo. 
Direito Administrativo. Editora Elsevier Brasil, 2008, p.754). 
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salvo no caso de destruição destes vestígios por interesses políticos, o que não se pode 

descartar, dada a natureza escamoteada do episódio tantas vezes relatado. Resta ingênua a 

afirmação de Fontes de não ter encontrado “nenhuma notícia [...]de resistência à problemática 

nomeação, nem notícia [...] de movimentação de chefes políticos”52, supondo que pressões 

políticas internas e influências venham sempre a público. Antes assim fosse. 

Por outro lado, o terceiro empeço à pesquisa de Fontes, não menos problemático, reside 

no conteúdo do relato de Andrade Muricy, constante nas primeiras edições de seu Panorama, 

transcrito por Magalhães Jr., mas modificado na 3ª edição pelo próprio Muricy. Dizia o crítico 

paranaense, anteriormente: 

 

Cruz e Sousa, já gozando de largo prestígio pelo seu talento de jornalista, professor 
e poeta, Gama Rosa fê-lo adido ao gabinete, nomeando-o, logo após promotor da 
Cidade de Laguna. Essa nomeação não foi efetivada. Daquela cidade, veio ao 
Desterro uma comissão de notáveis exigir fosse tornada sem efeito, no que foi 
amparada pelo Sr. Eliseu Guilherme, chefe da política dominante53. 
 

Henrique Fontes, cuja pesquisa histórica foi adotada por Magalhães Jr., Uelinton Farias 

e outros estudiosos, além de não fazer nenhuma referência à figura de Eliseu Guilherme, não 

explica de onde Andrade Muricy teria extraído informações tão precisas. E tampouco elucida 

o testemunho de um dos maiores amigos e conhecedores de Cruz e Sousa: Nestor Vítor, que 

reafirma a história da nomeação para promotor em Laguna. 54 

Chega-se à conclusão de que, se não é possível afirmar com exatidão a nomeação de 

Cruz e Sousa ao posto de promotor de Laguna, tampouco é possível infirmá-la. 

Fica o biografema da história do poeta, senão restituído a um caráter de veracidade, ao 

menos sugestivo de sua importância e da dimensão do “mito” construído em torno de sua 

figura. Se Cruz e Sousa não tivesse impressionado fortemente seus contemporâneos, e se a 

nomeação para um cargo importante não fosse perfeitamente verossímil em se tratando de um 

intelectual como ele, o relato não teria sobrevivido com tanta pujança.  

 

1.5.2. O “elogio” de Fritz Müller 
 

Em maio de 1929, por iniciativa e encomenda de Vítor Konder, então Ministro da 

Viação e Obras Públicas, foi inaugurada em Blumenau uma estátua de bronze e granito 

homenageando o Dr. Fritz Müller. Obra do escultor francês Freyhofer, firmou-se sob seu 

                                                
52 Idem, ibidem. Grifos nossos. 
53 MURICY, José Cândido de Andrade. Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, Brasília/INL, 1ª Ed. 
1952. 
54 VÍTOR, 1979, pp. 109-110. 
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pedestal uma placa de bronze com os seguintes dizeres: “Ao príncipe dos observadores, no 

conceito de Darwin e sábio decifrador da natureza no Brasil”. O discurso de inauguração 

coube a Edgar Roquete Pinto55. 

Fritz Müller, sábio cientista alemão do século XIX, além de correspondente e amigo de 

Darwin e Haeckel, foi um dos primeiros no mundo a apoiar a Teoria da Evolução, com a 

publicação de Für Darwin (Para Darwin), em 1864. Radicado no Brasil56, em Santa Catarina, 

estudou os espécimes naturais da flora e fauna nativas em seu habitat original, acrescentando 

valiosos dados ao trabalho do naturalista inglês, e também atuando durante alguns anos como 

professor do Liceu Provincial Catarinense, onde o poeta Cruz e Sousa estudou57. 

Foi justamente o culto advogado e ministro Vítor Konder quem transmitiu a Roquette 

Pinto a informação de que uma carta enviada por Fritz Müller a seu irmão, Hermann Müller, 

falava de um negro africano puro que “só poderia ser Cruz e Sousa”. Em seu discurso, o 

etnólogo e ensaísta carioca exaltou essa versão e, publicando seus dizeres58, incluiu a tradução 

da missiva, que consubstanciava não somente elogios entusiásticos, dignos de envaidecer 

qualquer estudante, mas ainda um posicionamento de homem de ciência francamente oposto 

às teorias raciais do Conde de Gobineau, muito em voga, e mais tarde, de Nina Rodrigues59.  

A tradução da carta de Fritz Müller merece ser reproduzida na íntegra, dado o valor 

documental: 

 

Entre os meus discípulos deste ano o melhor, de muito, é um preto de puro sangue 
africano; compreende facilmente e tem tal ânsia de aprender qual aqui nunca 
encontrei e que é raro mesmo no vosso clima fresco. Este preto representa para 
mim mais um reforço da minha velha opinião contrária ao ponto de vista dominante 
que vê no negro um ramo por toda parte inferior e incapaz de desenvolvimento 
racional por suas próprias forças; quando em apoio disto se alega que no seu 
habitáculo não atingiu nenhum grau elevado de civilização e por isso se deve de ter 
como incapaz dela, esquece-se que há dois mil anos poderiam gregos e romanos ter 
dito o mesmo dos nossos antepassados. Se Burmeister não encontrou nenhum 
interesse mais elevado no seu trato com os negros, também ele não teria sido mais 
feliz com os jornaleiros da Pomerânia e do Mecklemburgo. Conheço, entre pretos, 
uma quantidade de fisionomias nobres e expressivas como dificilmente se 
encontraria entre caucasianos vivendo em situação social igualmente deprimida, e 

                                                
55 Patrimônio Histórico e Museológico de Blumenau. Registros do Arquivo Histórico José Ferreira da Silva. 
Chamada: monumento ao dr. Fritz Müller. Der Urwaldsbote, nº 94, de 24/4/1929. 
56 “Viveu Fritz Müller 34 anos em Itajaí, 11 em Desterro[...]”. ROQUETE-PINTO, Edgar. Ensaios brasilianos - 
Ensaios sobre aspectos e figuras do ensino, da literatura e da ciência, V.190. Companhia Editora Nacional, 1941, 
p.20. 
57 PAULI, Evaldo. Sentido catarinense e brasileiro de Fritz Müller. Blumenau: Fundação “Casa Dr. Blumenau” 
publ. Nº 2, 1973. 
58 ROQUETE-PINTO, Edgar. Glória sem Rumor. Discurso pronunciado em Blumenau, na inauguração da 
estátua de Fritz Müller, em 20 de maio de 1929, – Rio de Janeiro, 1929, em: Revista da Academia Brasileira de 
Letras, nº90, junho de 1929. Em nota (nº20), consta a tradução da carta de Fritz Müller, seguida da explicação: 
“O discípulo negro de Fritz Müller era Cruz e Sousa, segundo informação de Victor Konder”.  
59 Sobre esse aspecto racial, remeto ao capítulo 1, item 1.10.2. desta Dissertação. 
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se essa situação em geral condiciona uma grande imperfeição moral observei, 
contudo, com frequência, bastantes vestígios indiscutíveis de um sentimento 
profundo e delicado. Deve-se levar em conta a geral relutância que tem o africano 
de nascimento em tratar com os brancos a respeito de sua pátria. A perguntas a ela 
referentes sempre obtive respostas evasivas. Que eles se esqueçam sua pátria 
rapidamente e se sintam melhor aqui, como afirma Burmeister, não parece ser caso 
geral; há coisa de um par de anos em Bahia, um grupo que se libertara com as suas 
próprias economias, voltou para a África e eu mesmo vi uma vez a alegria de uma 
velha negra taciturna à simples vista de um fruto de palmeira africana, que um 
amigo lhe trouxera. Sabido é que os filhos de brancos e mulatos às mais das vezes 
se caracterizam por suas aptidões intelectuais enquanto que as suas frequentes 
falhas morais em geral se explicam pela sua situação social.60 
 

A carta estava datada de 1860 (ocasião em que Cruz e Sousa não havia nascido), mas  

Roquete-Pinto não o mencionou de início. Posteriormente, por ocasião da publicação de seus 

Ensaios Brasilianos61, incluiu ao final da tradução os dizeres:” O discípulo negro de Fritz 

Müller era Cruz e Souza, segundo informação de Victor Konder. No entanto o poeta Cruz e 

Souza nasceu no Desterro em 1863 [sic], conforme observa Ernani Lopes.” 

Sobre o real ano de nascimento do poeta (1861) não pairam mais dúvidas, em face às 

descobertas do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, que tornou público o 

respectivo termo de batismo62. 

Abelardo Montenegro, cujo labor biográfico sobre Cruz e Sousa veio a público em 

1954, antes da obra de Magalhães Jr., adotou a versão de Konder de que a data da carta de 

Fritz Müller estava incorreta por um erro de cópia, e que deveria ter sido escrita, 

provavelmente, em 187663, pois o negro a que alude o sábio alemão “só poderia ser” Cruz e 

Sousa64, aluno bastante aplicado no Liceu Provincial em seus tempos de juventude, sobretudo 

porque não há registros de nenhum negro desterrense de destaque nos moldes em que se 

expressou o cientista alemão. 

                                                
60 Carta de Fritz Müller ao Prof. Hermann Müller, em Lippstad — Desterro, 30 de maio de 1860, em: MÜLLER, 
Fritz. Werke, Briefe und Leben. Vol. 2, Briefe. Müller, Alfred (org)Jena: Gustav Fischer, 1921, p.19. (Exemplar 
digitalizado, disponível em < https://archive.org/details/FritzMuellerWerkeBriefeUndLeben-Briefe1921>, 
acessado em 6 de maio de 2014). A tradução foi reproduzida em: ROQUETE-PINTO, Edgar. Ensaios brasilianos 
- Ensaios sobre aspectos e figuras do ensino, da literatura e da ciência, v.190. Companhia Editora Nacional, 
1941, p.36, em “nota do autor”. 
61 ROQUETE-PINTO, 1941, p.36. 
62 FONTES, Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa, in: MIGUEL, Salim. (org) Centenário de Cruz e Sousa: 
interpretações. 2ªEd. Palhoça: Ed. Unisul, 2011, p.68, nota 13. 
63 MONTENEGRO, Abelardo F. Cruz e Sousa e o Movimento Simbolista no Brasil.3ªEd. Florianópolis: FCC 
Edições, Fortaleza: EUFC 1998, p.31. 
64 O Passagem foi endossada por: Andrade Muricy na Introdução da Obra Completa de Cruz e Sousa (2000 
pp.24 e 50); LEMINSKI, Paulo, op.cit., p. 24; MONTENEGRO, Abelardo F. op.cit., p.31; COUTINHO, 
Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Col. Fortuna Crítica, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; Brasília, INL, 
1979, p.9-10; OLIVEIRA, Leonardo Pereira de. A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras. Programa de Pós-Graduação em 
Letras, 2007. Ivone Daré Rabello (2006, p.87) apenas indica a controvérsia. Uelinton Farias Alves (2008), 
brilhante biógrafo atual de Cruz e Sousa, sequer menciona o fato. 
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Contudo, é o próprio Henrique Fontes quem pretende dirimir as dúvidas, baseado nas 

informações dos antigos registros históricos catarinenses. Revela o pesquisador que Fritz 

Müller lecionou no Ateneu Provincial no período entre 1857 e 1864, o que descarta a hipótese 

de ter sido professor de Cruz e Sousa. Mais tarde, ocupou o magistério de julho a outubro de 

1874, na cadeira de matemática, quando o poeta já estava matriculado, mas em seu boletim 

deste ano consta aprovação nas disciplinas de português, inglês e francês, somente. 

Não é impossível que Cruz e Sousa tenha sido, em algum tempo, aluno de Fritz Müller, 

conforme a conclusão a que chega Henrique Fontes65, mas sobre tal ponto não cabe nenhuma 

afirmação categórica. 

Ainda que a questão da carta do sábio alemão tenha sido dada por esclarecida, o caso 

ainda hoje merece destaque, e por duas razões. Em primeiro lugar, faz supor que o “negro de 

puro sangue africano” a que se refere Fritz Müller – que se supõe não ter sido Cruz e Sousa –, 

ou não viveu muito, ou o meio hostil do preconceito abafou seus pendores, pois dele não há 

notícias. Dada a época, fortemente escravagista, é possível imaginar o quão grande deve ter 

sido Cruz e Sousa para ainda hoje ocupar destaque em nossas letras e na trajetória cultural do 

país, a despeito de todas as dificuldades que se lhe interpuseram no caminho. 

Em segundo lugar, a impressão que Vítor Konder e Roquete-Pinto deveriam ter sobre 

Cruz e Sousa – num tempo em que sua obra não havia ainda atravessado tantos estudos 

críticos – deve ter sido suficientemente marcante para considerarem a transcrição da carta de 

Fritz Müller com um erro de cópia na data. Para eles, o professor alemão “só poderia estar 

falando sobre Cruz e Sousa”. 

No entanto, o problema não foi de todo esclarecido. Virgílio Várzea, íntimo amigo do 

poeta catarinense, sustenta em A Pátria, jornal do Rio de Janeiro, em edição de 1923, que o 

Padre Leite Mendes, diretor do Ateneu Provincial, e mesmo Fritz Müller, consideravam Cruz 

e Sousa o “discípulo amado”66. Várzea atribui a Fritz Müller, ainda, a frase: “João da Cruz, tu 

estás [sic] um grande talento e tu vais ser um homem ilustre da [sic] Brasil...”67 

Mas, ora, sem que se recorra a qualquer expediente de ginástica intelectual, só o acesso 

à cópia do manuscrito original da carta do naturalista alemão pode revelar se houve, ou não, 

                                                
65 FONTES, Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa, in: MIGUEL, Salim. (org) Centenário de Cruz e Sousa: 
interpretações. 2ªEd. Palhoça: Ed. Unisul, 2011, p.70-71 
66 VÍTOR, Nestor. Cruz e Sousa, in: COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Brasília, INL, 1979 (Col. Fortuna Crítica, v. 4), p.106. Abelardo Montenegro ainda vai além, dizendo que todos 
os que escreveram sobre a fase de Cruz e Sousa no Ateneu Provincial referem-se a sua ligação com Fritz Müller 
e à alcunha de “discípulo amado” (MONTENEGRO, 1998, p.31). 
67 VÁRZEA, Virgílio. Rio de Janeiro: Jornal A Pátria, 19 de março de 1923 
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erro na transcrição da data, e, com a devida ressalva dos encômios a que fazem jus todos os 

pesquisadores citados, isso ainda não foi feito. 

 

1.6. 13 de maio de 1888 – Abolição da Escravatura 

 

É previsível que se avolumem, cada vez mais, obras e estudos sobre o período que 

circundou a Abolição, mormente pela pertinência sempre inquietante do assunto e pelas 

reinterpretações históricas.  

Em se tratando de Cruz e Sousa – que não nasceu escravo68, mas de mãe liberta e pai 

escravo, liberto em seguida, por “subsequente matrimônio” 69 – refoge à pertinência da 

presente análise a capilaridade quase infinita dos estudos sobre o período; todavia, os aspectos 

que ressaltam, fundamentalmente, são a precariedade que engendrou a assinatura da Lei 

Áurea e a posição social posterior com a qual se depararam os libertos.  

Tais expedientes caracterizam a ambiência que se respirava na Capital Federal, onde o 

poeta, nascido negro “sem mescla”70, tentaria a vida como homem de letras. 

Cruz e Sousa, inserido no entrementes do contexto de transição entre a Escravatura e a 

Abolição, tomou conhecimento da assinatura da lacônica71 Lei Áurea desde o Desterro, onde 

vivia naquele momento. 

Em meio aos efusivos festejos de libertos e abolicionistas, partindo do Rio de Janeiro, 

onde ocorrera o ato oficial, iniciava-se a sedimentação da noção histórica predominante nas 

décadas seguintes, de que a Princesa Isabel acompanhara os propósitos abolicionistas de seu 

pai, o Imperador D. Pedro II, e de que a libertação fora o resultado de um longo percurso da 

campanha abolicionista72. 

Entretanto, estudos mais modernos sobre o período apontam para a terrível crise social 

que sucedeu ao ato áureo, muito destoante do espírito de comemoração dos libertos. É 

Eduardo Bueno quem esclarece com precisão:  

                                                
68 Sugere Uelinton Farias Alves (2008, p.14) que Cruz e Sousa, tendo nascido de pai escravo e mãe liberta, seria 
– a rigor – meio-escravo. 
69 Cf. fotografia da certidão de batismo do poeta (MURICY, 1987, p.151). 
70 ARARIPE Jr., Tristão de Alencar. Movimento literário do ano de 1893, in Obra Crítica de Araripe Jr., v.3, 
Ministério da Educação e Cultura – Casa de Rui Barbosa. 1963, p.147; MORAES, Carlos Dante de. Simbolismo: 
Variações sobre um Poeta Negro, in: COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira; 
Brasília, INL, 1979 (Col. Fortuna Crítica, v. 4), p.269. 
71 A Lei número 3.353 de 13 de maio de 1888, chamada Lei Áurea, continha somente dois artigos: “Art. 1. É 
declarada extinta desde a data desta lei a escravidão no Brasil. Art. 2. Revogam-se as disposições em contrário.” 
(BRASIL. Extincção da escravidão no Brazil: Lei n. 3353 de 13 de maio de 1888: discussão na camara dos 
deputados e no senado desde a apresentação da proposta do governo até sua sancção (sic) Editora Imprensa 
Nacional, 1889). 
72 POMBO, Manuel Francisco Rocha, História do Brasil, 5 Volumes, W. M. Jackson Editor, 1947. 
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Os negros libertos - quase 800 mil-- foram jogados na mais temível miséria. O 
Brasil imperial -- e, logo a seguir, o jovem Brasil republicano - negou-lhes a posse 
de qualquer pedaço de terra para viver ou cultivar, de escolas, de assistência social, 
de hospitais. Deu-lhes, só e sobejamente, discriminação e repressão. Grande parte 
dos libertos, depois de perambular por estradas e baldios, dirigiu-se às grandes 
cidades: Rio de Janeiro, Salvador e São Paulo. Lá, ergueram os chamados bairros 
africanos, origem das favelas modernas. Trocaram a senzala [...] pelos casebres 
[...]. Apesar da impossibilidade de plantar, acharam ali um meio social menos 
hostil, mesmo que ainda miserável.73 
 

Ainda mais gritante é o relato de Everaldo Vallim Pereira de Sousa, escrevendo em 

1940 para O Estado de São Paulo: 

 
Segundo a previsão do Conselheiro Antônio Prado, decretada de afogadilho a “Lei 
13 de maio”, seus efeitos foram os mais desastrosos. Os ex-escravos, habituados à 
tutela e curatela de seus ex-senhores, debandaram em grande parte das fazendas e 
foram "tentar a vida" nas cidades; tentame aquele que consistia em: aguardente aos 
litros, miséria, crimes, enfermidades e morte prematura. Dois anos depois do 
decreto da lei, talvez metade do novo elemento livre havia já desaparecido! Os 
fazendeiros dificilmente encontravam "meieiros" que das lavouras quisessem 
cuidar. Todos os serviços desorganizaram-se; tão grande foi o descalabro social. A 
parte única de São Paulo que menos sofreu foi a que, antecipadamente, havia já 
recebido alguma imigração estrangeira; O geral da Província perdeu quase toda a 
safra de café por falta de colhedores!74 
 

Quando Alfredo Bosi escreve que "o desafio social e ético que a sociedade brasileira 

teria de enfrentar era o de redimir um passado de abjeção, fazer justiça aos negros, dar-lhes 

liberdade a curto prazo e integrá-los numa democracia moderna"75, fica bem demonstrado que 

tais iniciativas não foram seguidas. 

Na última década de vida, dedicada intensamente à trajetória literária, Cruz e Sousa 

encontrou preconceito e resistência difíceis de mensurar por parâmetros atuais. Isto porque a 

instituição da escravidão, formalmente abolida, não fora utilizada somente pelas elites, 

havendo grassado terreno por camadas insuspeitadas da sociedade, infiltrando-se pelos meios 

culturais, religiosos e imprimindo o estigma do preconceito racial no olhar das mais diversas 

classes.  

Com efeito, não somente os barões do açúcar e do café possuíram escravos, mas 

igualmente os pequenos fazendeiros de Minas Gerais. Nas cidades, os burocratas e pequenos 

comerciantes, bem como os padres e as tradicionais ordens religiosas também foram 

proprietários de escravos. Causa assombro que mesmo os negros e mulatos que fugiam do 

cativeiro, bem como os libertos, também comprassem escravos, se tivessem dinheiro para 

                                                
73 BUENO, Eduardo. Brasil, uma história. Editora Ática, 2003, p. 228. 
74 SOUZA, Everardo Vallim Pereira de, Reminiscências em torno do Antônio da Silva Prado, jornal O Estado de 
S. Paulo, 26 de fevereiro de 1940, transcrito em 1.º Centenário do Conselheiro Antônio Prado, Editora Revista 
dos Tribunais, São Paulo, 1946. 
75 BOSI, Alfredo. Dialética da Colonização. Editora Companhia das Letras. 1992, p.234. 
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tanto. A instituição do escravismo chegava a níveis ainda mais alarmantes e adentrava nas 

mais recônditas camadas sociais, pois há registros até de escravos que possuíam escravos. 76 

É de se notar que o repúdio aos negros emancipados foi particularmente indisfarçável no 

período imediatamente posterior à irrupção da libertação legal, mutatis mutandis, na última 

década do século XIX, quando igualmente manteve-se uma consciência de diferenças 

hierárquicas entre as raças, situando os negros num patamar biologicamente inferior77. 

Cruz e Sousa não ficaria imune a todo esse processo, eis que o auge de sua expansão 

criadora se deu exatamente neste período, quando já vivia na Capital da República. Aponta 

Florestan Fernandes que o poeta representava uma figura que “(...) incomodava também por 

identificar-se, como homem livre e negro, aos ideais democráticos e à defesa dos direitos do 

indivíduo. (...) arrogar-se essa pretensão implicava submeter-se a julgamento sob uma 

perspectiva etnocêntrica e, portanto, novamente ser depreciado.” 78 

A mesma Lei Áurea que decretou a abolição, em meio aos festejos da população, não foi 

capaz de engendrar atuações políticas que favorecessem à mudança na fisionomia do 

preconceito. Andrade Muricy relembra, conforme narrado por Emiliano Perneta – simbolista 

do grupo de Cruz e Sousa – que quando o poeta negro79 adentrava em algum Café ou 

Confeitaria da moda, os companheiros o anunciavam pelo nome, de forma afetada: “– Entra , 

ó Cruz e Sousa! Entra, ó grande poeta!” Procuravam evitar alguma desconsideração pública 

ou vexame com o amigo, que os fitava com olhares tristes, “como quem pensasse: que 

grandes canalhas!”.80 

Fato é que a extinção oficial da escravatura, por paradoxal que pareça, gerou um tipo de 

postura defensiva e hostil daqueles que se viram subitamente obrigados a conviver com os 

libertos que, há bem pouco tempo, eram vistos acorrentados nos engenhos. Cruz e Sousa 

viveu na Capital da República exatamente na primeira década após esse momento. 

 

 

                                                
76 CARVALHO, José Murilo de. D. Pedro II, Companhia das Letras, 1997; CARVALHO, José Murilo de. 
Cidadania no Brasil: o longo caminho, Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2002. 
77 RODRIGUES, Nina. Os Africanos no Brasil. 4 ed.. São Paulo: Cia. Editora Nacional, 1976; VIANNA, 
Francisco José de Oliveira. Raça e assimilação. 3ª edição. São Paulo: Companhia Editora Nacional. 1938. 
78 FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. 3ª Edição. São Paulo: Ática, 1978., 
p.814. 
79 A recepção racista sofrida pela obra de Cruz e Sousa e pelo próprio poeta são objeto do capítulo 4, item 4.1. 
80 MURICY, Andrade. Introdução, in: SOUSA, João da Cruz e. Obra Completa. Ed. Nova Aguillar. 2000, p.26; 
RABELLO, Ivone Daré, op.cit., p.97, nota 38; MURICY, Andrade. Presença do Simbolismo, in: COUTINHO, 
Afrânio (dir.). A literatura no Brasil, cit. Vol. III, tomo 1, p.131; MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de. 100 anos 
sem Cruz e Sousa. Ed. O Congresso. 1998, p.438; ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro no 
Brasil. Ed. Pallas. 2008, p.288. 
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1.7. Junho de 1888 – De novo no Rio de Janeiro 
 

Ainda sob calor das comemorações da Lei Áurea, em junho de 1888 Cruz e Sousa 

desembarca pela segunda vez no Rio de Janeiro, atendendo ao convite que Oscar Rosas lhe 

fizera por carta, datada de 5 de abril do mesmo ano. O tom de pilhéria do amigo deixa 

entrever o ufanismo que tomava conta daquele momento: “vens ou não vens? Queres sair da 

cacimba infecta, onde cantavas como um sapo artista a luz do sol tropical e amoroso, ou 

queres ficar, visguento e limoso, enterrado na sua lama, até os cabelos? Palavra, sonhador, eu 

não te entendo. (...) Por que deixas de vir?”. 81 

Magalhães Jr., cuidadoso biógrafo82 de Cruz e Sousa, aponta o ânimo de Oscar Rosas 

como possivelmente inspirado pela posição destacada que naquele tempo alguns homens de 

cor já haviam obtido no meio, como Machado de Assis, José do Patrocínio, Sales Torres 

Homem e o pintor negro Antônio Firmino Monteiro83. 

Cruz e Sousa ainda não havia percebido, pelo menos nesse tempo, que a ascensão dos 

negros e pardos no meio literário era exceção84, e que as melhores posições no campo das 

letras e das carreiras intelectuais dependiam mais do capital de relações sociais que se podia 

angariar, do que títulos, diplomas85, ou mesmo verdadeiro talento. 

A tentativa do poeta catarinense de fazer carreira na metrópole, então, foi cercada de 

portas fechadas e desprezo, malogradas as tentativas de seu estabelecimento, como seu longo 

testemunho bem o demonstra, em carta ao conterrâneo Virgílio Várzea, onde desabafa: 

 
Corte, 8 de janeiro, de 1889. Adorado Virgílio: Estou em maré de enjôo físico e 
mentalmente fatigado. Fatigado de tudo: de ver e ouvir tanto burro, de escutar tanta 
sandice e bestialidade e de esperar sem fim por acessos na vida, que nunca chegam. 
Estou fatalmente condenado à vida de miséria e de sordidez, passando-a numa 
indolência persa bastante prejudicial à atividade do meu espírito e ao próprio 
organismo que fica depois amarrado para o trabalho. Não sei onde vai parar esta 
coisa. Estou profundamente mal (...) Não imaginas o que se tem passado por meu 
ser vendo a dificuldade tremendíssima, formidável em que está a vida no Rio de 
Janeiro. Perde-se em vão tempo e nada se consegue. Tudo está furado, de um furo 
monstro. Não há por onde seguir. Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da 
vida e, para mim, pobre artista ariano, ariano sim porque adquiri, por adoção 
sistemática, as qualidades altas dessa grande raça, para mim que sonho com a torre 

                                                
81 MAGALHÃES, Jr., 1975, p. 123. A missiva data de 5 de abril de 1888. 
82 Magalhães Jr., ao pairar dúvidas sobre uma palavra, confrontando a publicação em jornal de um soneto de 
Cruz e Sousa, aduz: “examinando O Mercantil (periódico paulista) com uma lente de aumento, vimos que a 
palavra era de oito letras e não de sete, embora só estejam perfeitamente visíveis as cinco finais, isto é, 'cante'. 
Por isso, optamos por uma terceira forma, que dá um sentido lógico e também mais poético ao verso, além de 
afinar mais com os adjetivos o do verso seguinte, 'rurais' e 'agreste' (MAGALHÃES Jr., 1975, p.145) A palavra 
definitiva foi "rascante". 
83 MAGALHÃES, Jr., 1975, p. 123. 
84 RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem. (Uma leitura da poética de Cruz e Sousa). Editora Edusp, 2006, 
p.94. 
85 MICELI, Sérgio: Poder, Sexo e Letras na República Velha. São Paulo, Perspectiva, 1977, p.69. 
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de luar da graça e da ilusão, tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom 
grotesco de ópera bufa. Quem me mandou vir cá abaixo à terra arrastar a calceta da 
vida! procurar ser elemento entre o espírito humano?! Para quê? Um triste negro, 
odiado pelas castas cultas, batidos das sociedades, mas sempre batido, escorraçado 
de todo o leito, cuspido de todo o lar como um leproso sinistro! Pois como! Ser 
artista com esta cor! Vir pela hierarquia de Eça ou de Zola, generalizar Spencer ou 
Gama Rosa, ter estesia artística e verve, com esta cor? Horrível!86 

 

O olhar que hoje se lança para o episódio macerado de decepções, cuja eloquência da 

missiva faria recordar suas pungentes páginas de Evocações, inspira à reflexão atual de que a 

dor de Cruz e Sousa não pode receber autêntica apreciação valorativa, mas somente uma 

impressão mais ou menos aproximada87, o que justifica o rompimento de qualquer pretensão à 

causalidade vida/obra. 

O poeta catarinense, portanto, não deveria estar exagerando, eis que os fragores dos 

escravagistas ressoavam ainda muito próximos, contrariados de se virem privados da força do 

braço escravo sem qualquer indenização, tendo queimados todos os registros dos ex-escravos 

por ordem de Rui Barbosa88, e nesta trama o preconceito étnico-racial era a tônica, ainda mais 

naquele que era o espelho das castas sociais: o reduto burguês dos círculos literários. 

Houve, entretanto, convívio proveitoso com alguns poetas, como Luís Delfino, 

Bernardino Lopes e o futuro inestimável amigo Nestor Vítor. Ainda assim, nesta primeira 

viagem para a Capital do Império, um fato foi decisivo na trajetória de construção da 

personalidade poética de Cruz e Sousa: o oferecimento das leituras simbolistas pelo amigo e 

antigo protetor, o intelectual catarinense Gama Rosa, engajado na política e que houvera 

governado a Província. As leituras foram prolíferas, e incluíam Villiers de L’Isle Adam, 

Huysmans, Baudelaire89, Verlaine, Péladan e traduções francesas de Edgar Allan Poe90, cuja 

leitura e domínio do idioma91 haviam sido aprimorados ainda nos tempos de adolescente, no 

Ateneu Provincial92. 

 

                                                
86 SOUSA, 2000, p.822. 
87 Hans-Georg Gadamer (2008, passim) escreve, em 1960: “Como toda restauração (...) o restabelecimento das 
condições originais é uma tentativa que a historicidade de nosso ser destina ao fracasso. Aquilo que 
restabelecemos, a vida que fizemos retornar da alienação, não é a vida original (...) senão transmissão de um 
sentido então defunto”, o que se pode interpretar não como o descrédito do esforço da historicidade, mas a 
consciência da fragmentaridade e da perda irremissível em sua reprodução. 
88 BARBOSA, Rui. Ditadura e República, Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 1932. Barbosa, sob a alegação de 
“eliminar as marcas de um trágico passado”, queimou todos os registros de ex-escravos, impedindo quaisquer 
reclamações posteriores sobre indenização por seus ex-senhores. 
89 Na verdade, Cruz e Sousa já conhecia a obra de Baudelaire desde 1881, e também Leopardi, Guerra Junqueiro, 
Antero de Quental, Leconte de Lisle, dentre outros (MURICY, in: SOUSA, 2000, p.50). 
90 MAGALHÃES, Jr., 1975, p. 128. 
91 Ilustra o conhecimento da língua o soneto Oiseaux de passage, publicado em francês por Cruz e Sousa em A 
Pacotilha, São Luís do Maranhão, a 10 de setembro de 1884. (SOUSA, 2000, p. 246 e 849). 
92 MAGALHÃES, Jr., 1975, p. 12. 
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1.8. Início de 1889 - Despedida infeliz 
 

Desta passagem de Cruz e Sousa pelo Rio de Janeiro pode-se extrair, ainda, um episódio 

significativo que diz, de per si, sobre sua biografia, e se assenta na amizade com Oscar Rosas, 

que residia com o poeta e com ele dividia seus modestos vencimentos. Todavia, como Oscar 

não vivia bem com a esposa, Julieta Chaves Escobar Rosas, em certa ocasião de grave 

discussão o poeta interveio, desaprovando a tentativa de agressão física do amigo contra a 

mulher. Cruz e Sousa foi posto para fora de casa. 

É marcante a passagem93, eis que ilustra não somente a situação de insegurança e 

desamparo que rondava sua vida, mas sobretudo seu caráter, pois Cruz e Sousa não guardou 

rancor do ocorrido, continuando a correspondência com o amigo e ainda dedicando-lhe alguns 

de seus futuros trabalhos, como consta na epígrafe a Oscar Rosas, colocada na página em 

prosa “Sugestão”, publicada no Novidades, a 3/11/1891 e aproveitada posteriormente em 

Missal. 

Decepcionado com as frustrações e obstáculos que encontrou para se estabelecer na 

Corte, o jovem poeta regressa à Província catarinense em 17 de março de 1889. Nesta 

tentativa quase de todo baldada, não pouca importância representa o fato de que a viagem de 

vinda ao Rio de Janeiro fora financiada pelo amigo Oscar Rosas, e a de volta ao Desterro pelo 

amigo Raul Hoffman94. O poeta, que não chegara a possuir recursos suficientes para sua 

estadia na Corte, dependeu das benesses dos outros até mesmo para estas viagens. 

A primeira tentativa de estabelecimento de Cruz e Sousa na Capital Federal não correra 

como o esperado, mas ele não desistiria do sonho de construir a vida na terra das 

oportunidades.95 

 

 

 

 

 

 

                                                
93 Extraída das memórias (não publicadas) de Araújo Figueiredo, amigo catarinense bastante próximo a Cruz e 
Sousa (apud. MAGALHÃES Jr, 1975, p.132). Uelinton Farias Alves considera a versão “improvável” e 
“bastante contestável”, mas não aprofunda a possível controvérsia (ALVES, 2008, p.190 e 197). 
94 Araújo Figueiredo, apud. MAGALHÃES Jr., 1975, p.132. 
95 Nicolau Sevcenko (1985, p.93) demonstra que “quase toda a produção literária nacional se faria no Rio de 
Janeiro, voltada para aquela cidade ou com vistas a ela”, eis que se constituía no “maior mercado de emprego 
para os homens de letras”. 
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A única fotografia conhecida de Cruz e Sousa e Oscar Rosas juntos
aparece num aperto de mãos (1887 – Fundação Casa de Rui 
Barbosa/Arquivo Museu de Literatura Brasileira, CS 02). 

 
Não se sabe por que razão a foto foi rasgada, e nem quem o fez, mas 
Paulo Leminski (1983, p.59) destaca a instigante contradição entre o 
“signo” do rasgo, em relação à união do aperto de mãos. 
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1.9. 17 de março de 1889 – De retorno ao Desterro 
 

Desde antes de aportar no Rio de Janeiro logo após a Abolição, Cruz e Sousa vinha 

colaborando com publicações de suas poesias em jornais, como o Jornal do Comércio, do 

Desterro, capital catarinense, e num jornal diário de São Paulo, o Mercantil, para onde 

enviava suas produções96. 

É nesse ínterim, de regresso à sua terra natal, que o poeta “devora livros e mais livros. 

Inicia a conversão ao simbolismo (...)”97 Estas leituras incluíam Flaubert, Maupassant, os 

Goncourt, Alphonse Karr, Théophile Gautier, Gonçalves Crespo, Cesário Verde, Teófilo 

Dias, Luís Delfino, Ezequiel Freire, B. Lopes98, além das que havia conhecido pelas mãos de 

Gama Rosa. 

Quando se faz um cotejo entre poemas anteriores e posteriores à segunda estadia no Rio 

de Janeiro, época de seu contato decisivo com as obras simbolistas, é possível perceber 

grandes contrastes, que demonstram a transformação vertiginosa que se operou na linguagem 

poética do catarinense em poucos anos. É Massaud Moisés quem procura classificar em duas 

as etapas de hesitação criativa de Cruz e Sousa, desde a primeira composição que se tem 

notícia, datada de 17 de setembro de 1880, período em que escrevia versos condoreiros à 

Castro Alves99, até 1893, tomando o ano de 1885, quando publica Tropos e Fantasias100, em 

colaboração com Virgílio Várzea, um divisor de águas do período101. 

Assim, publicava no Jornal do Comércio, Desterro, em 7 de maio de 1886, versos como 

estes: “As fulgurosas, rútilas estrelas/ Como mundos de mundos seculares,/Formando uns 

arquipélagos, uns mares/ De luz – como eu deslumbro o olhar ao vê-las.”102, o que evidencia 

uma herança às hostes românticas da contemplatividade103. Não obstante, trai o poeta em 

                                                
96 SOUSA, 2000, p.850-3. 
97 MAGALHÃES Jr., 1975, p.133. 
98 SOUSA, 2000, p. 51. 
99 Dentre diversos outros poemas, Cruz e Sousa publicou “Ao Decênio de Castro Alves”, no periódico Colombo, 
no Desterro, em 7 de julho de 1881, que bem ilustra seus pródromos: “No espadanar das espumas/Que vão à 
praia saltar!/Nos ecos das tempestades/Da bela aurora ao raiar,/Um brado enorme, profundo,/Que faz tremer todo 
o mundo/Se deixa logo sentir!/É como o brado solene,/Ingente, celso, perene,/E como o brado: – Porvir!/”. 
(SOUSA, 2000, p.330 e 854) 
100 Sobre Tropos e Fantasias, Massaud Moisés diz que “a prosa indecisa do livro de estréia” era não mais que 
simples condução de Cruz e Sousa “na direção do Simbolismo”. (MOISÉS, 1979, p.51). Vale apontar, o volume 
trazia a prosa “O Padre”, significativa por fazer menção a um padre escravocrata, em pleno rumor pré-
abolicionista. 
101 MOISÉS, 2001, p.266. 
102 O Sonho do Astrólogo (SOUSA, 2000, p.267). 
103 Com raras exceções, a crítica considera tão contrastante a poesia de Cruz e Sousa no início da carreira 
literária em relação às composições já no advento do Simbolismo, que, de ordinário, só lhe atribui valor 
documental (MURICY, 2000, 1987; RABELLO, 2006; VÍTOR, 1979; MOISÉS, 2001, 1973; MAGALHÃES 
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“mundos de mundos seculares” o tom tateante de incursão pelas expressões que seriam, mais 

tarde, ampliadas no símbolo. 

Os sonetos concebidos no entorno de 1888, quando estava prestes a tomar contato com 

as obras que transformariam seu estro literário, denotam forte acento romântico, como nestes 

versos: “Lágrimas tu! mulher encantadora!/ Não te bastara então essa pobreza,/ Era mister 

pagar à natureza/ O tributo da dor esmagadora?”104 

Em 16 de fevereiro de 1890, contudo, já havendo deixado a Capital e instalado na 

Província, publica em O Mercantil soneto que integraria futuramente a obra Broquéis, e que 

demonstra com propriedade as transformações que já se operavam, provavelmente devidas em 

grande parte ao contato com as obras simbolistas no Rio de Janeiro:  

 
ACROBATA DA DOR 
Gargalha, ri, num riso de tormenta, 
Como um palhaço, que desengonçado, 
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
De uma ironia e de uma dor violenta. 
 
Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta, gavroche, salta clown, varado 
Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 
Pedem-te bis e um bis não se despreza! 
Vamos! retesa os músculos, retesa 
Nessas macabras piruetas d’aço... 
 
E embora caias sobre o chão, fremente, 
Afogado em teu sangue estuoso e quente, 
Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 
 

A nova perspectiva se mostrava tão afeita a um estro literário simbolista diverso do tom 

monocórdio da objetividade parnasiana vigente, que levou Paulo Leminski à observação 

ousada de que se tratava de “expressionismo crispado, num paroxismo raro na poesia 

brasileira[...] Notar: RI... t-RÍ-stissimo...: Cruz projeta a sílaba da alegria dentro do 

superlativo de seu contrário”. 105 

Ivone Daré Rabello aponta que este é “um dos poemas de Cruz e Sousa que mais cai no 

agrado popular, pelo tom hiperbólico do drama do poeta associado à deformação”, e, sob um 

ponto de vista diverso de Leminski, considera que “isso também ocorre, embora com diversa 

motivação e outros procedimentos, nos versos de Augusto dos Anjos”.106 

                                                                                                                                                   
Jr., 1975). Sobre os primeiros poemas do jovem catarinense, Ivone Rabello (2006, p.89) dispara: “O poeta de 
"Versos" é epigonal e ruim, mas a esquisitice de certos procedimentos sugere o caminho possível do aprendiz.” 
104 Lágrimas (SOUSA, 2008, p.142). 
105 LEMINSKI, 2003, p.70. 
106 RABELLO, 2006, p. 116. 
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A irônica tragédia do poeta excluído pelas elites brancas, e integrado ao moderno mundo 

burguês em ascensão, é notada pela pesquisadora paulista, para quem Acrobata da dor 

representava “o Pharmakós107 moderno”, onde o artista era “o bode expiatório da sociedade 

burguesa: veneno e remédio, vítima de um sofrimento desmesurado, incongruente, e 

emissário da purificação e da salvação”.108 

É Zahidé Lupinacci Muzart, contudo, quem revela com rara percuciência uma faceta 

essencial no processo criativo de Cruz e Sousa: o aproveitamento de temas anteriores, 

retrabalhados.  O exemplo é bastante demonstrativo: 

 

Uma mesma ideia aparece burilada de várias maneiras, surgindo-lhe até em 
editoriais como nos de O Moleque, onde podemos detectar imagens e metáforas que 
figurariam mais tarde em versos? [sic] por exemplo, acrobata, uma metáfora até 
nucleadora da poesia de Cruz e Sousa, vai aparecer em O Moleque num texto em 
prosa (OM 17/5/1885), “Vamos, Moleque, retesa os músculos e embora pareça que 
ri sempre como o Gwimplaine sombrio, nas eternas cabriolas da dor [...]109 
 

Neste período de transição na poética de Cruz e Sousa, já surgem elementos cruciais que 

permitem um viés interpretativo mais amplo. A pujança que o Simbolismo herdou dos antigos 

ideais românticos era levada, agora, a patamares ainda não vistos, ao menos no Brasil, e 

representava uma “etapa avançada da visão do mundo inaugurada pelos românticos.”110 

O tom patético e desmesurado de Acrobata da dor desconstrói a vivência através dos 

percursos polissêmicos do símbolo, em versos de sugestividade bastante incomum no período. 

A dor, a decepção e o malogro eram companheiros cativos do poeta, já naquele tempo. 

Ainda que tivesse superado a intempestividade do amigo Oscar Rosas, que o havia posto para 

fora de casa na mencionada ocasião, ficara Cruz e Sousa à míngua, sem sustento e moradia, o 

que o levou a pedir socorro aos demais companheiros. É pungente o relato de Araújo 

Figueiredo, para quem Cruz e Sousa, “mesmo assim ferido, ave sem asa, ou de peito 

atravessado por uma seta, não escurecia o prato e o agasalho que lhe dera, em sua casa, esse 

impenitente irmão da arte”111 Nisto não diria o poeta, a si mesmo: “Ri, coração, tristíssimo 

palhaço”?112 

                                                
107 Compreende-se pharmakós como o “mágico, feiticeiro, envenenador; aquele que se imola em expiação das 
faltas de uma cidade”, o bode expiatório. (DERRIDA, 2005, p.84 – nota 4). 
108 RABELLO, 2006, p. 117. 
109 MUZART, Z.L.. Cruz e Sousa e o Trabalho da Arte, in: SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L. (org.) 
Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis: Ed. da UFSC, FCC ed., 1994, p.81. 
110 MOISÉS, 2001, p.248. Tal aspecto será trabalhado adiante. 
111 apud. MAGALHÃES Jr., 1975, p.132. 
112 A leitura autobiográfica da poesia de Cruz e Sousa representa ponto de partida dos estudos sobre este poeta, 
pois se assenta na tradição (VÍTOR, 1979; MURICY, 2000, 1987; MAGALHÃES Jr.,1975; MOISÉS, 2001, 
1973), contudo tal perspectiva não responde a todos os problemas, como será estudado adiante, neste trabalho. 
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Havendo regressado ao Desterro, porém, o poeta chocava-se com a realidade: não havia 

mais espaço no estreito meio literário e jornalístico da Província, e isto já havia sido avisado 

pelo amigo Virgílio Várzea antes de Cruz e Sousa voltar à terra natal, na mencionada data de 

17 de março de 1889. Na carta que Várzea lhe escreve, datada de 14 de janeiro 1889, não 

parece dar lugar a qualquer dúvida: ”(...) Estou farto de choldra, meu Cruz, estou farto. Esta 

terra [Desterro] está abaixo da merda e o seu povo muito mais ainda. Não sei em que irá parar 

isto. E não aparecer um terremoto pª. [sic] acabar com este chiqueiro! Miséria!...(...)”113 

Por fim, dar-se-á o retorno de Cruz e Sousa ao Rio de Janeiro, dessa vez em definitivo, 

logo após a Proclamação da República. 

 

1.10. 15 de novembro de 1889 – Proclamação da República114 

 

Quando Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, então presidente 

do Conselho de Ministros do Império, tomou ciência da difícil situação do governo imperial 

nos últimos meses de 1889, apresentou, como última tábua de salvação para preservar a 

Monarquia no país, um programa de reformas políticas em que constavam, dentre outras, a 

concessão de maior autonomia administrativa para as províncias, a liberdade de voto e de 

ensino, bem como a redução das prerrogativas do Conselho de Estado e mandatos não 

vitalícios para o Senado Federal. As medidas foram rejeitadas pela maioria dos deputados que 

presidiam a Câmara Geral.115 

Escrevendo dias após a Proclamação da República, é o político mineiro quem dá a nota 

distintiva do patamar em que os conflitos se deram, evidenciando a queda da Monarquia como 

consequência previsível da falta de apoio generalizada que deteriorou as bases imperiais:  

 

Explorando os interesses contrariados pela abolição da escravidão, chegara a 
propaganda republicana ao maior auge, conquistando dia a dia novos prosélitos, 
especialmente nas classes da lavoura e do comércio, mais diretamente prejudicadas 
por aquele grande ato. As demais classes importantes do país também se 
mostravam possuídas de profunda descrença ou completo desânimo.116 
 

                                                
113 apud. MAGALHÃES Jr., 1975, p.132. 
114 Para análise da Proclamação da República, consultar MELLO, Maria Tereza Chaves de. A República 
Consentida, Editora FGV, EDUR, Rio de Janeiro, 2007; JANOTTI, Maria de Lourdes Mônaco, Os Subversivos 
da República, Editora Brasiliense, São Paulo, 1986; OURO PRETO, Visconde de, A Década Republicana, 
Editora da UNB, Brasília, 1986; PRADO, Eduardo, Fatos da Dictadura Militar no Brazil, Editora Revista de 
Portugal, 1890; BARBOSA, Rui, Ditadura e República, Editora Guanabara, Rio de Janeiro, 1932. 
115 FIGUEIREDO, Afonso Celso de Assis (Visconde de Ouro Preto) e PORTO, José da Costa (org.). Volume 5 
de Perfis parlamentares. Câmara dos Deputados em convênio com a Livraria José Olympio Editora. 1978. 
116 Idem, ibidem, p.499. 
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Exaustivos estudos têm se debruçado sobre o episódio que deu lugar à República no 

país, mormente lançando luzes na atualidade, e situando de forma mais aprofundada e crítica 

as forças que se operaram naquele divisor de águas político-governamental brasileiro.  

A figura do Marechal Deodoro da Fonseca, sobre a qual se erigiu o mito salvacionista, surge 

como resultado de imagens heróicas, fabricadas para dar corpo a um fato histórico que não 

teve participação popular ativa. 117 

Fato notório é que a proclamação se deu no Rio de Janeiro. Não por acaso. Em 1870118 

Saldanha Marinho fundara, nesta cidade, o Partido Republicano, quando surgiram o 

Manifesto Republicano e o jornal A República. O grupo ativo que se congregara em torno da 

causa atuava no próprio centro da Corte, encabeçado por Quintino Bocaiúva – político 

idealista que viria a chefiar o Partido –, que contava com a adesão do professor positivista e 

republicano Benjamin Constant, mentor dos jovens oficiais militares da Escola de 

Engenharia.119 

A insatisfação crescente com a centralização política excessiva do Império, que não 

atendia à necessidade de autonomia e modernização da Economia, exigida pelas elites 

provinciais de Minas Gerais e São Paulo; bem como o fato de o Brasil ser o único país 

independente da América do Sul ainda a manter a Monarquia, foram alguns dos fatores 

decisivos para disseminar a consciência de um novo e necessário governo.120 

A euforia da República e as transformações imediatas repercutiram em todas as 

direções. Magalhães Jr. conta que 

 
pouco antes da proclamação da República, a 5 de outubro de 1889, Oscar Rosas lhe 
enviava nova carta [a Cruz e Sousa], em que dizia estar o Rio de Janeiro “agora 
cheio de vida intensa e yankee”, “abarrotado de capitães, de mil ideias de 
companhias, que prometem lucros fabulosos com pouco dinheiro”. Era o começo 
do “encilhamento”, que começara no governo de Visconde de Ouro Preto e muito 
iria se agravar após a queda do Império.121 

 

Cruz e Sousa, cuja condição étnico-racial o estigmatizava aos paradigmas escravocratas, 

ainda que não houvesse sido escravo, residia no Desterro quando irrompeu a República, mas 

sobre sua imagem iria recair, em primeira mão, a antipatia das elites que engendraram o golpe 

                                                
117 CARVALHO, José Murilo de. A Formação das Almas - O Imaginário da República no Brasil, José Murilo de 
Carvalho, Ed. Companhia das Letras. 1990. 
118 Também não por acaso, em 1870 termina a Guerra do Paraguai, quando as queixas à Coroa abrem espaço 
para que os ardores republicanos ganhem vulto. (DORATIOTO, Francisco. O conflito com o Paraguai: a grande 
guerra do Brasil. São Paulo: Editora Ática, 1996.) 
119 MARTINS, Ana Luiza. O Despertar da República, Ed. Contexto. 2001, p.10. 
120 CARVALHO, 1987. 
121 MAGALHÃES Jr., 1975, p.139. 
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militar, prejudicadas pela supressão do braço escravo122. Estes republicanos, articulados em 

todos os meios, iriam compor a nova imagem da Imprensa e, consequentemente, dos 

caminhos da Literatura. 

 
      1.10.1. A República dos parnasianos e realistas 
 

De fato, quando Brito Broca publica no jornal A Manhã, em 13 de novembro 1949, a 

crônica Os Intelectuais no Advento da República123, mostra o panorama de articulações 

internas ocorridas na literatura que permeou a transição para a nova forma de governo, cuja 

notória prevalência e publicação dos romances naturalistas e da poesia parnasiana atestavam 

as inclinações da elite cultural brasileira, de “acentuada tendência republicana”124. 

Naquele momento de acirrada turbulência política, ainda ecoava a voz queixosa dos 

homens de letras, como Olavo Bilac, Coelho Neto, Guimarães Passos, Pardal Mallet, Aluísio 

e Artur Azevedo, que haviam acusado o imperador Dom Pedro II de pouco ou nada contribuir 

para que a atividade literária pudesse galgar status de “profissão independente e lucrativa” 

para os intelectuais brasileiros125. 

O descontentamento dos literatos era notório. 

Broca relata, na crônica Por que não houve uma Academia de Letras no Império126, a 

tentativa frustrada de escritores como José de Alencar, Francisco Otaviano e Cândido Mendes 

de fundarem uma “Sociedade de Homens de Letras” em 1883, devido ao desinteresse do 

Imperador, o que atesta a anterioridade do problema. O crítico literário e historiador paulista 

sugere que o projeto desta nova agremiação literária pretendia “reunir os elementos das 

gerações novas, em que eram mais frequentes as tendências oposicionistas”127.  

Se bem por isso se deduz a pouca receptividade do Imperador ao intento, por outro lado 

se pode antever a falta de apoio que a Monarquia teria por parte dessa elite intelectual, 

francamente em desacordo à situação em que o campo literário se encontrava. 

O declínio das instituições monárquicas e a irrupção da República coincidiram com a 

ascensão do Jornalismo, tornado desde logo uma ferramenta política de grande repercussão, e 

                                                
122 O Império, ao extinguir a escravatura, não garantiu a estabilidade econômica da agricultura de exportação, 
demandadas pelos fazendeiros, gerando crescente insatisfação. (CARVALHO, José Murilo de. Os Bestializados 
- O Rio de Janeiro e a República Que Não Foi. Ed. Companhia das Letras. 1987.) 
123 Posteriormente reunida em: BROCA, Brito. Naturalistas, parnasianos e decadistas: vida literária do 
Realismo ao Pré-modernismo, [coordenação Alexandre Eulálio] Campinas, SP: Editora da Unicamp, 1991, pp. 
115-121. 
124 Op. cit, p.115. Grifos nossos. 
125 Op. cit, pp. 117-8. Brito Broca (1991, p.69) 
126 Op. cit., p.70, publicada inicialmente na Gazeta, em 30 de julho 1958. 
127 Op. cit, p.70. Grifos nossos. 
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abrangendo escritores e poetas na confecção de notícias, crônicas e matérias de toda ordem, 

onde a teia sutil de relações entre política e literatura a cada dia se consolidava. O ambiente 

culturalmente arraigado às posições hegemônicas de destaque, sucedâneo do processo, 

dependia mais das relações sociais128 do que de genuíno talento. 

Machado de Assis, escritor realista de polpa, teve tamanha atuação nos periódicos da 

época, em crônicas e demais publicações, que levou Nelson Sodré a declarar que o intelectual 

carioca poderia “perfeitamente ser situado como jornalista [...], pois foi colaborador de jornais 

praticamente a vida inteira”, transmitindo mais tarde o mister a Olavo Bilac, que já no 

primeiro ano republicano vinha formando forte frente, junto com Pardal Mallet, em ativa 

colaboração no Gazeta de Notícias.129 

No momento histórico em que a imprensa brasileira progressivamente deixava de ser 

artesanal para ser industrial130, aqueles que ocupavam os melhores escalões ditavam quais os 

rumos que pretendiam para a literatura.  

Foi nesse contexto que Cruz e Sousa surgiu, em sua derradeira tentativa de se 

estabelecer na capital. Sentindo-se identificado desde pronto com as leituras dos simbolistas 

franceses, o poeta catarinense logo definiu seu estro literário, produzindo as composições que 

viriam a integrar Broquéis e num “período breve, mas febril”, já no Rio de Janeiro, “quase de 

um só jato”, ou “quase de um só estado d’alma geral”, como relata Nestor Vítor.131 

Entretanto, a escola literária adotada pelas elites era outra. Quando efetivamente Cruz e 

Sousa “surgiu”, em 1891 ou mesmo 1893, pela publicação das primeiras obras simbolistas, as 

altas (e fechadas) posições nas letras já estavam estabelecidas por realistas e parnasianos. 

 

1.10.2. 11 de outubro de 1890 - O Código Penal republicano132  

 

Como sucedâneo das transformações engendradas pela erradicação oficial do 

escravismo e pela recente instituição da República, um novo Código Penal era reclamado 

como elemento necessário e logicamente consequente ao processo político desencadeado no 

período. Logo em seguida à Abolição, deveras, já surgiam iniciativas para reformar o arcaico 

                                                
128 MICELI, Sérgio. Poder, sexo e letras na República Velha. São Paulo, Perspectiva, 1977. 
129 SODRÉ, 1983, p.255 e 268. 
130 SODRÉ, 1983, p.261. 
131 VÍTOR, 1979, p.127;  apud. MURICY, José Cândido de Andrade. O Símbolo à sombra das araucárias: 
memórias. Editora Conselho Federal de Cultura, 1976, p.133. 
132 BRASIL. Código penal brasileiro (dec. n. 847, de 11 de Outubro de 1890) posto em dia com as remissões aos 
seus artigos, contendo as leis de imprensa, peculato e moeda falsa. Editora Acadêmica, 1928.  
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Código Criminal do Império, em vigor desde 1830133. As antigas penas infamantes, perpétuas 

e de morte requeriam revisão. 

De fato, pouco antes de Cruz e Sousa desembarcar no Rio de Janeiro, onde fixaria 

residência até o fim da vida, era publicado o Código Penal republicano, em 11 de outubro de 

1890.  

Entretanto, o caráter anti-democrático do novo regime de governo, que surgira sem a 

participação popular, não conferia à população bestializada pela abrupta mudança134 

participação ativa na condução dos destinos. O novo diploma penal vinha para consolidar esse 

mesmo controle que o golpe militar republicano instituíra135. 

Estudos demonstram que as leis penais atuavam como instrumento de controle social136, 

o que se evidencia no Capítulo XIII do Codex, que situava na mesma linha os vadios e os 

capoeiristas, impondo penas de prisão nos artigos 402 e 403, e inclusive deportando 

estrangeiros que praticassem a capoeira, após o cumprimento da pena no Brasil. Roberto Kant 

de Lima e Magali Alonso Lima defendem que o artigo que fazia menção à capoeiragem foi 

um importante mecanismo de criminalização e controle social dos negros nos primeiros anos 

da República137.  

Menos do que prevenir uma “prática perigosa”, parece flagrante que o combate legal 

deitava raízes na tentativa de conter uma manifestação cultural e identitária legítima – a 

capoeira – herdada da África e difundida pelos negros na época do auge escravocrata. 

Entretanto, o novo Código Penal, a despeito de tudo, ditava uma filosofia criticada pelas 

elites desde o início por ficar aquém de seus princípios políticos, que pretendiam ainda maior 

repressão. Marcos César Alvarez e outros esclarecem que, 

 

como instrumento de controle do crime, a nova legislação será considerada ineficaz 
pelos médicos, bacharéis e juristas envolvidos com as questões criminais. 
Estes setores das elites, inspirados na Criminologia de inspiração lombrosiana, 
fomentavam concepções restritivas ao exercício dos direitos dos cidadãos. Essas 
concepções, genericamente conhecidas como “positivistas”, seriam 
instrumentalizadas no Brasil por essas elites interessadas em implantar e justificar 
mecanismos de repressão e do controle ao crime e de cerceamento dos indivíduos à 

                                                
133 ALVAREZ, Marcos César; SALLA, Fernando; SOUZA, Luis Antônio F. A sociedade e a lei: o Código Penal 
de 1890 e as novas tendências penais na Primeira República. Revista Justiça e História, Porto Alegre: v. 3, nº 6, 
2003. 
134 CARVALHO, José Murilo de. (1987, 1990) 
135 Para citar como exemplo, o Código republicano rebaixara de 14 para 9 anos a imputabilidade penal. 
136 NEDER, Gizlene. Criminalidade, justiça e constituição do mercado de trabalho no Brasil: 1890-1927. São 
Paulo, Tese de Doutorado, Departamento de História, USP. 1986. ALVES, Paulo. A Verdade da Repressão: 
práticas penais e outras estratégias na ordem republicana (1890-1921). São Paulo. Tese (Doutorado em História) 
- Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo. 1990. 
137 LIMA, Roberto Kant de, LIMA, Magali Alonso. (1991) Capoeira e cidadania: negritude e identidade no 
Brasil Republicano. Revista de Antropologia, n.34, p.143-182. 
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participação política. Ao longo da chamada Primeira República, o Código de 1890 
foi alvo sistemático de duras críticas mas, curiosamente, não foi alterado. Se, por 
um lado, as tentativas de reforma do Código ao longo da Primeira República não 
obtiveram sucesso, por outro a disseminação das idéias da Criminologia acabaram 
por influenciar poderosamente a concepção das políticas públicas [...] ” 138 

 

A menção à Criminologia lombrosiana é significativa. Muito em voga no período, 

estigmatizava caracteres físicos, raciais e morfológicos a tendências criminais, pretendendo 

estabelecer um caráter científico às observações e à caracterização do indivíduo 

delinquente139. O italiano Cesare Lombroso atribuía ao que chamou “criminoso nato” os 

traços físicos de negros e índios, posto que os considerava inclinados “por natureza” ao crime 

e à debilidade mental.140 

As ideias de Lombroso encontraram fértil terreno no Brasil, a partir de um ideário 

cientificista que ganhou terreno fortemente a partir de 1870, não somente pelas novas 

mentalidades provocadas pelo fim da Guerra do Paraguai, mas pela visita ao Brasil, neste ano, 

do Conde de Gobineau, um dos teóricos precursores do racismo moderno, que, em meio à 

escravidão reinante, fez do país seu laboratório de estudos. Os “diagnósticos” do cientista 

francês se valeram das doutrinas positivistas do darwinismo social e do evolucionismo social 

para perscrutar as civilizações dos trópicos141. 

Tempos depois, o cerne do “problema” estaria no fato de que o Código Penal 

republicano não fazia distinção entre as raças para imputar crimes e comutar penas, e a 

“igualdade” adotada na lei ia na contramão do pensamento sócio-antropológico do momento, 

seguido pelas elites e acompanhado até mesmo pelo pensamento comum. O preconceito 

racial, é previsível, viria ainda mais forte como decorrência de um Código que não segregava 

os negros à subserviência e inferioridade com que eram vistos pelos brancos142. 

Florestan Fernandes, escrevendo em 1965, ao considerar o período, denominou o 

processo racialista de "metamorfose do escravo", que significava justamente o emprego dos 

termos "preto" ou "negro", que aparentemente indicam a cor da pele143 — para designar uma 

subclasse de pessoas marcada pela subalternidade144.  

                                                
138 ALVAREZ, op.cit, introdução. Grifos nossos. 
139 BRAGA, Lélio. Resumo de Criminologia, 4ª edição, Rio de Janeiro, Impetus, 2009. 
140 GALEANO, Eduardo. Ser como ellos y otros artículos. Siglo Veintiuno de España Editores, Madrid, 1992. 
141 KOSSOY, Boris. “A Construção do Nacional na Fotografia Brasileira: O Espelho Europeu”, em: Realidades e 
ficções na trama fotográfica. Atelie Editorial,1999. 
142 Tudo o que pretendesse situar em pé de igualdade o negro no núcleo social, geraria forte repulsa racial pelo 
resto da sociedade, o que recairia diretamente contra Cruz e Sousa, e é nesse aspecto que mais condiz o estudo 
sobre o Código de 1890 relacionado ao poeta. 
143 A despeito da Abolição, a pecha racista prosseguia arraigada ao costume, como o relato de Boris Fausto bem 
o demonstra: “Em 1892, um delegado de polícia descrevera uma  jovem  de  20  anos,  acusada  de  furto,  
segundo  os  padrões  de  mercado  de escravos: ‘trata-se  de  uma  preta,  de  estatura  regular,  cabelos  
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Não por acaso o médico legista, psiquiatra e antropólogo Nina Rodrigues145 publica, em 

1894, As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil, propondo a adoção de códigos 

penais diferentes para raças diferentes146. 

O médico maranhense, que representava no Brasil a tradição antropológica italiana 

oitocentista, entendia que os negros não guardavam laços de sangue ou aspectos sociais que 

os vinculassem ao Brasil, e não os integrava na população nacional. Eram “estrangeiros” que 

conservaram as tradições e a língua, mas utilizados como meros “instrumentos” de 

trabalho147. 

Nina Rodrigues, em Os africanos no Brasil, obra que resultou de suas pesquisas entre 

1890 e 1905148, ilustra sua reflexão sobre o momento no entorno da Abolição, que vale 

transcrevê-la, pois o antropólogo diz, retrospectivamente, que: 

 

[...] foi necessário ou conveniente emprestar ao Negro a organização psíquica dos 
povos brancos mais cultos.  Deu-se-lhe a supremacia no estoicismo do sofrimento, 
fez-se dele a vítima consciente da mais clamorosa injustiça social. Em tal 
emergência podia protestar, debalde, contra estes exageros a História toda, que nos 
mostra a escravidão como um estádio fatal da civilização dos povos; em vão 
continuaria a oferecer-lhe tácito desmentido a África inteira, onde a intervenção dos 
Europeus não conseguiu diminuir sequer a escravidão; sem fruto podia clamar o 
exemplo dos nossos Negros e Mestiços, livres ou escravizados, que continuavam a 
adquirir e a possuir escravos. O sentimento nobilíssimo da simpatia e piedade, 
ampliado nas proporções de uma avalanche enorme na sugestão coletiva de todo  
um povo, ao Negro havia conferido, ex-autoridade própria, qualidades, 
sentimentos, dotes morais ou ideias que ele não tinha, que ele não podia ter; e 
naquela emergência não havia que apelar de tal sentença, pois a exaltação  
sentimental  não  dava  tempo  nem  calma para  reflexões  e  raciocínios.  Em 
compensação, inconscientemente, nesta ilusão benéfica e progressista, operava-se 
para o Brasil a maior e a mais útil das reformas, — a extinção da escravidão. 149 

 

Alfredo Bosi aponta que a obra de Nina Rodrigues veio a receber elogios de Mário de 

Andrade, Gilberto Freyre e Edson Carneiro, menos pelo estigma de inferioridade imposto à 

raça negra do que pelo rigor e profundidade da pesquisa, e sugere que Cruz e Sousa estava 

ciente dos estudos criminológicos em voga, pois num “fenômeno notável de resistência 

cultural”, fecharia a obra das Evocações (publicada postumamente, em 1898) com a prosa 

                                                                                                                                                   
encarapinhados, olhos grandes, bons dentes, lábios grossos’”(FAUSTO, Boris. Crime e cotidiano: a 
criminalidade em São Paulo, 1880-1924. São Paulo: Brasiliense, 1984. p.54. 
144 Fernandes, Florestan.  A integração do negro na sociedade de classes. São Paulo: Cia Editora Nacional, 2 
vols., 1965. 
145 Não obstante suas obras no campo do Direito, Rodrigues não era jurista. 
146 RODRIGUES, Raymundo Nina. As raças humanas e a responsabilidade penal no Brasil. Coleção fórum. 
Livraria Progresso Editora, 1957. 
147 RODRIGUES, Raymundo Nina. Os africanos no Brasil [1932]. 2. ed. Revisão e prefácio de Homero Pires. 
São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1935 (série V, Brasiliana, vol. IX).p. 33. 
148 BOSI, Alfredo. Poesia versus racismo, in Literatura e resistência. São Paulo, Ed. Companhia das Letras. 
2008, p. 163. 
149 RODRIGUES, 1935, p.10-11. 
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poética do Emparedado, lançando seu “protesto contra a ideologia dominante no discurso 

antropológico”150. Efetivamente, é difícil não atribuir caráter autobiográfico ao clamor 

hiperbólico do poema, considerado por Andrade Muricy um “monólogo confessional do 

próprio Dante Negro”151: 

 
Nos países novos, nas terras ainda sem tipo étnico absolutamente definido, onde o 
sentimento d’Arte é silvícola, local, banalizado, deve ser espantoso, estupendo o 
esforço, a batalha formidável de um temperamento fatalizado pelo sangue e que traz 
consigo, além da condição inviável do meio, a qualidade fisiológica de pertencer, de 
proceder de uma raça que a ditadora ciência d’hipóteses negou em absoluto para as 
funções do Entendimento e, principalmente, do entendimento artístico da palavra 
escrita. 
Deus meu! por uma questão banal da química biológica do pigmento ficam alguns 
mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar primitivas erudições, 
perdidos e atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, 
esmagadora, irrevogável!152 153 

 
As teorias antropológicas eurocêntricas adotadas por Nina Rodrigues – que, ademais, 

obteve o reconhecimento internacional de Lombroso, Lacassagne e Brounardel154–, eram 

compartilhadas por outros especialistas, como João Vieira de Araújo, Viveiros de Castro, 

Pedro Lessa, Cândido Morta e Moniz Sodré.155 

Quando se considera que Cruz e Sousa aportou numa cidade cujos estigmas raciais 

provinham não somente do costume social e do contexto histórico, mas de estudos científicos 

que pretendiam embasar filogeneticamente a inferioridade da raça negra como uma 

constatação da natureza humana156, não se torna difícil prever a forma obtusa como o poeta 

foi recebido e lido pelas elites intelectuais, dentre críticos e literatos. 

Percebe-se que não basta ao estudioso de Cruz e Sousa, com efeito, centrar-se somente 

na recepção das obras. É preciso lançar as vistas sobre as origens dos estigmas raciais que 

recaíram sobre o poeta o longo de seus últimos dez anos de vida, no Rio de Janeiro, pois a 

crítica que o leu parecia, não raro, trazer um julgamento pronto antecipadamente.157 

 

 
 

                                                
150 BOSI, ibidem, p.163 e 168. 
151 MURICY, 2000, p.30. 
152 SOUSA, 2000, p.669. Grifos nossos. 
153 Nestor Vítor ainda é mais enfático, ao considerar que “esse soluço que não é apenas um soluço de revolta 
pessoal, mas a revolta de toda uma raça condenada pela civilização inteira (VÍTOR, in: COUTINHO, 1979, p. 
133). 
154 SOUZA, Moacyr Benedito de.  A Influência da Escola Positiva no direito penal brasileiro. São Paulo: EUD, 
1982, p. 40. 
155 Idem, ibidem. 
156 RODRIGUES, 1935. 
157 A recepção das obras Missal e Broquéis será analisada no capítulo 3, item 3.1. 
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2. EM DEFINITIVO NA CAPITAL 
 
 
2. 1. 23 ou 24 de dezembro158 de 1890 - Em definitivo no Rio de Janeiro 

 

A importância crucial dos estudos sobre a Abolição e a Proclamação da República, em 

Cruz e Sousa, deve-se, sobremodo, ao fato de que a tentativa frustrada do poeta se estabelecer 

na Corte, em 1888, ocorreu em seguida à Abolição da escravatura. Tempos adiante, a 

definitiva fixação do jovem catarinense na Capital deu-se poucos meses após a Proclamação 

da República. Não foi por acaso. Os eventos de vulto insuflavam mudanças, e não raro abriam 

portas que anteriormente jaziam fechadas.  

Semanas antes da viagem de Cruz e Sousa, Virgílio Várzea, que já havia se instalado no 

Rio de Janeiro, escreve–lhe relatando as dificuldades por que passava e alertando o amigo 

sobre o que poderia enfrentar em breve, quando deixasse a Província. Um fragmento, porém, 

confere aspecto emblemático às ideologias que os jovens literatos nutriam no íntimo, como 

assevera categoricamente Várzea, em carta, ciente de que o Jornalismo estava se tornando 

cada vez mais um poderoso meio de ascensão dos homens das letras:  

 

Isto de imprensa é bom para os burros, que não se preocupam com a Arte, despejam 
diariamente carradas de asneiras, que no fim de contas agradam o público e lhes 
fornecem sucessos... baratos. Olha o Quintino Bocaiúva, o Rui Barbosa, o Sílvio 
Romero, o Ferreira de Araújo, atualmente célebres e ricos”.159 

 

Tal visão extremada de pessimismo – que, ademais, Cruz e Sousa não contestou, ao 

menos em correspondência – encontrava eco na carta que Oscar Rosas enviara a Cruz e Sousa 

em 23 de dezembro de 1889, onde se destaca o tom oportunista e algo cínico: 

 
Um conselho – À vista dos acontecimentos, tu, um homem de talento e de espírito, 
deves te agachar e preparar um bote formidável para esmagar alguém. Embora a 
situação seja dos pulhas, embora a República esteja sendo explorada pela 
imbecilidade, onde se notam (...) todas as zebras humanas, é preciso que tu, meu 
velho, fingindo que estás muito de acordo com eles, que os admiras, te metas, 
pregando os nomes dos atuais ministros ao povo como o evangelho da liberdade 
(...) a fim de ganhares certa popularidade (...) porque então aí te ajuda a máscara 
negra que a natureza te deu, e a fim de empulhares esses falsos apóstolos que te 
embrulharão, que te farão sumir se tu não te meteres já (...) bajulando até se for 
preciso (...) para mais tarde teres o triunfo da popularidade (...) posição, dinheiro, 
empregos, e oh! Tântalo, mulheres alvas!”160 

                                                
158 ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 2008, p.219. 
159 Cópia digitalizada da carta de Virgílio Várzea a Cruz e Sousa, em 26 de novembro de 1890, páginas 10 e 11, 
sublinhado no original, disponível em: <www.portalcatarina.ufsc.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
160 Cópia digitalizada da carta de Oscar Rosas a Cruz e Sousa, em 23 de dezembro de 1889, páginas 2 e 3, grifos 
nossos, disponível em: <www.portalcatarina.ufsc.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
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Cruz e Sousa, entretanto, que não tinha índole bajuladora, aceitou iniciar no Rio de 

Janeiro no início de 1891, logo após sua chegada, como modesto colaborador do jornal 

Cidade do Rio, recebendo um parco salário, que ademais não era sequer pago161, ou pago com 

deplorável atraso.  

E, ainda assim, não fora fácil conseguir o cargo para o poeta do Desterro. Conta 

Andrade Muricy, baseado em correspondência cujos originais tinha em seu poder, que foi o 

amigo Virgílio Várzea que pediu ao poeta curitibano Emiliano Perneta – que já trabalhava na 

imprensa e havia vindo de São Paulo ao Rio de Janeiro – que interferisse em favor de Cruz e 

Sousa para sua colocação no Cidade do Rio, o que de fato fez, pedindo a vaga a Oscar 

Rosas162. 

 

2.2. Turbulências políticas 
 

O jornal Cidade do Rio, que sempre foi de combate, pertencia ao abolicionista José do 

Patrocínio, e contava com jornalistas de peso, tendo à frente da gerência Serpa Júnior, e 

colaboradores como Luís Murat, Coelho Neto, Olavo Bilac e Paula Ney163. Poucos meses 

antes da chegada de Cruz e Sousa ao Rio, em julho de 1890, Olavo Bilac, "muito jovem 

ainda, aliando aos êxitos de poeta uma extraordinária atividade na imprensa carioca, na qual 

escrevia mais de um artigo diário, partia para a Europa como representante d'A Cidade do 

Rio(...)"164  

Entretanto, as coisas não iam muito bem para o jornal. Patrocínio era de “temperamento 

desordenado, gastando facilmente o que ganhava, [...]. Um dia era de abundância; o outro, de 

pobreza.”165 Além disso, havia sido bastante mal interpretado por ocasião da proclamação da 

República. Apesar de republicano, havia aderido ao chamado "isabelismo, ou seja, a defesa de 

um Terceiro Reinado com a Princesa Isabel, a 'Imperatriz-opinião; a Rainha-fraternidade'"166. 

Acreditava que, pelo panorama que se apresentava após a Abolição, o Terceiro Reinado seria 

                                                
161 RABELLO, 2006, p.94; PONTES, Elói. A Vida Exuberante de Olavo Bilac, Rio de Janeiro: José Olympio, 
1944, I, p.85. 
162 MURICY, José Cândido de Andrade. O Símbolo à sombra das araucárias: memórias. Editora Conselho 
Federal de Cultura, 1976, p.114 e 203. 
163 VASCONCELOS, Rita de Cássia Azevedo Ferreira de. República sim, escravidão não: o republicanismo de 
José do Patrocínio e sua vivência na República. Dissertação (Mestrado) – Universidade Federal Fluminense, 
Instituto de Ciências Humanas e Filosofia, Departamento de História, 2011, p.37. 
164 BROCA, 1991, p.138. 
165 ORICO. Osvaldo. O Tigre da Abolição. Rio de Janeiro: Gráfica Olímpica Editora, 1953. 
166 Em "Noticias de Isabel, a Redemptora." Cidade do Rio, 11 de junho de 1888. (apud. VASCONCELOS, 2011, 
p.37) 
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mais democrático que a república167, pois "os representantes dos partidos republicanos de São 

Paulo e do Rio de Janeiro (...) contaram com adesões de fazendeiros defensores da escravidão 

que pleiteavam uma indenização do governo devido à abolição”168. 

Magalhães Jr.169 conta que Patrocínio encontrava-se na Europa quando Cruz e Sousa 

iniciou no Cidade do Rio, num momento em que o país vivia a forte crise do encilhamento, 

que, na observação de Maria Bárbara Levy, persistiu entre 1889 e 1892, em cujo período 

houve dezesseis remanejamentos no Ministério da Fazenda.170 

Sobre o encilhamento, define José Murilo de Carvalho que, por ocasião da Proclamação 

da República, desencadeou-se um processo que “em vez de financiar a indústria e o 

desenvolvimento (...) provocou um dos piores surtos inflacionários da história do país171, 

enquanto a economia brasileira sofria violento ‘colapso’”.172 

No período denominado "Caça às bruxas", prolongando até 1895, e particularmente  no 

decorrer do mandato de Floriano Peixoto, que durou de 23 de novembro de 1891 até 15 de 

novembro de 1894, algumas personalidades do Encilhamento tiveram bens confiscados e 

sofreram processos públicos e administrativos, como Rui Barbosa, que foi obrigado a exilar-

se na Europa. 173 

O fato é que Cruz e Sousa assistia de perto a toda essa turbulência, capaz de instalar um 

ambiente de preocupação, pois entre o final da Monarquia e início da República, a bolha 

econômica que estourou durante o governo provisório de Deodoro da Fonseca (1889-1891) 

transformou-se numa forte crise financeira174. 

Estes conflitos políticos criavam um ambiente de instabilidade social, onde as atenções 

se voltavam às notícias e crônicas que reforçavam o alcance do jornalismo, refletindo-se no 

âmbito intelectual. É compreensível que tais conflitos instaurassem um clima de “ilimitado 

utilitarismo intelectual tendente ao paroxismo de só atribuir validade às formas de criação e 

reprodução cultural que se instrumentalizassem como fatores de mudança social”.175 

A situação não parecia propícia para Cruz e Sousa, a despeito do bem-humorado convite 

do amigo Oscar Rosas, que na ocasião era secretário do jornal Novidades, o que facilitou a 

                                                
167 VASCONCELOS, 2011, p.52. 
168 VASCONCELOS, 2011, p.50. 
169 MAGALHÃES Jr.,1975, p.163. 
170 LEVY, 1980. 
171 Sobre esse surto inflacionário e demais questões, ver capítulo 4, itens 4.3 e 4.4. 
172 CARVALHO, 1987, p.22. 
173 BARCELLOS, Marta; AZEVEDO, Simone. Histórias do Mercado de Capitais no Brasil. Campus Elsevier, 
2011, p.22 
174 CARVALHO, 2004. 
175 SEVCENKO, 1985, p.80-1. 
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publicação de diversas produções do poeta. O momento era politicamente conflitante, tenso, e 

os ânimos se encontravam voltados às publicações que acompanhavam o panorama dos 

acontecimentos econômicos e sociais. Cruz e Sousa, contudo, publicava no Novidades sonetos 

e poemas que não guardavam referência direta à situação vigente, e o fazia de início tateando 

pelos moldes parnasianos (“A língua rubra e convulsa/ Sai-lhe da boca em espasmo,/ 

Enquanto no olhar lhe pulsa/ A blasfêmia do sarcasmo.”, de Sganarelo), ou insinuando os 

recursos caros ao simbolismo, como em Tenebrosa, prosa publicada a 7 de janeiro de 1891: 

 

 (...)colo erguido de ave pernalta, aprumado, gargalado e toroso;(...) girando na 
órbita eterna da humanizada dolência da Carne, como mancha na luz, ou soturna 
mulher da Abissínia, cujos luxuriosos sentimentos panterizados sinistramente 
gelaram e petrificaram na muda esfinge dos secos areais tostados (...).176 
 

Entretanto, a terminologia rebuscada e o culto pela ornamentação revelavam não 

somente a ausência de elementos referenciais à situação conflitiva do âmbito sócio-político 

vigente, mas, sobretudo, já abriam perspectivas a uma lírica totalmente diversa177, em que a 

crítica aos ditames burgueses se mostrava de forma indireta. Theodor Adorno, ao considerar 

que “o retrato da sociedade também está em sua negação”178, demonstra a necessária releitura 

do “culto à arte como refúgio” a que se refere Ivone Rabello179. Em síntese, a arte de Cruz e 

Sousa seria um refúgio, ou uma crítica pela postura indireta e sugestiva da lírica simbolista?  

Giovanna Pinheiro, em sua Dissertação de Mestrado “A rasura como processo: 

modernidade, modernização e consciência-dupla em Cruz e Sousa” aduz com clareza a esse 

respeito 

  
Em meio ao suposto silenciamento político, surge a intensidade dos significantes. A 
escrita rasurante de Cruz e Sousa revela uma forma de palavra muda, mas que 
consegue, impecavelmente, desmistificar o ideário político no século XIX brasileiro 
e se colocar com sujeito ativo nesse mesmo processo crítico de rasura. A sua 
escritura, dessa forma, tenta superar o trauma do exílio.180 

 

A poética cruzesousiana, tomando do estro simbolista e seus recursos imagéticos, 

sensoriais e de sua capacidade sugestiva, incorporava a crítica da burguesia nas figurações 

                                                
176 SOUSA, 2000, p. 556. 
177 Como se observará adiante, a prosa simbolista de Cruz e Sousa parece ter evoluído primeiro que a poesia, seja 
pelas publicações que se anteciparam a Missal, seja pelas poesias em verso do período, ainda titubeantes entre o 
abandono das hostes parnasianas e a adesão ao Simbolismo. Estas obras em verso serão publicadas somente no 
Livro Derradeiro, em 1944, por iniciativa de Andrade Muricy, pois Cruz e Sousa não as incluiu em Broquéis. 
178 ADORNO, Theodor. Conferência sobre lírica e sociedade. In: BENJAMIN, Walter  et  al. Textos  escolhidos. 
São Paulo: Abril Cultural, 1975, p.59. 
179 RABELLO, 2006, p. 97. 
180 PINHEIRO, 2011, p.55. 
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sociais, mas não o fazia em referência direta, nos moldes da ironia machadiana e dos textos 

realistas. O poeta autor de Broquéis, favorecido pela ductilidade estilística do Simbolismo, 

cheio de sinestesias e pontes metafóricas, usava de “máscaras” que denunciavam 

indiretamente sua revolta.  

Assim, sem sair de Broquéis, em “O Acrobata da Dor” é o coração que se traveste de 

palhaço diante das perfídias e injustiças; em “Satã” evidencia-se o ridículo da inversão dos 

valores, onde o revel “arcangélico e audaz” orgulha-se de ser “Deus triunfador dos 

triunfadores justos”, acusando indiretamente os orgulhosos sociais que se regozijam da 

ignomínia e do triunfo egoístico; em “Clamando...” 68, ainda, a crítica é mais pungente e 

talvez menos indireta: 

 

Bárbaros vãos, dementes e terríveis 
Bonzos tremendos de ferrenho aspeto, 
Ah! deste ser todo o clarão secreto 
Jamais pôde inflamar-vos, Impassíveis! 
 
Tantas guerras bizarras e incoercíveis 
No tempo e tanto, tanto imenso afeto, 
São para vós menos que um verme e inseto 
Na corrente vital pouco sensíveis. 
 
No entanto nessas guerras mais bizarras 
De sol, clarins e rútilas fanfarras, 
Nessas radiantes e profundas guerras... 
 
As minhas carnes se dilaceraram 
E vão, das Ilusões que flamejaram, 
Com o próprio sangue fecundando as terras...181 

 

Ao referir-se aos “bárbaros”, o poeta toma da expressão idiomática ou figurativa, usada 

em referência a pessoas brutas, cruéis, belicosas e insensíveis.182 Entretanto, desloca para o 

presente o fulcro histórico do vocábulo quando diz: “ah! Deste ser todo o clarão secreto”, 

complementado por “as minhas carnes se dilaceraram”. Dentre as diversas leituras possíveis, 

o soneto metamorfoseia a figura dos atores de um meio social impassível e egoísta, que, ao 

fecharem as portas para a poesia de um ser de “clarão secreto”, de “tanto, tanto imenso afeto”, 

ficam caracterizados em sua agressividade social, para a qual o poeta cria a deformação do 

sangue vertendo das carnes, das ilusões, e fecundando toda essa aridez e esterilidade. 

                                                
181 “Acrobata da Dor”, “Satã” e “Clamando...”, em: SOUSA, 2000, pp.89, 75 e 68. 
182 WEBSTER, Noah. Webster's new universal unabridged dictionary. Simon & Schuster Publishing, 1972, p. 
149. 
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Ainda que a leitura poética não seja a perspectiva central deste trabalho183, e sim a 

crítica biográfica, ao perpassar os fragmentos de vida e os contextos multidisciplinares em 

que esteve inserido Cruz e Sousa, urge reportar-se, muitas vezes, ao estudo dos recursos de 

linguagem usados pelo poeta, onde mesmo a linguagem de aparência “ausente”, com pontuou 

Giovanna Pinheiro184, importa noutros significados. 

Nesta mesma análise, todavia referindo-se aos literatos da época, é percuciente a 

observação de Flora Süssekind. Ao confrontar Jornalismo e literatura, a estudiosa considera 

que o estilo rebuscado e a superornamentação representavam uma das vias preferenciais de 

delimitação do lugar do “artístico” para os homens de letras do fim do século XIX, sem que 

isso representasse uma tentativa de tensionar a linguagem jornalística.185 

Curiosamente tal posição se mostra inaplicável a Cruz e Sousa, pela elementar razão de 

que não chegou a possuir atividade de cronista ou jornalista de renome, nos moldes de 

Machados de Assis, Pardal Mallet ou Olavo Bilac. 

 

2.3. Antecipando Missal 
 

Situação pouco explorada pela crítica, fato é que diversas publicações em prosa de Cruz 

e Sousa que saíram no Novidades, na Revista Ilustrada186, n’O Tempo187 e noutros jornais 

dessa época foram aproveitadas posteriormente na publicação de Missal, que veio à luz em 

fevereiro de 1893. Tal fato, entretanto, se deu muito raramente quanto às poesias, das quais 

“Acrobata da dor” é um exemplo, aproveitada em Broquéis. 

Se vários poemas em prosa, como “Sob as naves”, “Bêbado”, “A janela”, “Gata”, 

“Emoção”, “Som”, “Sugestão” foram incluídos em Missal, a princípio o volume não era de 

todo inédito. Mais do que isso. Confrontando-se alguns versos de estreia na capital, ainda 

tateantes dentro da nova escola, tudo parece indicar que o desenvolvimento de Cruz e Sousa 

no Simbolismo ocorreu em pouquíssimo tempo, considerando a publicação de “Acrobata da 

dor” no início de 1891 e as produções posteriores.  

                                                
183 Nesta perspectiva, consultar: RABELLO, 2006; BOSI, Alfredo. Poesia versus racismo, in: Literatura e 
resistência. São Paulo, Ed. Companhia das Letras. 2008, pp. 163-185; ARRIGUCCI JR.. David. “A noite de 
Cruz e Sousa”, in: Outros achados e perdidos. São Paulo: Companhia das Letras, 1999, pp.165-184. 
184 PINHEIRO, 2011, p.55. 
185 SUSSEKIND, 2006, p. 77-8. A mesma passagem será reproduzida  no capítulo 4, item 4.8. (Literatura, 
Simbolismo e Modernidade), mas para apoiar contexto diverso e ampliar a análise. 
186 Magalhães Jr. (1975, p.171-2 e 176) além de mencionar algumas das obras aproveitadas em Missal, cuja 
publicação já se dera nos jornais, como na Revista Ilustrada, a esta se refere como uma publicação “em 
decadência”. 
187 Cruz e Sousa, ainda na época anterior à publicação das obras inauguradoras do Simbolismo, ingressara como 
redator no periódico O Tempo, que Magalhães Jr. (1975, p. 175) aponta como “efêmero”.  
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A partir de uma análise das diversas publicações naqueles jornais, indícios sugerem que 

Cruz e Sousa desenvolveu-se no Simbolismo primeiro na prosa, e depois na poesia. Pode-se 

abstrair  do fato de que estivesse elaborando sua produção poética no mesmo período, porque 

a publicação antecipada da prosa demonstra sua opção. 

Peculiar é que a lírica simbolista já se mostre tão definida e marcante nestas obras, que 

apareceram em periódicos, ainda em 1891, o que dialoga com a compreensão da 

mundividência estética de Cruz e Sousa, que fazia da Arte o panteão da alma humana, como 

em Bêbado, em que compara o ébrio a “(...)ursos melancólicos, caminhando aos boléus, como 

que numa bruma de pesadelo...”, onde “(...)o silêncio descia, pesava na natureza, sobre os 

telhados, que pareciam, agrupados, aglomerados nos infindáveis renques de casas, enormes 

dorsos escuros de montanhas, de elefantes e dromedários.”188 

Flexionava os temas caros à arte pictórica, no labor do construtor de imagens 

metafóricas e rebuscadas, onde o símbolo se insinuava para aquilo que mais tarde tensionaria 

o real ao limite extremo da linguagem.189 

Da mesma época, em Som, escreve: “(...) nitidez de cristal do pensamento, a harpa, 

sonora asa de ouro (...)”, dando mostras da incursão em elementos das sinestesias e das 

imagens raras; onde acrescenta, em seguida: “(...) e a voz ala-se, ala-se, gorjeada, arrulhante, 

trinada, ave de luz harmoniosa (...)”190 já percutindo a corda vibrátil da musicalidade, presente 

nas modulações que confere à voz, antecipando procedimentos caros ao Simbolismo. 

É o que faz, do mesmo modo, nas sinestesias de Visões: “(...) narcotizada na emoliente 

volúpia da lua, na quente exalação dos aspectos (...)”191, em que confere sensações, torpores , 

maciez e temperatura à imagem. 

Sempre fazendo menção a 1891, é de se notar que alguns destes recursos igualmente 

foram usados em verso, como no soneto “Pássaro Marinho”, publicado no Novidades a 24 de 

outubro, em cujo fecho escrevia: (...)Trazes na carne um reflorir de vinhas,/ Auroras, virgens 

músicas marinhas,/ Acres aromas de algas e sargaços!”, onde dá azo às expansões juvenis e à 

flagrante musicalidade das assonâncias e aliterações, tanto da vogal a do último verso, quanto 

da sibilante. Ademais, estes últimos três versos foram usados no soneto “Flor do Mar”192, de 

Broquéis, mas as duas peças são, no restante, inteiramente diversas. 

                                                
188 SOUSA, 2000, p.466. 
189 Sobre este aspecto, consultar o capítulo 4, item 4.7 desta Dissertação: “Platão, Simbolismo e Cruz e Sousa”. 
190 SOUSA, 2000, p.485. 
191 SOUSA, 2000, p.494. 
192 SOUSA, 2000, p.84. 
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O “Pássaro Marinho” não foi aproveitado por Cruz e Sousa em Broquéis, única obra em 

verso que publicou em vida, e tampouco nas póstumas, como Faróis e Últimos sonetos. Não 

constava nos manuscritos entregues em confiança a Nestor Vítor para publicação, assim como 

“Glórias Antigas” , publicado no mesmo jornal em 14 de abril de 1891:  

 

Rubras como gauleses arruivados, 
Voltam da guerra as hostes triunfantes, 
Trazem nas lanças d’aço lampejantes, 
Os louros das batalhas pendurados. 
 
Os escudos e arneses dos soldados 
Rutilam como lascas de diamantes 
E na armadura os músculos vibrantes, 
Rijos palpitam, batem nervurados. 
 
Dentre estandartes, flâmulas de cores, 
Trazem dos olhos rufos de tambores, 
Ruídos de alegria estranha e louca. 
 
Chegam por fim, à pátria vitoriosa... 
E então, da ardente glória belicosa, 

Há um grito vermelho em cada boca!
 193

 

 

Estes e outros sonetos e poemas não foram considerados por Cruz e Sousa à altura de 

figurar em nenhuma publicação, considerando as que trouxe a público em vida e as que 

entregou em manuscrito a Nestor Vítor, autorizando sua publicação – fato oposto ao que 

ocorreu com a prosa aproveitada em Missal – o que representa valioso material de estudo e 

cotejo, pois somente vieram à luz por iniciativa de Andrade Muricy, em 1944, que os reuniu 

no que chamou de O Livro Derradeiro. O título era de Nestor Vítor, que havia recebido os 

manuscritos das mãos do próprio Cruz e Sousa, e que não os publicara por acreditar-se, assim, 

fiel às intenções do poeta. Quando Nestor faleceu, em 1932, Muricy constatou no espólio que 

havia “produções não inferiores em mérito às contidas em Broquéis e Faróis, e alguns sonetos 

que não enfeariam aquele repositório de obras-primas da poesia em língua portuguesa e do 

Simbolismo universal, Últimos Sonetos (...)”, e alguns anos depois decidiu pela publicação.194 

 

2.4. Sinceridade e vinho 
 

Cruz e Sousa publicou diversos poemas no Novidades, em poesia e prosa. A lista algo 

extensa provavelmente contribuiu para torná-lo mais conhecido no meio; entretanto, este 

jornal era pouco significativo se comparado aos demais, como a Gazeta de Notícias , O País e 

                                                
193 SOUSA, 2000, p.284-5. 
194 SOUSA, 2000, p.20. 
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mesmo Cidade do Rio, o que talvez justificasse a publicação pelo Novidades de poetas que 

não integravam as posições de destaque, como era o caso de Cruz e Sousa.195  

Dos fragmentos que pontilham a trajetória inicial do poeta na Capital, consta a correção 

e supressão de vários versos e estrofes do poema “Arte”, publicado de início em 1º de janeiro 

de 1891, assim que o poeta desembarcou na cidade. 

Ocorre que um dos versos dizia: “e canta o amor, o sol, o mar e o vinho”, que foi 

substituído posteriormente por: “e canta o amor, o sol, o mar e as rosas”. Magalhães Jr 

observa que  

 
o verso era insincero. O poeta não tinha o menor pendor para as bebidas alcoólicas. 
Só bebia água e dava conselhos ao amigo e companheiro de quarto, Araújo 
Figueiredo, quando este bebia em sua presença: – Não faças isso, Araújo, meu 
querido irmão. Os homens sãos dizem tantas coisas absurdas, quanto mais os que 
bebem!196 
 

 Magalhães Jr. conta que Araújo, pelo que consta em suas memórias (não publicadas), 

decidiu não mais beber. O biógrafo questiona se ele não teria observado, em algum momento, 

que Cruz e Sousa estaria em contradição com o que havia pregado naquele verso.197 

 

2.5. 1891 - Desajustes no jornal 
 

Cruz e Sousa permaneceu três meses no Cidade do Rio198. A demissão aparentemente se 

deu por desentendimentos entre o poeta e o proprietário do Jornal, José do Patrocínio199, que 

regressara da Europa alguns dias depois de Cruz e Sousa haver assumido o cargo. Gonzaga 

Duque, escrevendo para a revista mensal Kosmos, em 1909200, relata que Patrocínio, 

encontrando o poeta na redação de seu jornal, ficou tão perturbado com a personalidade arisca 

                                                
195 RABELLO, 2006, p.96. 
196 MAGALHÃES Jr., 1975, p.170. 
197 MAGALHÃES Jr., 1975, p.170. 
198 Ivone Rabello (2006) traz como “março de 1892” a época em que Cruz e Sousa deixou o cargo no Cidade do 
Rio, mas Magalhães Jr. (1975) aponta este fato como tendo ocorrido em março de 1891. O relato de Gonzaga 
Duque (1979) parece condizer com a data estipulada pelo biógrafo, bem como as demais ocorrências no 
contexto. 
199 Não obstante os desajustes entre o poeta e Patrocínio, Alfredo Bosi relata: “Cruz e Sousa morreu paupérrimo, 
tuberculoso, e seu enterro teve de ser feito às expensas do negro abolicionista José do Patrocínio.” (BOSI, 
Alfredo. Notas sobre o Simbolismo brasileiro em conexão com o Simbolismo ocidental, in: CAVALIERE, 
Arlete; VÁSSINA, Elena e SIL, Noé. Tipologia do simbolismo nas culturas russa e ocidental, Editora 
Humanitas. 2005, p.159). A versão, que foi propagada por Carlos Dias Fernandes, (FERNANDES, Carlos Dias. 
Fretana: romance. Rio de Janeiro: Editora Alba, 1936) foi refutada pelas pesquisas de Magalhães Jr. (1975, 
pp.347-348), por falta de indícios, ainda que Patrocínio estivesse presente na missa de 7º dia de Cruz e Sousa. 
200 O artigo foi novamente publicado no Careta, em 1960, e reunido na coletânea Fortuna Crítica de Cruz e 
Sousa, organizada por Afrânio Coutinho, em 1979. Gonzaga Duque (1863-1911) escritor e jornalista, escrevia 
artigos para diversos periódicos da época. (DUQUE, 2001) 
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e agressiva do noticiarista, que, agarrando o braço do cronista, segredava: “Mas... seu Duque, 

esse homem é o diabo!”201  

Os primeiros meses de Cruz e Sousa no Rio de Janeiro foram terríveis202. Revendo o 

episódio, é provável que a sensação de angústia, rejeição e desamparo socioeconômico tivesse 

sido mais dolorosa para o poeta do que hoje se apresenta a quem a observa. A rigor, não há 

parâmetro definido para estes exames. Os fatos não são estáticos, antes são dimensionados 

pelo tempo e pela memória. O discurso da temporalidade é o discurso da memória, pois, 

segundo Jacques Derrida, a instantaneidade é ilusória, eis que a memória jamais reconstitui o 

passado, antes acusa sua falta203. Hans-Georg Gadamer afirma que o restabelecimento das 

condições anteriores, como toda restauração, é uma tentativa que transmite um sentido já 

morto, pois não é a vida original, e sim uma historicidade de algo já alienado. 204 

Ainda que mensurar a dor de Cruz e Sousa seja temerário, os fragmentos da vida do 

poeta são, quase sempre, eloquentes. Araújo Figueiredo, seu amigo do tempo do Desterro, no 

livro de memórias No Caminho do Destino205, pondera o momento doloroso em que 

atravessava Cruz e Sousa: 

 
Queridíssimo na redação da Cidade do Rio, pelos seus irmãos de arte, o Cruz e 
Sousa ajudava a fazer um bloco resistente contra o abuso de Serpa Júnior, gerente 
do jornal, quando negava-se ao pagamento integral dos honorários dos redatores, 
sendo que os do Cruz e Sousa eram dos mais retardados, dando-se-lhe em pequenas 
parcelas semanais. E, todas as vezes em que isso acontecia, víamos o Cruz 
mergulhado numa profunda nostalgia, a cofiar o queixo, à porta da redação do 
jornal, e com a sua indispensável bengala debaixo do braço, sereno nas misérias 
que o rodeavam invisivelmente, as quase, se criassem forma e se materializassem, 
apareceriam negras e maiores do que as águias famintas, em torno de Prometeu 
acorrentado à coluna do seu destino. É que a fome o devorava, impenitente, num 
segredo inviolável, nem ao menos sondado e compreendido por seus amigos 
íntimos206. 

 

A breve permanência de Cruz e Sousa no Cidade do Rio foi conturbada e cercada de 

decepções. Para quem abandonara a Província catarinense impulsionado pelas esperanças do 

talento, do fim da escravatura e dos prenúncios da República, a realidade deveria parecer 

bastante dura.  Gonzaga Duque, que convivera com o poeta, diz que ele guardava consigo 

 

                                                
201 DUQUE, 1979, p.100. 
202 MAGALHÃES Jr., 1975, p.173. 
203 DERRIDA, Jacques. Mémoires  - Pour Paul de Man. Paris: Galileé, 1988, p.70. 
204 GADAMER, Hans-Georg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 
Petrópolis: Editora Vozes, 8ª Ed., 2008. 
205 As memórias de Araújo Figueiredo nunca foram publicadas, sendo citadas por Magalhães Júnior (1975), que 
teve acesso direito aos originais. 
206 FIGUEIREDO, Araújo, apud. MAGALHÃES Jr., 1975, p.173. 
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inata desconfiança da sua raça, que a experiência de viver mais desenvolvia com as 
decepções e os desenganos; contudo, o exagero existia, e não foram raros os que lhe 
sentiram as exigências. Era devido a isso que o seu tipo tomou (...) o que quer que 
fosse de arisco e agressivo ao mesmo tempo (...). Esse exterior prejudicou-o muitas 
vezes. Os que para ele [Cruz e Sousa] iam, conduzidos pelos elogios de seus 
amigos, e recalcavam por delicadeza as prevenções que, porventura, houvessem 
contra a sua escola literária ou, tolamente contra a cor da sua epiderme,  lhe sentiam 
o arzinho desafiante, a atitude provocadora, o modo irreconciliável. Quando lhes 
faltava espírito para se dominarem, o conflito era certo, estalava. Fora do círculo 
dos novos era detestado, pelo seu orgulho, pelo ar de superioridade, pela seleção 
que fazia das companhias e amizades, fugindo sempre às libações, não 
malbaratando o seu tempo entre os bebericadores de chope e de vinho do Porto.(...) 
Não fazia concessões, nem se humilhava, para ser bem aceito, ou para conquistar 
um pouco mais de evidência. (...) O negro desdenhoso e altivo não se misturava 
com qualquer207. 

 

O poeta parecia transferir para sua postura o desdém que experimentara ao longo dos 

anos e dos duros tempos de transição para a Capital Federal, além dos ataques que já sofria no 

período em que trabalhava no Cidade do Rio, quando acusavam-no de escrever com 

“obscuridade impenetrável”, em comentários e mesmo cartas anônimas.  

 
2.6. Solidariedade e extravagância 

 

Quando Cruz e Sousa foi dispensado do Cidade do Rio, o amigo Araújo Figueiredo fez 

o que pareceria pouco verossímil em épocas de dificuldades: pediu demissão por 

solidariedade, e acompanhou o poeta em sua situação difícil. Alimentavam-se de queijo 

mineiro (às vezes bichado) e água, o que fez Figueiredo adoecer em certa ocasião, ficando 

acamado por um mês. Moravam juntos, mas os aluguéis vencendo sem quitação obrigou-os a 

abandonar o quarto. Emiliano Perneta, poeta amigo de ambos, que trabalhava no Cidade do 

Rio, fora demitido e viera juntar-se ao grupo. Não cansavam de conversar sobre Literatura208.  

Tempos depois foram salvos momentaneamente por Benevenuto Pereira, poeta que 

pertencia ao mesmo grupo, e que dedicara um soneto à filha do banqueiro Henry Lowndes, o 

Conde de Leopoldina, conquistando generoso cheque209, ocasião em que foram todos 

admitidos no jornal Novidades, a convite de Oscar Rosas. 

Os relatos biográficos do período revelam, de imediato, forte união solidária entre os 

poetas que abraçavam os mesmos ideais. 

                                                
207 DUQUE, 1979, p.99-100. 
208 MAGALHÃES Jr. 1975, p.174. 
209 Conta ainda Magalhães Jr. (1975, p.174-5) que, na ocasião, Araújo Figueiredo e Emiliano Perneta se 
encontravam “quase andrajosos”, o que ilustra as dificuldades por que passavam. 
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Nesse meio tempo, a despeito da penúria que os vitimava, Cruz e Sousa usava roupas 

sob medida, com aprumo e extravagância nas gravatas e coletes violáceos, o que destacava a 

fama que já marcava a figura do poeta.210 

 

2.7. Construtor de versos 
 

No período anterior ao surgimento de Broquéis (1893), Cruz e Sousa continuava 

publicando poemas no Novidades. De 1891 constam, dentre outros, “Boca Imortal”, que trazia 

versos estilizados (“Rigolboche do tom, ó flor pompadouresca”), “Pássaro Marinho”, 

“Hóstias” e “Aspiração”211, que vem à luz no mesmo periódico, em 3 de abril de 1891, 

aproveitado em Broquéis com o título “Lubricidade”, porém completamente reformulado. Do 

confronto entre as duas versões é possível notar alguns procedimentos que o poeta adotou 

como solução para os versos ainda imperfeitos da versão antiga: 

 
ASPIRAÇÃO 
Quisera ser a serpe astuciosa 
Que te dá medo e faz-te pesadelos 
Para esconder-me, ó flor luxuriosa, 
Na floresta ideal dos teus cabelos. 
 
Quisera ser a serpe venenosa 
Para enroscar-me em múltiplos novelos, 
Para saltar-te aos seios cor-de-rosa, 
E bajulá-los e depois mordê-los. 
 
Talvez que o sangue impuro e rutilante 
Do teu divino corpo de bacante, 
Sangue febril como um licor do Reno 
 
Completamente se purificasse 
Pois que um veneno orgânico e vorace 
Para ser morto é bom outro veneno.212 
 

O soneto incluído em Broquéis trouxe substanciais alterações trabalhadas por Cruz e 

Sousa: 

 
LUBRICIDADE 
Quisera ser a serpe venenosa 
Que dá-te medo e dá-te pesadelos 
Para envolver-me, ó Flor maravilhosa, 
Nos flavos turbilhões dos teus cabelos. 
 
Quisera ser a serpe veludosa 
Para, enroscada em múltiplos novelos, 

                                                
210 BROCA, 1960, p.23 e 96. 
211 A primeira versão não foi destruída, permanecendo nos manuscritos e aproveitada no Livro Derradeiro, 
publicado em 1944 por iniciativa de Andrade Muricy (SOUSA, 2000, p.20). 
212 SOUSA, 2000, p. 283-4. 
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Saltar-te aos seios de fluidez cheirosa 
E babujá-los e depois mordê-los... 
 
Talvez que o sangue impuro e flamejante 
Do teu lânguido corpo de bacante, 
Da langue ondulação de águas do Reno 
 
Estranhamente se purificasse... 
Pois que um veneno de áspide vorace 
Deve ser morto com igual veneno...213 

 

O confronto entre as duas variantes revela as escolhas feitas pelo poeta, num trabalho de 

apuro da forma e virtuosismo da técnica simbolista. 

É de se notar o trabalho de reconstrução dos versos, onde a segunda versão traz imagens 

mais enxutas e nítidas, alterando vocábulos e conferindo força aos períodos. Assim, “serpe 

venenosa” atende mais fielmente à impressão de sensualidade que o soneto pretende trazer, do 

que “astuciosa”. A musicalidade da aliteração “que dá-te medo e dá-te pesadelos” carrega 

força expressiva bem mais precisa do que a primeira versão: “Que te dá medo e faz-te 

pesadelos”. Pesadelos não se fazem, a bem dizer, são provocados. O requinte de “nos flavos 

turbilhões dos teus cabelos” é incomparavelmente mais expressivo que “Na floresta ideal dos 

teus cabelos”. É de se notar que o verso “Sangue febril como um licor do Reno” foi 

modificado por outro, cuja imagem apresenta contornos mais claros e bem acabados que a 

anterior metáfora, destacando-se as aliterações do “L” e do “A”, perfeitas ao estro musical do 

simbolismo: “Da langue ondulação de águas do Reno”. A expressão “orgânico e vorace” deu 

lugar a “áspide vorace”, com sonoridade sibilante mais agressiva, bem aos moldes 

simbolistas. 

A versão incluída em Broquéis revela algumas particularidades sobre Cruz e Sousa: seu 

trabalho cuidadoso e autocrítico lhe permitiu manter somente um verso intocado ( “E babujá-

los e depois mordê-los...”), aperfeiçoando consideravelmente o soneto inteiro. Por outro lado, 

o rigor que adotou com os sonetos desse período 1890-1892 não se repetiu na prosa, cujas 

publicações foram integralmente aproveitadas em Missal, como já foi exposto. 

 

 

 

 

 

 

                                                
213 SOUSA, 2000, p.66. 



63 
 

2.8. 24 de fevereiro de 1891 - Constituição Federal da República 

 

Precisamente dois meses haviam decorrido desde que Cruz e Sousa se mudara 

definitivamente para o Rio de Janeiro,214 quando foi promulgada a primeira Constituição 

Federal da República, em 24 de fevereiro de 1891. O necessário processo de instauração de 

uma nova ordem constitucional iniciara logo em seguida à derrocada do Império e 

Proclamação da República, no Decreto nº 29, baixado em 3 de dezembro de 1889 pelo 

Governo Provisório, que, para elaborar o anteprojeto da nova Constituição, nomeou a 

chamada Comissão dos Cinco, presidida por Joaquim Saldanha Marinho. Concluído o 

trabalho e revisto por Rui Barbosa, após sua publicação no Decreto nº 510, de 22 junho de 

1890, foi convocado o Congresso Nacional em 15 de setembro, para designar a Constituinte 

que deliberaria sobre o novo texto magno. Prudente de Morais presidiu a primeira 

Constituinte republicana, instaurada oficialmente em 15 de novembro de 1890, composta por 

208 deputados e 63 senadores, resultando no texto definitivo após 88 sessões215. 

Estes processos representavam, para a sociedade (e é bem possível que Cruz e Sousa o 

percebesse), um avanço na descentralização das decisões, aspecto que se diferenciava do 

totalitarismo do Império, e que na República contribuíam para um ambiente ufanista e 

promissor. 

A par das mudanças políticas da nova Carta, como a definição do Presidencialismo 

como sistema de governo e a abolição das instituições monárquicas, o texto constitucional 

extinguia, no artigo 72, parágrafos 20 e 21, as penas de morte, de galés, e o banimento 

judicial, o que representava um avanço humanístico nas instituições penais. 216  

Apesar de decretar a separação entre a Igreja e o Estado, no parágrafo 7º do mesmo 

artigo: “Nenhum culto ou igreja gozará de subvenção oficial, nem terá relações de 

dependência ou aliança com o Governo da União ou dos Estados”, aponta Emerson Giumbelli 

que no ano anterior o Governo Provisório já havia tomado providências nesse sentido, 

firmando a liberdade de culto e a exclusão de critérios religiosos para a cidadania, bem como 

instituindo o registro civil no casamento e tornando laico o ensino público. 217 

                                                
214 ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 2008, p.219. 
215 GARCIA, Maria; AMORIM, José Roberto Neves Estudos de Direito Constitucional Comparado. Editora 
Elsevier Brasil, 2007, pp.472-473. 
216 CAVALCANTI, João Barbalho Uchoa. Constituição federal brasileira (1891): comentada. Editora Senado 
Federal, 2002. 
217 GIUMBELLI, Emerson.: A presença do religioso no espaço público: modalidades no Brasil Religião e 
Sociedade, Rio de Janeiro, 28(2): 80-101, 2008. 
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Sem tomar o viés simbólico das imagens, quando Cruz e Sousa publica Broquéis, após 

esse distanciamento entre religião e Poder Público, inclui versos intemeratos ainda não 

publicados, como no fragmento: “Na rija cruz aspérrima pregado/ Canta o Cristo de bronze do 

Pecado,/ Ri o Cristo de bronze das luxúrias!...”218, o que talvez não o fizesse nos tempos do 

Império219. 

Não obstante, mais do que um passo rumo à democratização das instituições públicas, a 

laicização do Estado favoreceu para que a população negra, remanescente ou não do anterior 

escravagismo, pudesse celebrar seus rituais religiosos africanistas sem que isso ofendesse às 

instituições estatais e justificasse perseguições, liberdade que veio a se ampliar décadas 

depois. 

O poeta, mesmo distante dessas práticas, viveu num tempo em que o preconceito se 

encontrava profundamente arraigado aos resquícios da antiga escravatura, e toda liberdade 

conquistada pelos de sua etnia ainda era, paradoxalmente, alvo de reprimenda por aqueles que 

não gostariam de ver os novos libertos com os mesmos direitos que eles.  

 

2.9. Ânsia de glória – os amores 

 

Cruz e Sousa deve ter sido um homem de temperamento bastante discreto e 

genuinamente votado à arte, para que sobre ele tenham sobrevivido testemunhos unânimes 

neste sentido, ao menos dos quantos foram transmitidos por amigos, conhecidos e colhidos 

por pesquisadores. Gilberto Amado relata que Cruz e Sousa, além de “pretíssimo e esguio”, 

era puro, casto e solitário, dono de maneiras delicadíssimas e austero de costumes220. Igual 

impressão nutria Araújo Figueiredo, nas já mencionadas memórias jamais publicadas, 

recolhidas por Magalhães Jr., ao declarar que jamais ouvira Cruz e Sousa mencionar qualquer 

expressão pornográfica221, e tampouco o encontrara “em caminho dos açougues da luxúria, 

embora luxurioso fosse o seu sangue e luxuriosas as suas ideias[...]”. Adiante, acrescenta: 

“mas ele amava as mulheres de outra maneira, com santidade, com carinho de amor, nunca 

vistos na terra [...] ternamente, e com requintes de arte[...]”222 

                                                
218 SOUSA, 2000, p.67. 
219 A prosa “O Padre”, de Tropos e Fantasias (1885) é mais uma virulenta crítica à escravidão do que à própria 
figura do eclesiástico. 
220 AMADO, Gilberto. Três livros: A chave de Salomão e outros escritos; Grão de areia e estudos brasileiros; A 
dança sobre o abismo. Editora José Olympio, 1963, p.467. 
221 O fato é mencionado por Uelinton Farias Alves ( 2008, p.208), mas sem a referência às memórias de Araújo 
Figueiredo. 
222 FIGUEIREDO, Araújo, apud. MAGALHÃES, Jr., 1975, pp.30-31. 
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Muito embora Nestor Vítor tenha afirmado, quando considerava a relação entre Cruz e 

Sousa e sua esposa Gavita, negra como ele, que o poeta “tivera outros amores, capazes de 

envaidecer qualquer homem de sua cor cuja dignidade íntima não o colocasse acima de tal 

sentimento só por questão de epiderme”223, fato relatado é que o autor de Broquéis foi de 

poucas e duradouras relações. 

A paixão platônica de juventude pela loira pianista da Praia de Fora224 se desfez quando 

o poeta apaixonou-se por uma menina, negra como ele. Na Introdução da Obra Completa, 

Andrade Muricy comenta, bem de passagem, que, em 1885 Cruz e Sousa “esteve noivo, 

parece, de uma preta, Pêdra Antioquia da Silva”225, mas a relação durou, entre namoro e 

noivado, 8 anos, segundo o informe do jornalista Mário Hora, que, ao passar por 

Florianópolis226 em 1915, entrevistou “Dona Pedra”, publicando seu testemunho em A 

Noite.227 A ex-noiva do poeta o descreveu como  

 

extremamente amoroso, apaixonado, ardente mesmo. Mas ai! Meu caro senhor! – 
era sobretudo um sonhador. Nas horas em que conversávamos juntos, não se 
fartava de devanear. Um futuro luminoso nas letras e na política era seu permanente 
desejo; e quase sempre eu ouvia dos lábios de Cruz e Sousa que, ao meu lado, 
parecia falar a alguém que não estava ali – ‘Ainda hei de ser governador de Santa 
Catarina!’, ou então: ‘Hei de morrer, mas hei de deixar nome!’  

 

O poeta desfez o noivado antes de vir em definitivo para o Rio de Janeiro. 

Em 18 de setembro de 1891 (não em 1892, como informa Andrade Muricy)228, no 

Catumbi, visitando o irmão de seu amigo Virgílio, João Várzea, Cruz e Sousa passou 

casualmente defronte ao Cemitério que ainda há neste bairro, notando uma jovem negra que 

se encontrava pelas imediações do portão. Indo até ela, apresentou-se. Chamava-se Gavita 

Rosa Gonçalves, era costureira e descendia de escravos como o poeta, tendo sido criada na 

casa do Dr. Manoel Rodrigues Monteiro de Azevedo, médico de renome e fazendeiro em 

Itaguaí.229 

Paola Prandini, em seu Cruz e Sousa: retratos de um Brasil negro, relata que Gavita, 

filha de Luiza Rosa e Thomé Luiz Gonçalves, fora escrava como os pais, recebendo a alforria 
                                                
223 VÍTOR, 1979, p.131. 
224 MAGALHÃES Jr., 1975, p.111. 
225 SOUSA, 2000, p.25. 
226 MONTENEGRO, 1998, pp.54 a 56; SOUSA, João da Cruz e. Missal; Broquéis. Ivan Teixeira (org.) Editora 
Martins Fontes, 1993, p.33. 
227 HORA, Mário. A noiva de Cruz e Sousa. A Noite, 7 de setembro de 1915. 
228 MURICY, 1973, p.29; MURICY in: SOUSA, 2000, p.53. O ano correto, 1891, é informado por Magalhães Jr. 
(1975, p.227). Uma das cartas do poeta à namorada Gavita, datada de 31 de março de 1892, elimina as dúvidas. 
(SOUSA, 2000, p.813) 
229 ALVES, Uelinton Farias. Reencontro com Cruz e Sousa. Santa Catarina: Editora Florianópolis, 1990, p. 30-1; 
MAGALHÃES Jr., 1975, p.227; MURICY, 1973, p.13. 
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bem antes da Lei Áurea, por liberalidade do Dr. Monteiro de Azevedo, “humanitário e 

abolicionista, que havia lhe dado excelente educação”230. Gavita era educadíssima231, suave e 

modesta nos modos de ser, bem como distinta na humildade de sua condição232. Deveria 

portar beleza singular, pois Cruz e Sousa não raras vezes a cantou em sua obra. Nestor Vítor 

considerou o poema em prosa “Núbia”, de Missal, um retrato de “verdade poética” sobre a 

esposa de Cruz e Sousa, atribuindo o título à cor de Gavita, pois Núbia é uma região que se 

acredita herdeira da mais antiga civilização negra da África, hoje situada no vale do rio Nilo e 

partilhada pelo Egito e pelo Sudão233. 

O poeta autor de Missal inicia o poema “Núbia” contemplando a beleza da mulher 

amada: 

 

Beleza prodigiosa de olhos como pérolas negras refulgindo no tenebroso cetim do 
rosto fino; lábios mádidos, tintos a sulferino; dentes de esmalte claro; busto 
delicado, airoso, talhado em relevo de bronze florentino, a Núbia lembra, esquisita 
e rara, esse lindo âmbar negro, azeviche da Islândia. 

 

Logo adiante, refere-se à “sua alma, de forma singela e branca de hóstia”, dotada de 

“ritmos de bondade infinita, meigas claridades”, a qual devota amor “profundo e 

espiritualizante”234. No enlevo do sentimento e diante das agruras com que se deparavam, o 

poeta alude indiretamente à Gavita235 em diversos poemas extensos, como “Monja Negra” e 

“Núbia” e no soneto “Madona da Tristeza”, de Últimos Sonetos: 

 

Quando te escuto e te olho reverente 
E sinto a tua graça triste e bela 
De ave medrosa, tímida, singela, 
Fico a cismar enternecidamente. 
 
Tua voz, teu olhar, teu ar dolente 
Toda a delicadeza ideal revela 
E de sonhos e lágrimas estrela 

                                                
230 PRANDINI, Paola. Cruz e Sousa: Retratos do Brasil Negro. Editora Selo Negro, 2011, p.35. 
231 A informação foi colhida por Uelinton Alves, em entrevista com testemunhas que conheceram amigos 
pessoais de Gavita. (ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante Negro do Brasil. Editora Pallas, 2008, 
p.284.) 
232 VÍTOR, 1979, p.131. 
233 MOKHTAR, Gamal. História Geral da África – Vol. II – África antiga. Editora UNESCO, 2010. 
234 SOUSA, 2000, pp.482-4. 
235 A referência indireta à Gavita em alguns poemas, como “Monja Negra”, “Núbia” e “Madona da Tristeza”, é 
admitida em: MAGALHÃES Jr., 1975, p.231; GÓES, 1979, p.341; MOISÉS, Massaud. História da literatura 
brasileira, Volume 4. Editora Cultrix, 1985, p.30; MURICY, José Cândido de Andrade. O Símbolo à sombra das 
araucárias: memórias. Editora Conselho Federal de Cultura, 1976, p.144; MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de. 
100 anos sem Cruz e Sousa.  Editora O Congresso, 1998, p.245; MUZART, Zahidé Lupinacci; SOUSA, João da 
Cruz e. Cartas de Cruz e Sousa. Editora Letras Contemporâneas, 1993, p.11; OLIVEIRA, Eduardo de. Quem é 
quem na negritude brasileira. Editora Congresso Nacional Afro-Brasileiro, 1998, p.18; NETO, Francolino. 
Reflexões acadêmicas. Editora Massao Ohno, 1989, p. 116. 
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O meu ser comovido e penitente. 
 
Com que mágoa te adoro e te contemplo, 
Ó da Piedade soberano exemplo, 
Flor divina e secreta da Beleza. 
 
Os meus soluços enchem os espaços 
Quando te aperto nos estreitos braços, 
Solitária madona da Tristeza! 

 

Nesta obra já se vê a sublimação transfiguradora da poética cruzesousiana, que se 

desloca para o sensualismo dos tempos de Missal e Broquéis, para contemplar, em sua 

companheira, um ideal de sacralidade. 

Cruz e Sousa viria a se casar com Gavita Gonçalves em 9 de novembro de 1893, uma 

semana antes de estourar, no Rio de Janeiro, a Revolta da Armada. 

 
2.10. A Garnier que não houve 
 

Como se viu, desde que aportou no Rio de Janeiro em definitivo, às vésperas de 1891, 

Cruz e Sousa foi difundindo nos jornais seus poemas em prosa, muitos dos quais integraram 

posteriormente Missal. As composições incluídas em Broquéis foram produzidas “de um só 

jato”, no relato de Andrade Muricy, cuja afirmação segura proveio da amizade e convívio 

com Nestor Vítor, maior amigo, zelador do acervo e quem esteve a frente da primeira edição 

das Obras Completas do poeta, em 1923/24.236 

Cruz e Sousa, naquele tempo em que surgia como paladino da nova escola literária, 

buscava um editor para publicar sua produção. Aponta Magalhães Jr. que o poeta nutria “ânsia 

de glória”, bem como repúdio à obscuridade e temor de não conseguir passar das esparsas 

aparições nos periódicos 237, o que tinha razão de ser, posto que precisava destinar a criação 

que já começara a lhe fluir copiosamente, o que desde então só se intensificou, até o fim da 

vida238. 

A melhor opção era, sem dúvida, a Editora que levava o sobrenome do francês Baptiste-

Louis Garnier. Desembarcado em terras brasileiras em 1844, aos 21 anos completos, B.L. 

Garnier, ou o “Bom Ladrão Garnier”, como era chamado pela maledicência carioca, havia 

deixado os irmãos em sua terra natal e se aventurado a novos e ambiciosos empreendimentos 

editoriais, certo de que no Rio de Janeiro, capital do Império nesse tempo, se escondiam as 

                                                
236 SOUSA, João da Cruz e. Obras completas. I Poesias: Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos. Rio de Janeiro: 
Anuário do Brasil, 1923, II Prosa: Missal, Evocações. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1924. 
237 MAGALHÃES, Jr., 1975, p.260-1. 
238 VÍTOR, 1979, p.132. 
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melhores oportunidades. 239 Abriu uma pequena livraria na Rua do Ourives, em 1854, 

transferindo-a para a Rua do Ouvidor tempos depois.240 Naquele tempo, a pequena loja de 

duas portas tinha aspecto de armazém, era baixa, triste e escura241. 

Ainda que na Rua do Ouvidor, importante pólo cultural da época, se houvessem 

estabelecido outros livreiros franceses, como Plancher, Villeneuve, Irmãos Firmin Didot, 

Mongie, e outros, Garnier foi dos mais importantes editores da segunda metade do século 

XIX, dominando o mercado ficcional brasileiro e estrangeiro aqui publicado242. De sua 

iniciativa partiram publicações da lavra de Honoré de Balzac, Walter Scott, Charles Dickens, 

Alexandre Dumas e Oscar Wilde, sem contar os de língua portuguesa, tais como José de 

Alencar, Joaquim Manuel de Macedo, Graça Aranha, Gonçalves Dias, Álvares de Azevedo, 

Joaquim Nabuco, Sílvio Romero, Olavo Bilac, José Veríssimo, Artur Azevedo, Bernardo 

Guimarães e Paulo Barreto (o João do Rio). O editor francês detinha aguda visão empresarial 

e sabia, medir os riscos. Por isso tornou-se, desde as primeiras publicações de Machado de 

Assis, seu principal editor, pioneiro na valorização do escritor carioca, e pedra-de-toque de 

seu êxito editorial.243 

A colaboração entre ambos era de tal monta, que a partir de um certo momento, que 

Rutzkaya Reis considera ainda por definir e precisar, Machado de Assis passou a funcionar 

como uma espécie de “âncora”, recebendo escritores ilustres e incorporando seu papel de 

consagrado. Tanto que, no andar térreo da editora e livraria Garnier – já reformulada e 

irreconhecível dos tempos da fundação – havia dois balcões de madeira polida de lei, um de 

frente para o outro, distanciando as estantes das 12 cadeiras que funcionavam como um palco 

informal de debates literários, realizados todas as tardes sob os auspícios de seu líder, 

Machado de Assis. 

 

Eram as ‘cadeiras dos doze apóstolos’. O mestre era Machado de Assis, o único a 
ter lugar cativo. Os outros se revezavam entre os escritores que alcançavam 
consagração em diferentes períodos. Por esse motivo, escritores que almejavam 
editar seus livros na Garnier disputavam a possibilidade de desfrutar das conversas 
de fim de tarde na editora e, na melhor das hipóteses, a condição de serem incluídos 
entre os ‘apóstolos’244 

                                                
239 REIS, Rutzkaya Queiroz dos. Machado de Assis e Garnier, o escritor e o editor no processo de consolidação 
do mercado editorial. I Seminário Brasileiro sobre Livro e História Editorial. Realização: FCRB, 
UFF/PPGCOM, UFF/LIHED, 8 a 11 de Nov. de 2004. Fundação Casa de Rui Barbosa — Rio de Janeiro. 
240 SODRÉ, 1983, p.207. 
241 OTÁVIO, Rodrigo. Minhas memórias dos outros. Rio de Janeiro: José Olympio. Nova série, 1935, p.62. 
242 REIS, 2004, p.3-4. 
243 ABREU, Regina. Arqueologia de um livro-monumento: Os sertões sob o ponto de vista da memória social. 
In: Fernandes, Rinaldo de (org). O clarim e a oração: cem anos de Os Sertões. São Paulo: Geração Editorial, 
2002, pp.221-242. 
244 REIS, 2004, pp. 5-6. 
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Carlos Maul relembra que os jovens iniciantes nas letras, ingênuos e esperançosos, 

exultavam de orgulho por exibir-se na porta da livraria, diante dos transeuntes, respirando a 

mesma atmosfera sagrada dos figurões que se reuniam no interior da editora. Até 1907, ano de 

véspera da morte de Machado de Assis, sua figura de “pontífice” nessas reuniões literárias 

ainda agregava nomes como Alberto de Oliveira, José Veríssimo, Mário de Alencar, 

ocasionalmente Coelho Neto e Olavo Bilac, além de outros da mesma escola245. 

Cruz e Sousa jamais publicou na Garnier. O simbolismo sequer era cogitado nessas 

tertúlias elitistas. Magalhães Jr. relata, baseado no testemunho do poeta Bernardino Lopes, um 

episódio que ilustra bem o ambiente em que circulava o Dante Negro, nas proximidades da 

Garnier: 

 

Cruz e Sousa mantinha-se afastado dos pontos preferidos pelos adversários, 
temeroso de perversidades e remoques. Vai daí, certa tarde, B. Lopes, encontrando-
o, abraçou-o com espalhafato e convidou-o a caminhar, rua abaixo. O poeta de 
Broquéis escusou-se: estava com pressa, tinha seus quefazeres e, além disso, à porta 
de tal livraria, àquela hora, paravam os ‘rapazes’, sempre prontos a humilhá-lo. B. 
Lopes não se conteve: travou do braço do amigo, arrastou-o através da multidão, 
gritando para que todos ouvissem a tirada: ‘Vamos, negro! Vamos iluminar esta 
rua!’246 

 

É significativo perceber que, por trás daquelas fantasias helênicas de quadros mítico-

sacerdotais, onde os literatos estendiam seus mantos de êxito sobre os eleitos, estavam 

escritores e poetas parnasianos, realistas e naturalistas, furiosos para impedir qualquer 

renovação nos meios editoriais de peso, como a Livraria Garnier, que tiranicamente 

dominavam. 

Esta é a Garnier que teria as portas fechadas para Cruz e Sousa. 

 
2.11. 1892 - Afinal, um editor 

 

Contudo, a hostilidade não partia, somente, dos que ocupavam os altos escalões das 

dádivas editoriais. Os simbolistas, associados pejorativamente aos decadentes e nefelibatas, 

não esmoreciam. Nestor Vítor, que durante toda a curta trajetória de Cruz e Sousa foi ator no 

palco destes conflitos, recorda que os novos, na pessoa de Oscar Rosas, Emiliano Perneta, 

                                                
245 MAUL, Carlos. O Rio da Bela Época. Rio de Janeiro, Livraria São José, 1968, 2ª edição, p. 173-174. 
246 O episódio é mencionado em: MAGALHÃES Jr., 1975, p.238; FRANCHETTI, Paulo. Estudos de literatura 
brasileira e portuguesa. Editora Atelie Editorial, 2007, p.200; NÓBREGA, Humberto Mello. Evocação de B. 
Lopes. Livraria São José, 1959, p.25; Revista do livro, Volume 3;Volumes 11-12, Instituto Nacional do Livro, 
1958, p.97. 
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Lima Campos, Gonzaga Duque e outros, uniam-se para hostilizar os naturalistas e parnasianos 

pelos jornais, sem deixar de fazê-lo também pessoalmente, nas conversas dos cafés, nas 

noitadas das cervejarias e dos teatros.247 

Nesse ínterim, no ano de 1893, que Araripe Jr. chamou de “climatérico”248, vieram à luz 

uma série de publicações no campo da poesia, como Estalactites, de Júlio César da Silva; 

Efêmeras, de Sílvio de Almeida; Phantos, de Lopes Filho, da Padaria Espiritual do Ceará; 

Traços Cor-de-rosa, de Zeferino Brasil e Coração, de Zalina Rolim.  

Nenhuma destas obras sobreviveu249, e foi justamente no seio dessa atmosfera de 

turbulência entre as correntes literárias, com obras menores e maiores disputando espaço, que 

Nestor Vítor considerou o aparecimento de Missal em fins de fevereiro, “um milagre”, vindo 

em 28 de agosto Broquéis250, ambos de Cruz e Sousa, eis que a Livraria Moderna, que os 

publicou, pertencia a Domingos de Magalhães, da Magalhães & Cia., que se aventurava 

desde o ano de 1892251, no Rio de Janeiro, a fazer nome com autores novos, que estivessem 

cercados mais ou menos por polêmicas ou escândalos252. O editor que levou adiante as duas 

únicas obras simbolistas que o poeta do Desterro viu publicadas253em vida, também trouxe a 

público outros autores, alguns da nova escola, como Adolfo Caminha, com A 

Normalista(1893), No país dos Ianques(1894) e O Bom crioulo(1895); Gonzaga Duque, com 

Mocidade Morta (1900); Virgílio Várzea, com Rose Castle. Publicou também Artur Azevedo 

e Emílio de Menezes e o último romance de Aluísio Azevedo, Livro de uma sogra (1895). 

Fechou contrato de vulto com Coelho Neto254, que resultou em Baladinhas e Bilhetes Postais 

(1894), Fruto Proibido, Miragem e O Rei Fantasma (1895). 

Não obstante tenha sido apontada como uma das maiores editoras da década de 1890 no 

campo da literatura255, com sede na Rua do Ouvidor nº54, e com oficinas na Rua do Lavradio 

nº 126, os métodos comerciais de Domingos de Magalhães não pareciam se ajustar aos 

anseios dos literatos da época, como revela Magalhães Azeredo, em carta a Machado de 

Assis, datada de 2 de abril de 1896: “Talvez, se eu procurasse entender-me com o Domingos 

                                                
247 VÍTOR, 1979, p.123. 
248 ARARIPE Jr., Tristão de Alencar. Movimento literário do ano de 1893, in Obra Crítica de Araripe Jr., v.3, 
Ministério da Educação e Cultura – Casa de Rui Barbosa. 1963, pp.135-151. 
249 MAGALHÃES Jr. , 1975, p. 204. 
250 MAGALHÃES Jr. , 1975, p.211; SOUSA, 2000, p.19; MONTENEGRO, 1998, p.138. 
251 ALVES, 2008, p.261. 
252 VÍTOR, 1979, p.122. 
253 Sobre Tropos e Fantasias (1885), publicada em parceria com Virgílio Várzea, ver nota 80 desta Dissertação. 
254 MAGALHÃES Jr., 1975, p.203. 
255 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Editora EdUSP, 2005, p. 238. 
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de Magalhães, ele aceitaria a minha proposta; não tenho, porém, inteira confiança na 

pontualidade dele em pagamentos[...]”256 

De fato, a Livraria Moderna perderia seu destaque no final da década, retirando-se do 

mercado sob a concorrência acirrada de uma Livraria Garnier revitalizada e uma Francisco 

Alves em franca expansão. 257 

 

2.12. O mito dos “manifestos simbolistas” da Folha Popular 
 

Há um fato interessantíssimo que ilustra o poder da crítica literária, concentrado nos 

poucos que a cultivavam com maior destaque em fins do século XIX e sob os auspícios dos 

principais jornais, nas figuras de Sílvio Romero, José Veríssimo e Araripe Júnior. Pois antes 

mesmo que surgissem as obras de Cruz e Sousa, que viriam a inaugurar com vigor e definição 

os caminhos do Simbolismo no Brasil, Araripe Jr. já escrevera a respeito da nova escola 

literária europeia no Novidades, em 1888, fruto das publicações a que teve acesso das mãos de 

Medeiros de Albuquerque. O tom desconfiado do crítico, na ocasião, se repetiu em sua coluna 

Retrospecto Literário do ano de 1893, no jornal A Semana, em publicações compreendidas 

entre 3 de março deste ano e 16 de fevereiro de 1895, depois reunidas em livro, sob a 

designação de Movimento Literário do ano de 1893, quando discorreu a respeito do “fato 

mais interessante” que ocorrera em 1893, qual seja, “a tentativa de adaptação do decadismo à 

poesia brasileira”, cuja “responsabilidade desse cometimento [coube] a Cruz e Sousa, autor do 

Missal e dos Broquéis”. 258 

A crítica de Araripe será tratada adiante, quanto à recepção das obras iniciais de Cruz e 

Sousa, mas curioso é que o jornalista cearense vislumbrou a gestação do Simbolismo no 

Brasil pela formação do grupo dos novos259, composto pelos jovens Bernardino Lopes, 

Emiliano Perneta, Oscar Rosas e Cruz e Sousa, mas mencionou a colaboração do poeta de 

Broquéis no Folha Popular, em 1891, junto aos demais, “por motivos de convivência e 

aproximação de idades”260, quando lançaram os “primeiros manifestos simbolistas, sob a 

insígnia de um fauno”. Desde esse tempo o fato é repetido por numerosos críticos e 

                                                
256 Assis, Machado de. Correspondência de Machado de Assis : tomo III, 1890-1900 /coordenação e orientação 
Sergio Paulo Rouanet ; reunida, organizada e comentada por Irene Moutinho e Sílvia Eleutério. – Rio de Janeiro 
: ABL, 2011, p.150. 
257 HALLEWELL, Laurence. O livro no Brasil: sua história. Editora EdUSP, 2005, p. 238-9. 
258 ARARIPE, 1963, pp.102 e 135. 
259 A alcunha de “novos” tem sido atribuída a Pardal Mallet: MALLET, Pardal. Estou roubado. Gazeta de 
Notícias, 4 de outubro de 1890. 
260 ARARIPE Jr., 1963, p.145-6. 
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biógrafos261, mas, na verdade, a Folha Popular foi um jornal de curtíssima duração, cuja 

primeira edição data de 3 de outubro de 1890, dirigida por Leopoldo Cabral, sob a gerência de 

Artur Torres, e tendo Emiliano Perneta como secretário. O periódico teve seu último número 

publicado em fins de novembro, pois Virgílio Várzea, em 26 de novembro de 1890, tentando 

uma colocação para Cruz e Sousa no Rio de Janeiro, às vésperas da vinda do poeta, afirma em 

carta: “Contava com a Folha Popular, com o Perneta seu redator-secretário,[...] o Oscar, [...] 

o Araújo,[...] muita gente para obter uma excelente colocação para ti. A Folha Popular 

quebrou, o Perneta, conquanto seja de uma generosidade incomparável,[...], nada pode fazer 

[...]”.262 A reprodução do fragmento destacado, no manuscrito de Várzea, não deixa dúvidas: 

 

 

 

                                                
261 MURICY, 1987, p.290; COUTINHO, Afrânio. A literatura no Brasil, Volume 3, Edição 1, Editorial Sul 
Americana, 1959, p. 31; VITOR, Nestor. Como nasceu o simbolismo no Brasil. Jornal O Globo, março de 1928; 
MONTENEGRO, 1998, p. 138; PRANDINI, 2011; MAIA, João Domingues. Literatura: textos & técnicas. 
Editora Ática, 1995, p.290; ADELAR, Finatto. Álvaro Moreyra. 4ªEd. Editora Tché! Comunicações, 1985, 
p.28; CARVALHO, Carlos Gomes de. A poesia em Mato Grosso: um percurso histórico de dois séculos, Editora 
Verdepantanal, 2003, p.46; dentre outros. 
262 Carta de Virgílio Várzea a Cruz e Sousa, em 26 de novembro de 1890. Cópia manuscrita obtida no Portal de 
Literatura Digital da Universidade Federal de Santa Catarina, disponível em: 
<http://www.literaturabrasileira.ufsc.br/_documents/02b_0100-90cpcs.pdf>, acessada em 6 de maio de 2014. 
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Na metade da foto é possível ver, sublinhada, a menção à quebra do jornal Folha Popular, em que Cruz e 
Sousa não poderia ter trabalhado, pois a carta de Virgílio Várzea é datada de 26 de novembro de 1890, e o 
poeta chegou ao Rio de Janeiro em 23 ou 24 de dezembro deste ano. 

 

Cruz e Sousa não participou dos rumos e publicações do breve Folha Popular, e 

tampouco se encontram os alegados manifestos simbolistas que teriam sido publicados no 

jornal.263 

O fato relatado demonstra, muito mais do que um boato divulgado erroneamente – eis 

que grande parte dos numerosos estudos sobre Cruz e Sousa e o Simbolismo no Brasil 

mencionam “manifestos” datados de 1891, mas nenhum deles o transcreve – o prestígio quase 

sagrado de que gozava a crítica literária do Oitocentos, conduzida, neste caso, pelo jornalista 

e escritor cearense Araripe Júnior, a ponto de não ser contestada sequer pelo maior 

conhecedor de nosso Simbolismo, Andrade Muricy. O episódio deve servir de referência, no 

sentido de mensurar o peso da crítica naqueles tempos em que Cruz e Sousa surgia com suas 

primeiras e tão arrojadas obras. 

 

 

 

                                                
263 O equívoco, propalado desde o tempo de Araripe Jr., foi desfeito pela pesquisa de Uelinton Farias Alves 
(2008, pp. 242-246). 
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3. A CHEGADA DO SIMBOLISMO BRASILEIRO: 1893  
 
 
3.1. Recepção das obras Missal e Broquéis 
 

Missal foi recebido sob tremenda 
guerra, feita embora quase que só a 
golpes de ridículo e menos na imprensa 
do que nos bastidores literários. (Nestor 
Vítor)264 
 
 

É provável que poucas constatações causem tanto assombro, no âmbito das letras 

brasileiras, quanto a diferença colossal entre a recepção das obras de Cruz e Sousa, quando 

publica Missal e Broquéis, ambos em 1893, e a revisão dessas obras e do impacto literário 

que tiveram, conduzida por críticos e pesquisadores nas décadas seguintes à morte do poeta, 

até nossos dias. 

Por este ângulo, é deveras estarrecedor para um observador contemporâneo que Alfredo 

Bosi, em sua consagrada História Concisa da Literatura Brasileira, já na 49º edição (2013), 

principie o tópico sobre Cruz e Sousa com a seguinte afirmação: “Nada, porém, se compara 

em força e originalidade à irrupção dos Broquéis, com que Cruz e Sousa renova a expressão 

poética em língua portuguesa.” Para guardar a devida distância com outras obras nesta língua, 

que possivelmente teriam influenciado a lírica do catarinense, ainda assevera, voltando-se 

para a literatura portuguesa: “Os Simples, de Guerra Junqueiro, e o Só, de Antônio Nobre, 

ambos de 1892, eram, no fundo, obras neo-românticas, signos de saudosismo[...]”, e arremata: 

“a linguagem de Cruz e Sousa foi revolucionária de tal forma que os traços parnasianos 

mantidos [como a métrica rigorosa e a rima, por exemplo] acabam por integrar-se num 

código verbal novo e remeter a significados igualmente novos.”265 

Críticos modernos de polpa – como Nicolau Sevcenko, que considerou a poética 

cruzesousiana de “plangência lírica absolutamente sublime”266; Manuel Bandeira, que 

escrevendo para o Correio da Manhã, em 1961, confirmou, sobre o poeta, a “perpetuidade de 

sua obra na literatura brasileira (...)267; ou mesmo Roger Bastide, que, analisando Cruz e 

Sousa em 1943, julgou-o comparável a Mallarmé, afirmando que o brasileiro superou a 

designação de grande poeta simbolista, para tornar-se “o mais admirável cantor de seu povo”, 

e concluindo que sua poesia, de “beleza única”, “é acariciada pela asa da noite e, todavia, 

                                                
264 VÍTOR, 1979, p.124. 
265 BOSI, Alfredo. História Concisa da Literatura Brasileira. São Paulo: Editora Cultrix. 49ªEd., 2013, pp.287-8. 
266 SEVCENKO, 1985, p.105. 
267 BANDEIRA, 1979, p. 154. 
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lampeja com todas as cintilações do diamante”268 – expressam um entusiasmo que chega a 

tornar quase “incompreensível” a desinteligência da crítica nos recuados tempos das primeiras 

publicações do poeta. 

Para perscrutar como a obra de Cruz e Sousa foi recebida, é preciso compreender o que 

se passou nos primórdios, com Araripe Júnior, o primeiro estudioso que tomou contato com o 

Simbolismo europeu, diretamente das mãos de Medeiros de Albuquerque, em 1887. Tachando 

os novos das alcunhas reducionistas de “decadentes” e “revolucionários”, o advogado e crítico 

cearense escreve em seu Movimento Literário do ano de 1893 que analisou as obras 

“esotéricas” de Verlaine, Mallarmé, René Ghil, St. Merril, João [sic] Moréas, bem como as 

revistas de Vieillée Griffin, Paul Adam, Charles Viguier, concluindo, “com franqueza”: 

 

[...]essas manifestações, por mais extravagantes que me parecessem, feriram a 
minha atenção seriamente, levando-me logo a concluir que o decadismo ou 
simbolismo em Paris constituía o sintoma ou a repercussão de um fenômeno 
misterioso, algures agitado em virtude de causas muito poderosas.269 
 

Araripe Jr., embora de espírito cultivado e sensível, em seguida qualifica o movimento 

simbolista de “chauvinismo parisiense”, onde uma espécie de gosto pelo esdrúxulo, pelo 

órfico, como em Mallarmé, produziam mera “transformação do parnasianismo”, “simples 

acidente literário” provindo de “extravagantes, repetidores de coisas já conhecidas, malucos 

ou neurastênicos” 270. Ao invés de pressentir no novo movimento uma evolução literária 

prodigiosa, em paralelo visceral às transformações que se operavam em todos os campos do 

conhecimento, das artes e do indivíduo, interpretou-a como degradação fugaz dessas 

transformações. 

O crítico vislumbrou a gestação do Simbolismo no Brasil pela formação do grupo dos 

novos, apesar do equívoco em relação ao Folha Popular, já apontado. 

Foi nesse ânimo, por ocasião do surgimento de Missal, que imbuído dos conceitos 

estanques das escolas realistas, Araripe Jr. considerou Cruz e Sousa “um maravilhado”271. 

Traçando em longas linhas a impressão pitoresca e algo irônica que imaginava sobre Cruz e 

Sousa, afirma com certa dose de ironia: “todas as suas sensações são condicionadas por um 

movimento de surpresa, que se diluem em gestos de adoração (...). Imagine-se este africano 

[sic] na Rua do Ouvidor (...), nas sensações de náufrago de uma raça” onde as “profissional 

                                                
268 BASTIDE, 1979, p. 163, 187 e 189. 
269 ARARIPE Jr., Tristão de Alencar. Movimento literário do ano de 1893, in Obra Crítica de Araripe Jr., v.3, 
Ministério da Educação e Cultura – Casa de Rui Barbosa. 1963, p.136. 
270 ARARIPE Jr., 1963, p.137-8. 
271 ARARIPE Jr., 1963, p.138. 
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beauties que passam, lançam-lhe olhares cheios de curiosidade; e o poeta (...)fica em 

hipnose”, entendendo que se recolhia e escrevia nesta espécie de mundividência artificiosa e 

quase antropológica, com “grande esforço”, para fugir ao “ritmo natural dos [seus] 

antepassados”, artesãos de uma “arte primitiva”, de “cores vivas” e de “tons vermelhos”.272 

O escritor cearense, porém, a despeito da flagrante impossibilidade de desvencilhar-se 

da perspectiva objetiva da retórica parnasiana, foi menos rude que José Veríssimo. O 

jornalista de não somenos importância, nascido no Pará, a quem Andrade Muricy considerava 

“o mais meditado e bem dotado dos nossos críticos naturalistas”273, porém radicalmente 

avesso ao Simbolismo, desfechou a objurgatória sobre Missal: 

 

É um amontoado de palavras, que dir-se-iam tiradas ao acaso, como papelinhos de 
sortes, e colocadas umas após outras na ordem em que vão saindo, com raro 
desdém da língua (...) Uma ingênua presunção, nenhum pudor em elogiar-se e, 
sobretudo, nenhuma compreensão, ou sequer intuição do movimento artístico que 
pretende seguir (...)  [concluindo que, na obra, as palavras] servem para não dizer 
nada.274 

 

Quando da publicação de Broquéis, Cruz e Sousa não obteve melhor acolhida de 

Veríssimo. Pontuando que seus sonetos “não significam coisa alguma”275, foi ainda mais 

enfático ao ressaltar, sobre o poeta, a  

 

incapacidade de exprimir o que acaso sentiria – ou talvez não sentisse, não vendo 
na poesia senão acumulação melodiosa de palavras. É o que explica o seu processo, 
um verdadeiro cacoete, próprio dos primitivos, das repetições enfáticas, 
substituindo expressões que lhe faltam.276 
 

Tristão de Athayde (Alceu Amoroso Lima), décadas após a morte de Veríssimo, 

considerou que “poucas páginas mais infelizes de crítica literária se terão escrito entre nós 

como essa”277, por certo mais cortês que Paulo Leminski, que, escrevendo em 1983 sobre 

Cruz e Sousa, refere-se à dificuldade do poeta em conseguir espaço nos jornais e nas editoras, 

monopolizadas por Olavo Bilac, Raimundo Correia, e “esse medíocre do José Veríssimo”278. 

Estas respostas soam um tanto  duras,  pois se sabe que o escritor paraense, inicialmente 

                                                
272 ARARIPE Jr., 1963, p.147-8. 
273 MURICY, 1987, p.93. 
274 VERÍSSIMO, José. Estudos de Literatura Brasileira, 1ª série. Belo Horizonte: Ed. Itatiaia/São Paulo: Ed. da 
Universidade de São Paulo, 1976, pp. 79 e 80. 
275 Idem, ibidem, passsim. 
276 VERÍSSIMO, 1976, p.80. 
277 LIMA, Alceu Amoroso. Meio século de presença literária, 1919-1969. Editora José Olympio, 1969, p.205. 
278 LEMINSKI, 1983, p.38. 
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refratário, alguns anos mais tarde abrandou bastante o tom da crítica, ficando, contudo, 

estigmatizado pela reação inicial negativa. Com efeito, Veríssimo diria: 

 

Se a poesia, como toda a arte, tende ao absoluto, ao vago, ao indefinido, ao menos 
das comoções que há de produzir em nós, quase estou em dizer que Cruz e Sousa 
foi um grande poeta, e os dons de expressão que faltam evidentemente ao seu estro, 
os dons de clara expressão, à moda clássica, os supriu o sentimento recôndito, 
aflito, doloroso, sopitado, e por isso mesmo trágico, das suas aspirações de 
sonhador e da sua mesquinha condição de negro, de desgraçado, de miserável, de 
desprezado. [...] É desse conflito pungente para uma alma sensibilíssima como a 
sua, e que humilde de condição se fez soberba para defender-se dos desprezos do 
mundo e das próprias humilhações, que nasce a espécie de alucinação da sua 
poesia. [...] Cruz e Sousa é um caso isolado e particular [...] [Sua obra] é o que é 
porque ele foi o que foi, um negro bom, sentimental, ignorante, de uma esquisita 
sensibilidade, cujos choques com o ambiente resultaram em poesia. 279 

 

Muito embora, na ocasião, tivesse posto sob suspeição os recursos simbolistas das 

aliterações e assonâncias do poeta, como “monotonia barulhenta do tamtam africano”, fato é 

que o crítico empreendeu esforços para modificar a impressão inicial. Andrade Muricy, que 

destacou a honestidade de José Veríssimo, observou que faltou modéstia ao crítico, bem como 

desconfiança das limitações do próprio critério de julgamento e dos meios que frequentava280. 

Agripino Griecco, menos complacente, lamenta que o jornalista tenha deixado páginas sobre 

Cruz e Sousa que são “milagres de incompreensão”281. 

O assombro em relação à recepção hostil do jornalista paraense foi descrito, com rara 

agudeza, mais uma vez por Alceu Amoroso Lima: 

 

Nós diríamos hoje que a nossa surpresa, quando há tantos anos líamos pela primeira 
vez esse incrível julgamento por parte de um crítico da honestidade e da 
importância de José Veríssimo, subiu à categoria de assombro! Negar ‘emoção 
real’ ao poeta porventura mais trágico de nossa poesia nacional é realmente de 
estarrecer. E quanto à prosa do poeta, onde há páginas como o ‘Emparedado’ que 
em breve pertencerão à literatura universal, chega a entristecer [...]282 

 

Sintomático é que as publicações iniciais de José Veríssimo, versando sobre as obras de 

Cruz e Sousa, tenham vindo a público pela Editora H. Garnier. Não por acaso, a livraria 

consistia num centro que irradiava e mantinha as posições dominantes da literatura, e era 

preciso manter estáveis estes postos. 

                                                
279 VERÍSSIMO, José. Estudos de Literatura Brasileira. 6ª série. H. Garnier, Rio-Paris, 1907, pp. 167-185. 
Grifos nossos. 
280 MURICY, 1987, p.93. 
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Por outro lado, e a despeito disso, um dos mais influentes críticos literários do período, 

Sílvio Romero, adotou uma retórica bastante diversa dos demais companheiros das lides dos 

jornais. Após declarar, em 1900, que via em Cruz e Sousa, “a muitos respeitos, o melhor 

poeta que o Brasil tem produzido”, explica:  

 

Ele [Cruz e Sousa] não descreve nem narra. Em frases vagas, indeterminadas, sabe, 
por não sabemos que interessante e curiosa magia, atirar o pensamento do leitor nos 
longes indefinidos, sugestionando-lhe a imaginativa, fazendo-o perder-se em 
mundos desconhecidos, sempre melhores do que aqueles em que vivemos. Quem 
quiser se convencer, leia em Broquéis — Antífona, Siderações, Em sonhos, Monja, 
Braços, Canção da formosura, Lua, Tulipa real, Vesperal, Tuberculosa, Acrobata da 
dor, Ângelus; em Faróis leia — Piedosa, Olhos do sonho, Violões que choram 
[...]283 

 

Bastante ousado para um período em que Os Sertões, de Euclides da Cunha e Canaã, de 

Graça Aranha, ambos de 1902284, ainda não tinham abalado as estruturas do Parnasianismo, o 

escritor sergipano não temia ir de encontro à opinião de Veríssimo. Havia, entre os dois, 

profundas diferenças. Enquanto Romero estendia os limites da literatura para vastas 

manifestações culturais – inseridas num contexto espiritual da nação, cabendo ao crítico a 

análise do folclore, do meio, das tradições, e por isso abordando, como o fez em sua 

gigantesca História da Literatura Brasileira (1888), escritos de oradores, jurisconsultos, 

publicistas e historiadores – Veríssimo  entendia que a Literatura deveria ficar, sobretudo, 

restrita à arte literária.285 

Isto explica que houvesse certa rivalidade entre os críticos, o que talvez justificasse certa 

propensão crítica de oposição nas opiniões de Veríssimo, sobre Cruz e Sousa. Alceu Amoroso 

Lima nota bem a oposição entre os críticos: “como Sílvio louvasse Cruz e Sousa, Veríssimo o 

ataca. Como ele ataca Alphonsus de Guimaraens, Veríssimo o louva286. 

A par das figuras mais proeminentes da crítica literária de então, outros escritores e 

jornalistas que ocupavam as redações dos periódicos e analisavam novas obras, também leram 

as de Cruz e Sousa. Curioso é que alguns nada disseram. Não serão encontradas 

considerações diretas de Machado de Assis e tampouco Olavo Bilac, não obstante este último 

tenha esboçado, de relance, em crônica que atacava o Prefeito Barata Ribeiro, uma ligeira 

passagem em que fica implícito que já havia lido publicações de Cruz e Sousa, pois, ainda que 

                                                
283 ROMERO, Silvio; ROMERO, Nelson. História da literatura brasileira: Diversas manifestações na prosa. 
Reações anti-românticas na poesia. Editora José Olympio, 1949, p.309. 
284 Massaud Moisés (1973, pp.17-18) entende as citadas obras de Euclides da Cunha e Graça Aranha como 
integrantes do pré-modernismo. 
285 FARIA, João Roberto. O teatro na estante: estudos sobre dramaturgia brasileira e estrangeira Ateliê Editorial, 
1998, p.96. 
286 LIMA, Alceu Amoroso. Meio século de presença literária, 1919-1969. Editora José Olympio, 1969, p.205. 
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não tivesse folheado Missal, deixa no ar uma referência ao poema “Sabor”, publicado por 

Cruz e Sousa em 1891287 e reunido em Missal. O príncipe dos poetas parnasianos dizia, na 

ocasião:  

 

Entre os sete dias vermelhos houve, é verdade, dois preenchidos pela entidade 
alucinada do Prefeito. Os simbolistas e os decadentes dão cor às palavras e cheiro 
às expressões. Se fôssemos procurar a cor que deve ter a alucinação, acharíamos 
para ela a cor vermelha.288 

 

O poema do poeta catarinense, por sua vez, trazia: “para mim, as palavras, como têm 

colorido e som, têm, ao mesmo tempo, sabor”.289 

Bem curiosa é a denominação de simbolistas empregada por Bilac, que por certo 

demonstra a difusão do termo290, já presente naquela época ainda incipiente do movimento, no 

país, e ainda evidencia que os escritores também acompanhavam a literatura européia de um 

modo geral 

Artur Azevedo, ao comentar em O Álbum, na edição de março de 1893, que recebera 

Missal e elaboraria uma apreciação em seguida, desferiu doloroso golpe sobre a obra, nestes 

termos: 

 

Falta-lhe tudo: falta-lhe alma, que é a idéia, falta-lhe destreza, falta-lhe graça, falta-
lhe movimento, o que só se obtém com imaginação e propriedade de estilo, falta-
lhe, enfim, o dom de convencer o leitor e conquistar-lhe a simpatia, o que em 
literatura é sempre o resultado da sinceridade com que pintamos as nossas paixões e 
as nossas impressões. 
O que não lhe falta são adjetivos de algibeira e frases torturadas a canivete e 
retorcidas ao fogo; tão torturadas e tão retorcidas, que deixam de ser arte para ser 
unicamente caprichos de paciência.291 

 

Quando surgiu Broquéis,  porém, em 28 de agosto do mesmo ano, Artur Azevedo 

mostrou-se perplexo, embora com um grão de boa vontade, pois não nega que Cruz e Sousa 

seja considerado dos poetas mais apreciados pelas novas gerações literárias, atribuindo-lhe 

um versejar sonoro, de “admirável facilidade”, com correição da forma e “opulentas surpresas 

no seu deposito de rimas”. Faz, em seguida, sob o pseudônimo de Cosimo, observação que 

poderia servir de paradigma para o sentimento que invadiu a crítica daquele tempo: 

 

                                                
287 SOUSA, João da Cruz e. “Sabor”. Jornal Novidades, 18 de julho de 1891. 
288 BILAC, Olavo. Os sete dias vermelhos. Cidade do Rio, Rio de Janeiro, p. 1, 1.-2. col., 5 mar. 1893. 
289 SOUSA, 2000, p. 467. 
290 MAGALHÃES Jr., 1975, p.206. 
291 AMARANTE. Missal. In: O Álbum, Rio de Janeiro, v. 12, mar. 1893, p. 93. Por um lapso, esta crítica passou 
despercebida por Magalhães Jr. (1975, p.205), julgando que Artur Azevedo silenciara. 
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Mas...  maldito  mas!...  escreve  o  poeta  coisas  que eu  não  entendo,  não  sei  se  
por  um  defeito  da  minha inteligência, o que é provável, ou por uma enunciação 
muito subjetiva das suas impressões, o que é possível. Em todo o caso, ignoro o 
que seja um ‘sonho branco de quermesse’ e outras coisas que não cito para não 
alongar esta notícia.292 

 

A tentativa de enxergar os versos simbolistas pelo ângulo dos cânones do Realismo 

seria, malgrado os esforços, fatalmente fruste, mormente porque os fundamentos e anseios da 

nova corrente eram muito diversos. Não seria possível definir, num patamar de racionalidade 

e lógica293, a expressão que Azevedo elegeu para incluir, em sua crônica, como exemplo de 

abstração incompreensível, pois tudo que se pudesse alegar sobre “quermesse” e “sonho 

branco”, ou sonho puro, diáfano, certamente ficaria numa retórica dependente da imaginação 

do leitor, rica de elementos que não estariam designados em lugar algum do soneto donde o 

crítico extraiu aquele verso. 

Artur de Miranda, amigo do autor de Broquéis e defensor do Simbolismo, fora dos 

primeiros a se manifestar sobre Missal, considerando-o um “livro completo, policromo, que 

tem áureas cintilações de estrelas cadentes e castas lactescências de luares”, reflexo da 

“vibração de [um] artista particularíssimo”, e portador do “triunfo glorioso do Estilo, do 

Ritmo, da Originalidade”. Entretanto, sentia na obra “a mágoa dos Radicalizados, a ironia 

agulhante dos Incompreendidos, o suave encanto dos Reclusos”. Miranda pressentia, 

profeticamente, que o livro enfrentaria fortes obstáculos: “não será [...] sem ódios, sem 

babugens terríveis, que o rinocerismo [sic] olhá-lo-á de esguelha, em contrações epiléticas  de 

estrabismos clownescos”.294 

A expressão satírica ou humorística de Miranda (“contrações epiléticas de estrabismos 

clownescos”) seria “coincidência” demais, pois Olavo Bilac, reconhecido opositor dos 

simbolistas era notoriamente estrábico dos dois olhos.295 

As críticas negativas, todavia, vinham carregadas de uma audácia que os encômios a 

Cruz e Sousa não beiravam. Magalhães de Azeredo, discípulo de Machado de Assis e amigo 

de Bilac, desfechou reprimenda mordaz ao poeta de Missal, em setembro de 1893: 

 

                                                
292 COSIMO (Artur Azevedo). Livros novos. In: O Álbum, Rio  de  Janeiro,  v.  38, set. 1893, p. 303. Grifos 
nossos.  
293 No Capítulo 4, item 4.7, ao tratar da doutrina platônica relacionada à poética cruzesousiana, tal aspecto será 
melhor elucidado. 
294 MIRANDA, Artur  de. Missal.  In: C AROLLO,   Cassiana Lacerda  (Ed.). Decadismo e simbolismo no 
Brasil: crítica  e poética. Seleção e apresentação de Cassiana Lacerda Carollo. Rio de Janeiro: Livros Técnicos e 
Científicos; Brasília: Instituto Nacional do Livro, 1980. v. 1, p. 179-181. 
295 BITTENCOURT, Liberato. Olavo Bilac: ou, Singular teorema de psicologia literária (ensaio psicologico) : 
literatura comparada Editora Ofs. Gráfs. do Ginsaio, 1937, p.68. 
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A literatura bastarda e equívoca de que o autor de Missal é representante, e talvez 
chefe, não tem base alguma; não passa de extravagância irrisória e mórbida, que, 
levada um pouco mais adiante, pode entrar no domínio do que Lombroso chama  –  
literatura  de  manicômio.  
Não me admira que o Sr. Cruz e Sousa consiga formar, não uma escola, mas um 
grupinho de aderentes e de imitadores, tanto mais que a sua maneira estética é bem 
fácil de imitar. Estranho, sim, que jornais sérios e criteriosos, nesta terra onde ainda 
vivem Machado de Assis, José Veríssimo, Olavo Bilac, Raimundo Correia, Coelho 
Neto e tantos outros lisonjeiem, sem discussão e sem crítica, o autor do Missal, 
chamando-lhe ilustre prosador, grande cultor das letras.296 

 

A menção a Lombroso tampouco era coincidência, a que se remete a leitura do capítulo 

2, item  2.10.2, sobre o Código Penal Republicano, expressão do preconceito que marcou a 

apreciação das obras de Cruz e Sousa. 

Diversos chistes satíricos e debochados foram veiculados na imprensa, por ocasião do 

surgimento de Missal e Broquéis, o que certamente não deixariam de afetar a sensibilidade do 

poeta. Em 3 de setembro, saía na primeira página da Gazeta de Notícias um soneto assinado 

por “Sousa e Cruz”, que já se referia à publicação de Broquéis: 

 

NA COSTA D’ÁFRICA 
 
Flava, bizarra, álacre e cintilante, 
Na Epopéia de rufos de tambores, 
Surge a manhã dos místicos vapores 
Do Levante irial, purpurejante... 
 
Gargalha o sol; – o Deus enamorante, 
Cristais brunindo os rútilos fulgores 
Na comunhão dos rubros esplendores: 
N’África rude, bárbara, distante. 
 
E vinha, então, torcicolosamente, 
Numa dança macabra a turba ardente 
De pretinhos a rir, trajando tangas... 
 
Festa convulsa, exata d’Alegria. 
Candongas, Bonzos, tudo enfim havia, 
Missais, Broquéis, Pipocas, Bugigangas.297 

 

O poema representava um ataque com destinatário bastante definido.  A par da paródia 

aos traços estilísticos do poeta, levava-se a ridículo sua etnia e a procedência africana. A 

forma agressiva do preconceito mostrava, sem dúvidas, o quanto a nova forma de poesia 

incomodara os autores em voga. Outros ataques do gênero grassaram pelas publicações da 

                                                
296 AZEREDO, Magalhães de. O Missal. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 18 set. 1893, p. 1-2. 
297 Gazeta de Notícias. Na Costa d’África, em A Pedidos. 3 de setembro de 1893. 
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época, e podem ser conferidos nas obras biográficas de Magalhães Jr. e Uelinton Alves, 

dentre outros, mas a real autoria dessas peças ainda não recebeu veredicto final. 298  

Um aspecto poucas vezes destacado pelos estudiosos, consiste na recorrência aos 

ataques, principalmente pelos jornais, dos simbolistas contra as correntes realistas e 

parnasianas, e vice-versa, desde antes da publicação dos livros de estreia de Cruz e Sousa, e 

que podem ter contribuído decisivamente para a virulência obstinada da crítica. É possível 

encontrar rixas acirradas entre Oscar Rosas, do grupo dos novos, e Araripe Júnior, a quem 

pede que morra299, e contendas reiteradas entre os grupos adversários. Na Revista Ilustrada, 

no período em que esteve a cargo da redação de Artur de Miranda e Cruz e Sousa com 

colaborações de Virgílio Várzea, Oscar Rosas e Araújo Figueiredo, de 1891 a meados de 

1892, já os ataques aos “consagrados” eram constantes. Tome-se o exemplo da publicação das 

Rapsódias, de Coelho Neto, assim glosadas por aquela revista: “Somos francos em dizer-lhe 

que as Rapsódias são fracas. A arte pouco ou nada lucrou”, ou mesmo os “pêsames pelo ‘O 

Grude’, desferidos em artigo sobre a peça homônima de Valentim Magalhães; ou ainda, sob o 

pseudônimo de Tartarin de Tarascon, a choça a Luís Murat: “Qual! Não foi o Sr. Luís Murat 

que escreveu tais aleijões. Ao menos eu não creio...”300 

Fica evidente que, muito embora a crítica de peso alardeasse imparcialidade ou 

julgamento meramente literário, com o fim de transmitir uma imagem de credibilidade, a 

conclusão que se pode chegar é de que as armas brandidas contra as primeiras obras de Cruz e 

Sousa, sobretudo a alegação de imperícia no versejar, ou falta de sentido, já estavam prontas 

mesmo antes que as obras surgissem, e nesse espírito foram recebidas. 

Não por outra razão, quando Massaud Moisés, ponderando, em 1966, considera Cruz e 

Sousa bem-sucedido como realizador de um elevado e singular ideal de arte, qual seja, chegar 

a alturas que o situam entre os maiores poetas brasileiros de todos os tempos, no mesmo 

patamar de outros grandes poetas estrangeiros301; ou na observação contemporânea, do crítico 

francês Otto Maria Carpeaux, que foi enfático: “A verdadeira poesia nacional começou com 

Cruz e Sousa (...)”; 302 estes descompassos tornam pouco crível que houvesse tanta boa-fé nas 

lentes da crítica oitocentista. 

 

 

                                                
298 MAGALHÃES Jr., 1975; pp. 235-249; ALVES, 2008, pp.270-275. 
299 ROSAS, Oscar, in Novidades, de 18 de outubro de 1890; ALVES, 2008, p.247. 
300 Todas as passagens estão em: MAGALHÃES Jr, 1975, pp.190-192. 
301 MOISÉS, 1973, p.119 
302 CARPEAUX, Otto Maria. “A literatura brasileira vista por um europeu”, in: SENNA, Homero. República das 
letras: (20 entrevistas com escritores) Editora Livraria São José, 1957, p.352. 
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3.2. Ambiente literário no “Antro” simbolista 
 

Fiel discípulo, amigo de Cruz e Sousa e seguidor do grupo que os congregava numa 

atmosfera quase apostólica de defesa da causa, Carlos Dias Fernandes deixou importantes 

memórias do período em que viveu sob a égide da forte impressão causada pelo autor de 

Evocações, nos encontros frequentes em que liam versos e discutiam os rumos literários da 

nova escola.303 

O memorialista conta que os encontros diários davam-se, sobretudo, no entorno da Rua 

do Ouvidor, defronte ao Jornal do Comércio e A Notícia, e próximos aos círculos literários, 

sem que, entretanto, com eles interagissem. Além do autor de Fretana e Cruz e Sousa, era 

presença constante o leal amigo Tibúrcio de Freitas, que se reunia aos companheiros logo que 

saía dos Correios onde trabalhava, e Nestor Vítor, um dos corifeus do Simbolismo que 

também compunha o grupo dos “novos”. 

As mais intensas e memoráveis reuniões, porém, ocorriam na pobreza misérrima do 

“Antro”, assim chamado um quarto alugado num casarão de dois andares na Rua do Senado, a 

20$000 (vinte mil-réis) mensais, cuja vista desembocava num quintal com um tanque de 

lavagem e galinheiro coberto de folhas de zinco. Na precária acomodação viviam os idealistas 

Carlos D. Fernandes, Tibúrcio Freitas e o pintor e desenhista Maurício Jubim, este de poucos 

versos, mas sempre inspirados no Dante Negro, ídolo de todos. Nestor Vítor amiúde se 

agregava ao grupo. 

Cruz e Sousa vinha sempre com novos trabalhos, que lia em voz alta sob uma atmosfera 

de “inviolabilidade e segredo”, louvado em seu engenho criador nas reuniões que Fernandes 

chamou de ”conciliábulos indevassáveis”. Relata, ainda, que quando havia sugestões, 

emendas ou substituições, eram feitas somente por Tibúrcio, que recebia do autor de Broquéis 

estima e consideração por sua sutileza crítica, aliadas à profunda amizade, e levavam o poeta 

a aceitar e realizar os reparos sugeridos sempre com gratidão e naturalidade. 

                                                
303 Estes fatos narrados provêm do testemunho de Fernandes, recontados também nas memórias de Andrade 
Muricy. (FERNANDES, Carlos Dias. Fretana: romance. Rio de Janeiro: Editora Alba, 1936, pp.124-126; 
MURICY, José Cândido de Andrade. O Símbolo à sombra das araucárias: memórias. Editora Conselho Federal 
de Cultura, 1976, pp.124-126.) O “Antro”, frequentado pelo grupo simbolista de Cruz e Sousa, é citado por 
diversos autores: AZEVEDO, Sânzio de. A Padaria Espiritual e o simbolismo no Ceará. Editora Casa de José de 
Alencar/Programa Editorial, 1996, p. 207; EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo /ilustrações 
originais de Marques Junior, Henrique Cavalleiro, Armando Pacheco, e outros, Volume 4. Editora Conquista, 
1957, p. 722; Discurso do Sr. Peregrino Júnior, in: Discursos acadêmicos, Volume 12 Academia Brasileira de 
Letras, 1944, p.274. 
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O “Antro” era pouquíssimo frequentado. Luiz Edmundo, que traçou vasto panorama 

histórico em seu O Rio de Janeiro do meu tempo, com sua acuidade e bom humor mordaz diz 

que o quarto onde se reunia o grupo de Cruz e Sousa era 

 

impenetrável. Turris ebúrnea. Reduto de entonados sonhadores. Loja maçônica. 
Grande Oriente da literatura nacional [...], onde esses cardeais do simbolismo, 
primazes da nova idéia, o arrebatado Carlos Fernandes à frente, cabalisticamente, se 
encontram a desoras, em tertúlias memoráveis.304 

 

Não obstante, ao referir-se a certa passagem do romance memorial Fretana, de 

Fernandes, Andrade Muricy a considera “uma anedota que bem exprime a gravidade da 

atmosfera em que o Poeta Negro vivia, e a sua supersensibilidade”305.  

Eis que, certa feita, Cruz e Sousa declamava O Emparedado em voz alta, absorvido pela 

atenção extática dos companheiros. Embora concentrados, Carlos e Tibúrcio, que estavam 

próximos à janela, se deixaram distrair alguns momentos por duas meninas da casa, que lá 

embaixo faziam gestos e lhes mandavam beijos. Cruz e Sousa percebeu a desatenção dos 

amigos e pediu desculpas, interrompendo a leitura. Tibúrcio, diante do incômodo da situação, 

sugeriu que saíssem. Já no Campo de Sant’Anna, depois de longos minutos em que o autor de 

Faróis permanecera num “mutismo estúpido”, tomado de uma carranca de mágoa que jamais 

os amigos haviam presenciado, por fim é interpelado por Tibúrcio, como rememora Carlos 

Fernandes:  

 

– Cruz, que tem você, que lhe fizemos nós? Isto não pode ser. Precisamos 
explicarmo-nos, disse, imperativo, peremptório.  
O autor dos Broquéis desfez-se num pranto convulsivo, aos soluços, abraçando-se 
ao peito do seu confidente. Quando pôde falar, balbuciou: 
– Oh! Isto vindo de você é horrível! Foi uma desilusão, um desabar de tudo! O 
naufrágio da minha alma. 
– Pois seríamos capazes [protesta Tibúrcio], nós, que o adoramos, que temos no seu 
afeto a única e suprema recompensa da nossa vida, o nosso estímulo, o nosso 
orgulho, a nossa felicidade?! 

 

Considerando-se o causador do incidente, Carlos D. Fernandes, então, exclama que deve 

justiça ao poeta, e que isto lhe será conforto e consolo, pedindo perdão de joelhos. 

Ao transcrever a passagem, Andrade Muricy deixa para quem puder ler nas entrelinhas: 

“era essa a atmosfera emocional que rodeava o poeta.”306 

                                                
304 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, Edições do 
Senado Federal v.1, 2003, pp. 447-8. 
305 MURICY, 1976, p.125. 
306 MURICY, 1976, p.126. 
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Da época dos encontros no “Antro” – que Paola Prandini informa terem ocorrido a partir 

de 1896307 – os relatos colhidos pelos biógrafos ainda apontam a presença tardia, no grupo, de 

Félix Pacheco e Saturnino de Meireles, que viriam a fundar mais tarde no Rio de Janeiro, 

quando Cruz e Sousa já havia falecido, a revista de cunho simbolista Rosa Cruz (1901-1904), 

juntamente com Carlos D. Fernandes, Castro Meneses, Tavares Bastos, Gonçalo Jácome, 

Pereira da Silva, Tibúrcio de Freitas e Rocha Pombo, dentre outros, em que cultuavam a 

memória do Dante Negro e com frequência imitavam seu estilo. 

O autor de Últimos Sonetos, que no tempo das reuniões do grupo já havia sido 

promovido a arquivista da Estrada de Ferro Central do Brasil, vivia em amargura pelo 

insuficiente salário de 220$000 (duzentos e vinte e cinco mil-réis) que auferia num cargo em 

desacordo ao seu talento. Diante da situação de necessidade, Andrade Muricy relembra que 

Saturnino de Meireles, um jovem de 19 anos, discípulo e seguidor de Cruz e Sousa, tornou-se 

frequentador do “Antro” e doava uma parte de seu salário de bancário ao poeta catarinense, 

seu mestre, para reduzir sua penúria. Precisamente 50$000 (cinquenta mil-réis)308, que 

equivaliam a pouco mais de dois aluguéis de quartos como o “Antro”, onde se agremiavam os 

jovens idealistas do Simbolismo. 

O crítico paranaense, ainda relatando a passagem, afirma que Cruz e Sousa, “orgulhoso, 

a angelitude de Saturnino desarmava-o” 309. Pois foi este último um dos poucos, junto a 

Nestor Vítor, Maurício Jubim, Tibúrcio de Freitas e Carlos Dias Fernandes, que anos depois 

receberam o corpo de Cruz e Sousa no dia seguinte ao seu falecimento, na Estrada de Ferro 

Central do Brasil, quando veio embrulhado com descuido e jogado num canto de um vagão 

destinado ao transporte de cavalos.310 

Saturnino de Meireles, como se a fidelidade em vida e na hora da morte ainda não 

bastasse, financiou a publicação da póstuma Evocações, no ano de falecimento de Cruz e 

Sousa, junto a raríssimos subscritores.311 

 

 

 

                                                
307 PRANDINI, Paola. Cruz e Sousa: Retratos do Brasil Negro. Editora Selo Negro, 2011, p.108. 
308 MURICY, José Cândido de. Para Conhecer Melhor Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 1973, p.14. 
309 MURICY, 1976, p. 179. 
310 Andrade Muricy (1987, p.153) e o próprio Carlos D. Fernandes (1936, p.45) não incluem a presença de 
Saturnino de Meireles na estação de trem que recepcionou o cadáver de Cruz e Sousa, mas o nome do jovem 
discípulo figura nas obras do biógrafo Magalhães Jr (1975, p. 346-7), Uelinton Alves (2008, p.355) e Antônio 
Dimas (1980, p.24). Inclinamo-nos pela presença, dada a dedicação extremada de Meireles e a segurança dos 
biógrafos. 
311 SOUSA, 2000, p.19. 
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3.3. O espectro da Miséria 
 

Diversos estudos que se debruçam sobre a trajetória do autor de Faróis mencionam com 

certo otimismo sua promoção à arquivista da Estrada de Ferro Central do Brasil, assinada em 

27 de maio de 1896, com o vencimento anual de 2.700$000 (dois contos e setecentos mil-

réis), o que lhe dava 225$000 (duzentos e vinte e cinco mil-réis)312 por mês. Os biógrafos 

consideram que a situação financeira do poeta havia “melhorado um pouquinho”313, e que 

talvez tivesse “recebido com alegria”314 a promoção a que tanto objetivara nos meses 

anteriores. Aparentemente, de fato, havia melhora em comparação ao vencimento anual de 

praticante de arquivista, que percebia desde 28 de janeiro de 1895, no valor de 1.800$000 

(um conto e oitocentos mil-réis) anuais315, que totalizava 150$000 (cento e cinquenta mil-réis) 

por mês. Melhora também em relação aos magros 50$000 (cinquenta mil-réis)316 que recebia 

(quando recebia) do Cidade do Rio, nos idos de 1891, quando aportara na Capital. 

Entretanto, muito a despeito disso, em carta datada de 2 de junho de 1896, enviada a 

Nestor Vítor, Cruz e Sousa principia nestes termos: “Desejo muito que me faças um sacrifício 

de amigo, ao menos com a quantia de vinte mil-réis [...]”, situação que parece antes agravada 

em carta ao mesmo destinatário, datada de 27 de dezembro de 1897, quando o poeta se 

lamenta: “mas o pior, meu velho, é que estou numa indigência horrível, sem vintém para 

remédios, para leite, para nada, para nada! Um horror!”317  

Tais súplicas irão marcar profundamente a maioria das poucas cartas escritas pelo poeta 

de Faróis, desde quando pretendia instalar-se no Rio de Janeiro, em missiva datada de 2 de 

abril de 1888, desde o Desterro, para Germano Wendhausen, quando roga: “[...] venho valer-

me do seu prestígio e da sua generosidade jamais desmentidas, pedindo-lhe encarecidamente 

(...) o supremo obséquio de me emprestar 50$000 réis para eu poder transportar-me [...]”, até 

a última que redigiu, em letras trêmulas, a 17 de março de 1898, dois dias antes de falecer 

tuberculoso, desde Estação de Sítio – MG, a Nestor Vítor, em que mostra a profunda miséria 

que o abateu e que foi sua preocupação até o último instante: “Preciso com muita urgência de 

                                                
312 Andrade Muricy (1973, p.14) afirma que o poeta fora promovido com vencimentos de 250$000 (duzentos e 
cinquenta mil-réis) mensais, mas a cópia digitalizada do documento original desmente o valor, em: Fundação 
Biblioteca Nacional: <www.memoria.bn.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
313 MAGALHÃES Jr., 1975, p.270. 
314 ALVES, 2008, p.313. 
315 MEDEIROS, 1998, p.213. 
316 MAGALHÃES Jr., 1975, p.163. 
317 MUZART, Zahidé Lupinacci. Cartas de Cruz e Sousa. Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1993, pp.45 e 
46. 
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dinheiro. Isto aqui é muito agradável. Depois mandarei dizer tudo. Não te esqueças do 

dinheiro”.318 

Em 27 de janeiro de 1898, ainda ao fiel amigo Nestor Vítor, relatava a dificuldade para 

mudar de residência em relação às despesas mais comezinhas: “A luta das casas continua 

horrível. Não imagina que desespero – todos querem fiador (...) Já não temos recursos nem 

para os trens nem para os bondes. Estas cousinhas é que ninguém parece lembrar-se delas.” 319 

O anseio do poeta por uma situação em que os recursos lhe permitissem ao menos o 

essencial o acompanhou ao longo da vida, pois se ao mesmo amigo pedia auxílio para obter 

algum emprego melhor, e desabafava em 16 de dezembro de 1894: “Já longo e doloroso 

tempo tenho aguardado uma melhora na vida[...]”320, não somente a ele escrevia nestas horas 

de dolorosa aflição. Também houvera rogado ao abastado poeta Luís Delfino, em 19 de 

novembro de 1893, nestes termos: “[...] Uma vez que se não dignou responder-me, peço-lhe 

ainda, apelando para os seus generosos sentimentos (...) ao menos com (...) 100$000 réis, pois 

é bem dolorosa a minha situação neste momento[...]”321, e igualmente a Alberto Costa, em 8 

de maio de 1896: “Peço-lhe encarecidamente que me sirva, se não em toda ao menos na 

metade da importância que eu lhe solicitei. As minhas contrariedades e aflições avolumam-se 

cada vez mais.” 322 

A loucura que acometeu por 6 meses Gavita, esposa do poeta, relatada em 18 de março 

de 1896, em carta a Nestor Vítor, acentuou a severa privação econômica do autor de Últimos 

Sonetos, pois, escrevendo ao Dr. Monteiro de Azevedo, médico que criara e transmitira 

educação a Gavita, Cruz e Sousa obtém em 27 de março de 1897 longa resposta em carta, 

com recomendações que Magalhães Jr. julgou de “certa ironia involuntária”323, por conterem 

prescrições de repouso e alimentação equilibrada, incluindo carne, ovos, leite e vinho 

fosfatado, muito difíceis de serem realizadas com os parcos recursos de que dispunha o casal. 

Pelo que o conjunto da correspondência permite avaliar, todavia, a dificuldade de Cruz e 

Sousa não provinha desse tempo. Nas memórias de Araújo Figueiredo, jamais publicadas, 

conta o amigo que morava com o poeta de Faróis, que quando ocorreu sua demissão do 

Cidade do Rio, Figueiredo foi solidário e demitiu-se também, deixando um testemunho da 

situação vivida por ambos, em meados de 1891: 

 

                                                
318 MUZART, 1993, pp.29 e 52. 
319 MUZART, 1993, p.49. 
320 MUZART, 1993, p.42. 
321 SOUSA, 2000, p.826. 
322 MUZART, 1993, p.44. 
323 MAGALHÃES Jr., 1975, p.285. 
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Na rua, sem emprego, achamo-nos sem um real, e com o quarto de cômodos 
vencendo os aluguéis. Que lutas formidáveis! Que batalhas impenitentes! Que 
assombros de horrores secretos. Comíamos queijo mineiro, já bichado, que nos 
vendia uma taberna em frente, e bebíamos água, até que adoeci, devido ao queijo, e 
fiquei acamado por um mês. Mas não deixei de comer queijo, todas as vezes que o 
Cruz m’o trazia a cantarolar e a rir. E os lençóis da nossa cama como se achavam! 
O assoalho tinha melhor cor! Nem lavadeira, nem engomadeira tinham coragem de 
entrar no quarto, pois temiam o calote, que seria certo, numa quadra de nenhum 
dinheiro e nenhum crédito.324 

 

Apesar da miséria e afastado de sua terra natal, Cruz e Sousa não se esquecia dos pais, 

mesmo financeiramente. Por ocasião do falecimento de sua mãe, em 24 de agosto de 1891, 

recebe do Desterro uma carta de seu pai, Guilherme Sousa, escrita a rogo, pois era analfabeto, 

em que anuncia o óbito e acusa o recebimento de um vale de 50$000 (cinquenta mil réis), 

agradecendo ao poeta por ele nunca se esquecer do “velho pai”. 325 

 

3.4. A situação econômica do tempo de Cruz e Sousa 
 

A fixação definitiva do poeta catarinense no Rio de Janeiro em fins de 1890 coincidiu 

com o estabelecimento da República e um dos períodos mais conturbados da economia do 

país no século XIX. Ensina Eliana Cardoso que a Abolição gerou profunda demanda de 

crédito para suprir o aumento maciço do trabalho assalariado, e as incertezas que marcaram o 

período entre 1888 e 1890 caminharam a par de uma arrojada legislação bancária que resultou 

na abertura de diversos bancos com autonomia para a emissão de cédulas com lastro nos 

depósitos de títulos do Governo. Com Rui Barbosa a frente do recém-criado Ministério da 

Fazenda, o estoque de moeda aumentou vertiginosamente, gerando expansão acentuada de 

crédito e cinco vezes mais depósitos e cédulas ao fim de 1893.326 

Além da expansão monetária que favoreceu a abertura de inúmeras empresas que 

chegavam a falir mesmo antes de funcionarem – o chamado “Encilhamento” – e da 

desvalorização cambial que minou a economia e desfavoreceu a importação de alimentos, 

houve severa queda na produção da lavoura e no preço do café. A conjunção desses fatores à 

acentuada instabilidade política propiciou o maior período de surto inflacionário da segunda 

metade do século XIX.327 

                                                
324 Juvêncio de Araújo Figueiredo, apud. ALVES, 2008, p.235. 
325 ALVES, 2008, p.236. 
326 CARDOSO, Eliana. A inflação no Brasil. PAEG e REAL: dois planos que mudaram a economia brasileira. 
Rio de Janeiro: editora FGV, 2007, pp.97-98. 
327 CARDOSO, Eliana. “Exchange rates in nineteenth century Brazil: an econometric model.” Journal of 
Development Studies . 19: 170-78. 1983. 
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A par da análise econômica, Machado de Assis não deixaria de registrar, em suas 

crônicas de época no Gazeta de Notícias, valioso testemunho do momento que todos viviam, 

inseridos num ambiente especulativo de perplexidade, impensável nos tempos do Império: 

 
[Os mistérios] do encilhamento aturdiram por alguns dias ou semanas; mas desde 
que se descobriu que o dinheiro caía do céu, o mistério perdeu a razão de ser. 
Quem, naquele tempo, pôs uma cesta, uma gamela, uma barrica, uma vasilha 
qualquer, ao luar ou às estrelas, e achou-se de manhã com cinco, dez, vinte mil 
contos, entendeu logo que só por falsificação é que fazemos dinheiro cá embaixo. 
Ouro puro e copioso é que cai do eterno azul. 328 
 

Tais fenômenos gerariam, por certo, alta desenfreada de preços, sobretudo na última 

década do Oitocentos. Luís Catão, reunindo as pesquisas de Haddad329 e Lobo330 às suas, 

elaborou o quadro abaixo331, em que fica demonstrado o período em que a alta de preços 

atingiu níveis alarmantes e desestabilizadores no país, contando desde o término da Guerra do 

Paraguai, em 1870, até 1913: 

 

 

 

 

                                                
328 Publicado originalmente na Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, em 16 de dezembro de 1894, in: ASSIS, 
Machado de Assis. Obra Completa. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, Vol. III, 1994.  
329 HADDAD, Cláudio Luiz da Silva. Crescimento do produto real no Brasil, 1900-1947. Rio de Janeiro, 
Fundação Getulio Vargas, 1978. 
330 LOBO, Eulalia Maria Lahmeyer et  alii.  Evolução dos preços e do padrão de vida no Rio de Janeiro, 1820-
1930. Revista Brasileira de Economia. 25: 235-65,1971. 
331 CATÃO, Luis A. V. A new wholesale price index for Brazil during the period 1870-1913. Revista Brasileira 
de Economia. Rio de Janeiro, FGV, 46(4):519-33, out./dez. 1992, p.529. 
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Conquanto haja diferença entre os indicadores trazidos por Catão, verifica-se alta 

acentuada nos indicadores de preços do entre 1895 e 1898, período em que a batalha de Cruz 

e Sousa por melhores condições de subsistência se revelava ainda mais árdua. O panorama 

econômico do país se apresentava mais grave do que as últimas décadas anteriores, conforme 

se depreende da lição de Elizabete Espíndola: ”A oferta de mão-de-obra abundante aviltava os 

salários, a falta de moradia, as péssimas condições sanitárias, a ocorrência constante de 

moléstias, os preços altos, a fome, o desemprego e a miséria, formavam um quadro desolador 

na última década do século XIX”.332  

Para que se possa ter uma ideia do valor dos mantimentos e do custo de vida no segundo 

semestre de 1893, época do casamento de Cruz e Sousa e Gavita, observa Ubiratan Machado 

que lojas de liquidação ofereciam ternos de casimira a 60$000 (sessenta mil-réis); um enxoval 

completo de noiva (que Gavita não usou), ficava em 100$000 (cem mil-réis); quartos simples 

podiam ser alugados entre 25$000 (vinte e cinco mil-réis) a 35$000 (trinta e cinco mil-réis) 

mensais. Havia serviços de pensão (quentinhas com almoço), entregues na residência do 

freguês, por 60$000 (sessenta mil-réis) mensais. Com 1$000 (mil-réis) era possível comprar 5 

quilos de batata; ou cerca de 4 quilos de feijão; ou cerca de 3 quilos de farinha; ou 4 quilos de 

tomate; ou 1 quilo e 250 gramas de carne seca. Toda essa compra, se somada, daria 5$000 

(cinco mil-réis). Para 1 quilo de café em grão, era preciso desembolsar 1$400 (mil e 

quatrocentos mil-réis).333 

A conclusão que resta inevitável do panorama econômico no tempo de Cruz e Sousa é 

que jamais, ao longo de toda sua vida, o poeta se deparou com alta tão repentina e vertiginosa 

de preços, inflação preocupante e instabilidade econômica. Não se trata de um modo de 

interpretar a obra do poeta, mas de uma constatação técnica que, a julgar pela sua 

correspondência ativa, trouxe-lhe maceradas preocupações até o final da vida. 

Entretanto, nem por isso deixou o poeta de produzir copiosamente, eis que obras como 

Faróis, Evocações e Últimos Sonetos foram geradas nesse turbulento período econômico. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
332 ESPÍNDOLA, Elizabete Maria. Cruz e Sousa: Modernidade e mobilidade social nas duas últimas décadas do 
século XIX. Dissertação de Mestrado. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.  Programa de Estudos Pós-
Graduados em História, 2006, p.91. 
333 MACHADO, Ubiratan. O poeta e os parnasianos. Revista Travessia, nº26, 1993, pp. 53-58. 
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3.5. Caráter 
 

É lugar-comum que a definição de caráter se apresenta algo prosaica a toda pessoa, eis 

que não há quem não a defina a seu próprio modo, daí podendo se extrair a ideia de que o 

caráter compreende uma série de formas individuais de sentir e de reagir, capazes de 

diferenciar um indivíduo do outro, e que apresentam uma maneira constante de ser, o que 

difere do humor, de natureza passageira.334 

Já se vão longos anos desde quando Freud afirmou que os traços de caráter simbolizam 

a forma como o ego tenta controlar a angústia gerada pelos conflitos.335 De fato, a camada da 

consciência que o psicanalista austríaco entendia por “ego” poderia ser buscada na superfície 

da organização mental, onde permanecia próxima ao mundo externo. Ocupando uma função 

necessária de percepção, o ego estaria no equilíbrio entre a iluminação da realidade exterior e 

a consciência da realidade interior, em seus medos, impulsos e necessidades, ou seja, em seu 

vasto conteúdo sensorial orgânico.336 

Retomando Freud, é Wilhelm Reich quem observa, com acuidade, que o caráter é a 

maneira crônica como o ego sofre suas mudanças, construindo uma espécie de enrijecimento, 

que é a verdadeira base para que os modos de reação se tornem crônicos. O objetivo desse 

enrijecimento é a proteção do ego para os perigos, sejam internos ou externos. Constituindo-

se numa estrutura protetora do indivíduo, o termo mais adequado seria “encouraçamento”, 

pois representa uma franca limitação à mobilidade psíquica do indivíduo em sua 

personalidade, em amplo sentido.337 

A amplitude do estudo do caráter revela uma complexa gama de reações e estímulos que 

se mostram distantes da simples associação entre a pessoa e suas condutas objetivas. A 

manifestação da pessoa em sociedade, tal qual é percebida pelos biógrafos e testemunhas – 

mormente quanto ao estudo de um poeta como Cruz e Sousa – é ambígua e equívoca. Dela 

não se pode extrair qualquer conclusão fechada, e nisto consiste a “imprecisão” inerente ao 

próprio sentido de caráter. É o que leciona com precisão Theodor Adorno. Segundo o 

sociólogo alemão,  

 

opiniões, atitudes e valores, conforme os concebemos, são expressos mais ou 
menos abertamente em palavras. Psicologicamente eles estão “na superfície”. 
Precisa ser reconhecido, portanto, que quando vêm questões carregadas de afetos 

                                                
334 GILLIÉRON, Edmond. A primeira entrevista em psicoterapia, Edições Loyola, 1996, p.55. 
335 FREUD, Sigmund. Inibições, Sintomas e Angústia (1926). In: Edições Standard das obras psicológicas 
completas de Sigmund Freud. Vol. 20. Rio de Janeiro: Imago, 1996. 
336 FREUD, Sigmund. Beyond the Pleasure Principle. Trans. J. Strachey. New York: Liveright, 1950, p.17. 
337 REICH, Wilhelm. Análise do caráter (1933). São Paulo: Marins Fontes, 1989, p.149. 
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como as concernentes a grupos minoritários e temas políticos correntes, o grau de 
abertura com que uma pessoa fala dependerá da situação em que ela se encontra. 
Pode haver discrepância entre o que uma pessoa diz em uma ocasião particular e o 
que ela “realmente pensa”.338 

 

Naturalmente, isto distancia o caráter da forma como a pessoa se comporta, sendo um 

campo vasto de análise, ainda mais árduo quanto ao artista, que sendo o mensageiro da obra 

de arte, não é, contudo, o indivíduo social que a produz, mas aquele que, por seu labor, por 

sua atividade passiva, se faz substituto ocasional do sujeito social e total.339 

O caráter de Cruz e Sousa se reveste de instigante singularidade, mas a idiossincrasia do 

homem não pode ser transposta para a obra, sob pena de um biografismo quebrado, fadado à 

incompletude e, por isso, falso. A crítica feroz ao chamado “biografismo”, com maior ardor a 

partir da segunda metade do século XX, foi capitaneada por Roland Barthes, baseado na 

premissa de que a obra sobrevive além do autor, e suas constantes releituras deslocam o fulcro 

para o momento da enunciação, o aqui–agora concretizado pelo leitor. Ao “matar o autor”, o 

crítico francês, em sua arguta justificativa, aduziu que “a imagem da literatura que se pode 

encontrar na cultura corrente está tiranicamente centralizada no autor, sua pessoa, sua história, 

seus gostos, suas paixões”340, o que desconsideraria a prevalência da obra, em sua permanente 

reinterpretação. 

A princípio, perscrutar a pessoa do autor não desvendaria a obra. Por isso, Maurice 

Blanchot, ao tratar da literatura como experiência de dispersão, demonstra a tese através do 

exemplo de Proust, cujos primórdios acusam uma linguagem próxima a Flaubert, mas que a 

prática constante da escrita vai consolidando num estilo próprio, uma “forma que admiramos 

hoje como maravilhosamente proustiana”. Contudo, questiona precisamente:  

 

Mas quem fala aqui? (...) Dizemos Proust, mas sentimos que é o totalmente outro 
que escreve, não somente uma outra pessoa, mas a própria exigência de escrever, 
uma exigência que utiliza o nome de Proust mas não exprime Proust, que só o 
exprime desapropriando-o, tornando-o Outro.341 

 

 Entretanto, o próprio Barthes retomaria a figura do autor algum tempo adiante, com 

reservas.  Diria o semiólogo: “no texto, de uma certa maneira, eu desejo o autor: tenho 

necessidade de sua figura (que não é nem sua representação, nem sua projeção), tal como ele 

                                                
338 ADORNO, T.W., FRENKEL-BRUNSWIK, E., LEVINSON, D. J., & SANFORD, R. N., The authoritarian 
personality (abridgen edition). New York, W.W. Norton & Company, 1982, p.4. Tradução nossa. 
339 ADORNO, Theodor W. Prismas – Crítica , Cultura y sociedad. Trad. de Manuel Sacristán. Madrid, Aguilar, 
1984, p.219. 
340 BARTHES, Roland. O rumor da língua. Tradução de Mário Laranjeira. Editora Brasiliense, 1988, p.67-68. 
341 BLANCHOT, Maurice. O livro por vir. Tradução de Leyla Perrone-Moisés. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
p. 306. 
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tem necessidade da minha(...).”342 O autor que surge em retomada, com efeito, não é o mesmo 

que existia anteriormente, mas um autor estilhaçado, fragmentado, destituído da personalidade 

civil, dos ângulos passionais e biográficos que lhe emprestavam tirânica paternidade sobre o 

texto e engessavam a crítica. 

As peculiaridades sui generis do caráter de Cruz e Sousa, expressas nos fragmentos 

biográficos, não devem conduzir a qualquer falsa noção de causalidade entre o 

comportamento da pessoa civil e a obra de arte produzida, mas devem levar à noção 

biografemática que projeta luzes sobre a leitura. É a profª Eneida Maria de Sousa quem 

leciona a respeito: 

 
O biografema será, pois, um fragmento que ilumina detalhes, prenhes de um ‘infra-
saber’, carregado de [...] certo fetichismo, que vem a imprimir novas significações 
no texto, seja ele narrativo, crítico, ensaístico, biográfico, autobiográfico, no texto, 
enfim, que é a vida, onde se criam e se recriam, o tempo todo, ‘pontes metafóricas 
entre realidade e ficção’.343 

 
 

É nesta perspectiva que se pode apreender a personalidade de Cruz e Sousa, expressa 

pelo ângulo dos relatos de amigos e colaboradores, bem como por outros recursos e nas 

demais passagens ao longo deste trabalho. 

 

3.5.1. O encontro com Alphonsus de Guimaraens 
 

A diferença na tonalidade lírica entre os dois grandes vates do Simbolismo brasileiro 

não impediu a admiração mútua. Alphonsus de Guimaraens – “um elegíaco de olhar 

cansado”344, poeta de um misticismo religioso de surdinas, cantilenas em modo menor, círios 

e véus roxos –, era admirado por Cruz e Sousa desde o início da década de 1890, quando 

surgiram as primeiras publicações do poeta mineiro no Estado de São Paulo345. Cruz e Sousa 

– poeta de “exaltação cosmogônica vertiginosa”346, brandindo sinfonias – era idolatrado pelo 

mineiro dos versos que Afrânio Coutinho chamou de “arte de música de câmara”347. 

                                                
342 BARTHES, Roland. O prazer do texto. Editora Perspectiva, 5ª Edição, 2010, p.35 
343 SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: PEREIRA, M.A.; REIS, E.L.;. (Org.). 
Literatura e estudos culturais. Belo Horizonte: Letras, 2000. 
344 MOURA, Emilio. Alphonsus de Guimaraens e Cruz e Sousa., in: Autores e Livros, suplemento literário de A 
Manhã, , Rio de Janeiro, 1/11/1942. 
345 MONTENEGRO, 1998, p.166. 
346 MURICY, 1987, p.448. 
347 COUTINHO, Afrânio. Simbolismo, impressionismo, modernismo. Volume 3, Edição 1 de A literatura no 
Brasil. Editora Sul Americana, 1959, p.171. 
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Em fins de 1895, após bacharelar-se em Direito e antes de ocupar a cadeira da 

Magistratura em Minas Gerais348, Alphonsus veio ao Rio de Janeiro pela primeira e única vez, 

com o fim especial de conhecer Cruz e Sousa349, que considerava “o extraordinário poeta”, “o 

magnífico Cisne Negro”350. A passagem, contada por Mário Matos a Henriqueta Lisboa, foi 

relatada pela biógrafa em 1937, quando proferiu conferência sobre o poeta mineiro, depois 

reunida em livro351. Diversos estudos sobre Cruz e Sousa também a reproduziram352. 

Ocorreu que, conversando e caminhando pela cidade, os dois poetas entraram pela Rua 

do Ouvidor, quando Alphonsus avistou Coelho Neto, passando a certa distância. Já 

consagrado nesse tempo, o escritor despertou o entusiasmo do poeta mineiro:  

“– Olha ali o Coelho Neto! Vamos falar com ele!”  

Cruz e Sousa, entretanto, deteve o ímpeto do amigo e, com um gesto, exclamou nesses 

termos:  

“– Não! Não... detesto essa gente...” 

Pois “essa gente”, como lembra Henriqueta Lisboa, eram “os medalhões do tempo, os 

indiscutidos, os dogmáticos”.353 

Magalhães Jr. atribuiu o tom desabrido e a postura do autor de Broquéis ao fato de que 

pairavam suspeitas de que fora Coelho Neto o autor de um soneto satírico, ironizando as 

composições de Cruz e Sousa e publicado em setembro de 1893, no jornal O País. Dentre os 

novos, Nestor Vítor foi o único a acreditar que a pilhéria vinha, na verdade, de Emilio de 

Meneses354. Eis o soneto-pastiche: 

 

Broquel (Souza e Cruz) 
 
Espiritualizante manipanço 
Gerado nos confins de Moçambique 
Acaba de passar n'Arte um debique,  
Sonoramente, em mórbido balanço. 
 
Ó Cristos de oiro e de marfim, não canso 
De convulso gritar que foi a pique 
A velha escola romba! Ei-lo Cacique: 
Nunca se viu assim tão grande avanço! 

                                                
348 MAGALHÃES Jr., 1975, p.279. 
349 LISBOA, Henriqueta. Alphonsus de Guimaraens Volume 7 de Nossos grandes mortos. Rio de Janeiro: 
Editora Livraria Agir, 1945, p.28. 
350 GUIMARAENS. Alphonsus. Cruz e Sousa. Jornal Conceição do Serro, Mariana, 16 de outubro de 1904, p.3. 
351 LISBOA, 1945. 
352 ALVES, 2008, pp. 309-310; GUIMARAENS FILHO, Alphonsus de. Alphonsus de Guimaraens no seu 
ambiente. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1995, p.105; MAGALHÃES Jr., 1975, p.279; PAULI, 
Evaldo. Cruz e Sousa, poeta e pensador. Editora do Escritor, 1973, p.91; dentre outros. 
353 LISBOA, 1945, p.28. 
354 MAGALHÃES Jr., 1975, pp. 243 e 279. 



95 
 

 
As explosões de prônubas alvuras 
Do flórido noivado das alturas 
Adora imerso em fúlgidos luares...  
 
Todos os pretos-minas da cidade 
Um batuque de estranha alacridade 
Preparam com foguetes pelos ares! 

 

O tom agressivo e achincalhado feria não somente os brios do poeta, mas sua condição 

étnica. Ainda que não houvesse confirmação do autor da zombaria, Cruz e Sousa entendia 

que, no mínimo, Coelho Neto nada fizera para impedir sua publicação.  

 

3.5.2. A recusa à oferta de Coelho Neto 
 
 

Narram Uelinton Alves355e Francisco Leite356um episódio sobre Cruz e Sousa 

transcrevendo fragmentos de uma crônica de João Paraguassú (pseudônimo de Manuel Paulo 

Filho), publicada no jornal Correio da Manhã, em 24 de junho de 1967. A narrativa do 

cronista, entretanto, pelo marcante teor de depoimento, pelos detalhes e supostas revelações 

sobre o poeta catarinense, merece ser transcrita na íntegra. Diz João Paraguassú: 

 

Foi João Lima quem me contou a história. E não o fazia senão como um homem 
que tem melancólica recordação. 
– O caso, dizia-me o jornalista [João Lima], foi que eu soube do episódio narrado 
pelo próprio Coelho Neto. Nesse tempo, o romancista era secretário do governador 
Portela, no Estado do Rio de Janeiro. Não vivia ele em boas relações com Cruz e 
Sousa. O poeta-negro era muito orgulhoso. Quanto mais lhe aumentavam as 
necessidades e as privações, mais se apurava na altivez de ser pobre. Além disso, 
tuberculoso e desenganado, passara a uma existência de absoluto retraimento. Não 
procurava a ninguém. Também não era procurado. Entre os seus amigos, que eram 
poucos, não se podia contar o Neto, que antes se havia energicamente pronunciado 
contra a poesia inovadora do lírico, que foi assim uma espécie de chefe espiritual 
do grupo da Rosa-Cruz. Cruz e Sousa ressentira-se muito. Sucedeu, porém, que 
mais tarde o romancista [Coelho Neto] encontrou Emílio de Menezes numa das 
confeitarias do centro da cidade a comprar alimentos para Cruz e Sousa. O poeta 
satírico era, no fundo, um coração cheio de ternuras. Falou a Coelho Neto dos 
sofrimentos que acabrunhavam o Poeta Negro. A indigência rondava-lhe a porta. 
Que fez Neto? Pegou de um lápis, um pedaço de papel e escreveu a Cruz e Sousa 
um curto bilhete de pura afeição. Fazia uma visita de camaradagem literária. E 
ajuntou uma cédula de vinte mil-réis. Não era assim tão insignificante a quantia, 
pois por essa época vinte mil-réis valiam mais que duas libras esterlinas: o Zé do 
Pato [José do Patrocínio] não lhe pagava tanto por crônica da Cidade do Rio. 
E João Lima resumia: 
– Emílio levou a Cruz e Sousa o recado e o dinheiro. Foi um Deus nos acuda! Cruz 
e Sousa enfureceu-se. Não, não aceitaria! Seria uma vergonha e uma humilhação. 
Não queria, nem aceitaria nada do Coelho Neto. Devolveu tudo, sacudido numa 

                                                
355 ALVES, 2008, pp.310-311. 
356 LEITE, Francisco. Emilio de Menezes e a Expressão de uma Época. Editora Impressora Paranaense, 1969, 
p.101. 



96 
 

rajada de indignação. O romancista tomou-se de assombro quando Emílio lhe 
reapareceu com as notícias. Que poderia responder? Resignou- se, com uma palavra 
de perdão. 
Achava João Lima que o incidente definia bem o orgulho que Cruz e Sousa tinha de 
si mesmo. Em verdade, esse poeta, de um talento tão extraordinário, tinha mesmo 
de ser, o que sempre foi, um grande e heróico sofredor.357 

 

Pois em 11 de janeiro de 1927, quase trinta anos após o falecimento de Cruz e Sousa, o 

fiel colaborador Nestor Vítor havia publicado um artigo sobre do autor de Faróis no jornal O 

Globo, dentre tantos outros estudos que deixou, onde dizia: “A altivez de Cruz e Sousa é 

famosa”. Em seguida, relatava um fato cuja amizade idônea do crítico paranaense sugere ser 

verdadeiro: “A maneira insólita, para exemplificar, por que ele na Cidade do Rio, de que era 

proprietário José do Patrocínio, grande amigo de Coelho Neto, leu, berrando, trepado a uma 

mesa, o primeiro livro que este publicara, é uma imprudência que só por si o retrata.”358 

 

3.5.3. A Grafologia 

 

Preconiza Luciana Boschi que a Grafologia, como ferramenta de investigação da 

personalidade através da escrita, mostra-se não somente um meio apto a perscrutar o real 

caráter e a natureza humana, mas, sobretudo, um sistema organizado que resistiu ao tempo e 

que, de origem milenar, desponta na atualidade com crescente prestígio nos mais diversos 

campos.359 

De fato, o interesse por esta técnica atravessou a História, havendo referências à postura 

sagrada dos egípcios diante da escrita, às análises chinesas e aos rudimentos desta ciência no 

antigo Japão.360 

No século XIV, os grafólogos que protagonizaram o surgimento dos primeiros estudos 

direcionados eram empíricos e intuitivos, destacando-se a figura do rabino Samuel Hanagid, 

responsável pelo nascimento da grafologia intuitiva. A relação entre o caráter e a escrita foi 

associada por Confúcio, Aristóteles, Edgar Allan Poe, Goethe, George Sand, Alexandre 

Dumas e Balzac, dentre outros pensadores de importância, ainda que sem caráter científico 

                                                
357 PARAGUASSÚ, João. Cruz e Sousa. Correio da Manhã, 1º caderno, 24 de junho de 1967, p.6. Disponível 
em: <http://memoria.bn.br/pdf/089842/per089842_1967_22766.pdf>, acessado em 6 de maio de 2014. 
358 VÍTOR, 1979, p.52. 
359 BOSCHI, Luciana. A Personalidade através da Escrita. Rio de Janeiro: Editora E-papers, 2001, p.11 
360 XANDRÓ, Mauricio. Grafología superior: Estudio morfológico de la escritura y método de interpretación 
psicológica. 4ªEd., reimpress. Editora Herder, Editorial S.A., 1991, p.29. 
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organizado.361 Shakespeare, no século XIV, pôs no diálogo de um de seus personagens: “dê-

me a escrita de uma mulher e eu lhe falarei sobre seu caráter”.362 

Após a publicação, em 1622, da primeira obra organizada sobre Grafologia, de autoria 

do médico italiano Camilo Baldi, os estudos modernos, já de cunho científico, encontram sua 

gênese nas pesquisas do abade francês Jean Hippolyte Michon, que por volta de 1860 traçou 

as primeiras matrizes conceituais organizadas, com fundamento em árduas análises, em que 

sedimentou importantes princípios grafológicos e criou diversos termos e conceitos, muitos 

dos quais ainda em uso na atualidade. 

Mais adiante, despontarão com grandes contribuições ao estudo científico da Grafologia 

nomes como Crépieux-Jamin, com seu O ABC da grafologia, publicado em 1929, e Max 

Pulver, psicólogo a quem coube aproximar as teorias da Psicanálise às análises da Grafologia, 

impulsionando a credibilidade e desenvolvimento desta técnica.363 

Atualmente, universidades européias, sobretudo na Alemanha, e em especial na Escola 

de Medicina Legal de Madri, na Espanha, a profundidade do estudo da Grafologia vem 

permitindo sua aplicabilidade nos mais diversos campos, desde a avaliação em testes 

vocacionais, passando pela perícia técnica criminalística, cujo uso no meio policial brasileiro 

data de décadas364, e até mesmo no recrutamento de funcionários em testes de contratação nas 

empresas, o que tem recebido apoio de organismos estatais dos mais diversos. 365 

 

3.5.3.1 Grafologia em Cruz e Sousa 

 

Sobre a escrita de Cruz e Sousa, particularmente no manuscrito366 obtido no Portal 

Catarinense de Cultura, do soneto “Egito”, de O Livro Derradeiro, elucida Marissa Palacios 

García: 

 

Possui personalidade intuitiva, protetora. Caracóis nas letras iniciais indicam 
personalidade artística. Tem capacidade lógica e libido sexual em alta. Bastante 
seguro emocionalmente em relação à família. É um líder, sabe tomar decisões, 
gosta de comandar e dominar os demais. Detesta cometer erros, lamenta-se bastante 
por eles, e tem pouca tolerância à frustração. Em geral, nele predomina a emoção 
sobre a razão. É, porém, metódico e perfeccionista. Tem boa sociabilidade367.   

                                                
361 BOSCHI, 2001, p.11. 
362 SHAKESPEARE, apud. BOSCHI, 2001, p.11. 
363 GASTIN, Louis. Elements de Psycho Diagnostic, París, Editions Dangles, 1984. 
364 BOSCHI, 2001, p.12. 
365 DEANE, R.S. - La escritura Espejo del carácter - Editorial Molino, Barcelona, 1952. 
366 Fonte: Fundação Casa de Rui Barbosa. Museu de Literatura. 82/A6. 
367 “Personalidad intuitiva, protectora. Bucles en las iniciales que nos hablan de una personalidad artística. 
Capacidad de lógica. Líbido sexual alto. Afectividad familiar bien cubierta. Persona líder que sabe tomar 
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Acrescenta a professora e grafóloga italiana Rossella Legnaro, sobre o mesmo 

manuscrito, que o trabalho do poeta se dava “com firmeza e rapidez de decisão; com 

vivacidade de espírito; inteligência e pensamento de prontidão, com pouca reflexão”. Cruz e 

Sousa, “de espírito idealista, teórico, exaltado, místico, com a imaginação em demasia, de 

caráter impaciente, mas com domínio da vontade”, era também um “empreendedor com 

interesses materiais”. Inclusive, ainda: “cuidadoso e pausado com a escrita (temperamento 

linfático), sua letra ornamentada era característica comum à alta sociedade”.368 

 

Cópia do manuscrito do soneto “Egito”, de O Livro Derradeiro, obtida no Portal Catarinense de 
Cultura, disponível em: <www.portalcatarina.ufsc.br>,  acessado em 19 de outubro de 2013. 

                                                                                                                                                   
decisiones, le gusta mandar y dominar a los demás. No le gusta equivocarse, se reprocha sus errores, baja 
tolerancia a la frustración. Predomina la emoción sobre la razón. Es metódico , perfeccionista.  Tiene 
cualidades sociables”. Consulta realizada em 1º de novembro de 2013 com a grafóloga mexicana Marissa 
Palácios Garcia sobre a caligrafia de Cruz e Sousa na foto em destaque. García é bacharel em Direito, Mestre em 
Educação, e diplomada em estudos de Grafologia certificados pela UNAM (Universidad Nacional Autónoma de 
México) e pela Secretaria de Trabalho e Previdência Social do México. Tradução nossa. 
368 “Así se desenvolvía en su trabajo de escritor: Con firmeza, rapidez de decisión, con vivacidad de espíritu, 
prontitud de la inteligencia y del pensamiento, com poca reflexión. De espíritu idealista, teórico, exaltado, 
místico, demasiado imaginativo, carácter impaciente, con dominio de la voluntad, emprendedor con intereses 
materiales. Era una persona de temperamento linfático (cuidadosa en la escritura) pausada. La letra inicial 
sobrealzada era normal a la familias de alta sociedad.” Consulta realizada em 1º de novembro de 2013 com o 
grafóloga italiana Rossella Legnaro sobre a caligrafia de Cruz e Sousa na foto em destaque. Legnaro é grafóloga 
profissional, com especialização em “análise da personalidade”, obtida na"Scuola di formazione psicologica e 
grafologica Crotti-Magni”, de Milão, Itália. 
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3.6. Baudelaire, a metrópole e Cruz e Sousa 
 

Mas agora imagine uma cidade como Paris [...], imagine esta  

metrópole mundial [...] onde deparamos com a história em  

cada esquina (Goethe a Eckermann, 3 de maio de 1827).369  

 

Quando Walter Benjamin menciona o soneto A uma Passante370, em um de seus 

notáveis estudos sobre Charles Baudelaire, acrescenta que o poeta não trouxe aos versos a 

multidão como asilo, mas como refúgio. Expõe a relação entre o tumulto citadino, 

incrementado pela multiplicação de lampiões a gás na Paris do início do século XIX, e o 

prazer de circular pelas galerias e vitrines, absorvendo e observando o rumor da nascente vida 

urbana. “Baudelaire amava a solidão, mas a queria na multidão”371.A predisposição do francês 

era mais que aparente, eis que em sua obra transparecia a inclinação para a modernidade não 

somente na linguagem do simbolismo, mas na temática. Encarnava o flâneur372, caminhando 

inserido no espaço lúdico da cidade, no labirinto do inconsciente individual e social, 

decifrando a metrópole moderna como imagem mental.373 

Bem por essa razão o próprio simbolista francês se via como “poeta da modernidade”. 

Ao explorar a possibilidade de extrair seus versos da civilização comercializada e dominada 

pela técnica, Baudelaire transfigurava os estímulos civilizados em matéria poética vibrante374. 

Demonstra Hugo Friedrich que as imagens dissonantes da metrópole são de extrema 

intensidade em Baudelaire, eis que juntam a luz a gás e o céu do crepúsculo, o perfume das 

flores e o odor de alcatrão, contrastando também com a verve de seus versos. Janelas 

poeirentas com vestígios de chuva, fachadas cinzentas e gastas, a aurora como mancha suja, 

como o sono animalesco de prostitutas, estrepitoso rodar de ônibus, são conteúdos de sua 

modernidade poeticamente galvanizada.375 

                                                
369 Goethe a Eckermann, 3 de maio de 1827, apud. BERMAN, Marshall. Baudelaire – o modernismo nas ruas. 
In: _____. Tudo que é sólido desmancha no ar  – a aventura da modernidade. Tradução de Carlos Felipe Moisés 
e Ana Maria Ioriatti. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 127. 
370 BENJAMIN. Walter. Charles Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo. Obras escolhidas. V.III. Trad. 
José Carlos Martins Barbosa e Hemerson Alves Baptista. Ed. Brasiliense. 1989, p.42. O primeiro verso 
baudelairiano já faz referência ao espaço urbano: “A rua em torno era um frenético alarido”. 
371 Idem, ibidem, p.47. 
372 O flâneur, como personagem emblemático parisiense do século XIX, encarnava a figura masculina da vida 
pública moderna, inserida (também) numa divisão sexista. (WOLFF, Janet. “The invisible Flâneuse Women and 
the Literature of Modernity”, em Janet Wolff, Feminine Sentences, Berkley, Los Angeles, Londres: University 
of Califórnia Press. 1990, p.47). 
373 Idem, ibidem, p.47. 
374 FRIEDRICH, Hugo. p.35. 
375 FRIEDRICH, p.43. 
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(Charles Baudelaire, cerca de 1863). CARJAT, Étienne Carjat: Charles Baudelaire (64.677.4), in: Heilbrunn 
Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art. É Gilda Brandão quem diz: “em foto 
realizada por Carjat, o poeta olha a câmera como se visualizasse algo aterrador além dela: é um olhar duro, 
profundo, de uma fixidez assustadora.”376 
 

 
A modernidade, com efeito, se acentuava vertiginosamente no entorno da metade do 

século XIX. A invenção da fotografia, em 1839, já adentrara num segundo momento de 

ascensão, difundida em maior escala pelos cartões de visita fotográficos (carte-de-visite-

photographique)377, e o impacto sobre o observador viria a transformar a perspectiva da 

sociedade. Jonathan Crary aponta que esta revolução operada pela fotografia não deve ser 

encarada como parte de uma história contínua de representação visual, e sim como integrante 

essencial de algo maior: uma nova economia cultural de valor e troca378. 

As transformações agudas que Baudelaire soube pressentir, como precursor de um 

estado mutável de imagens e impressões, foram paulatinamente se hipertrofiando ao longo do 

século. Com precisão resume Simmel, em seu estudo de 1903, “A metrópole a vida mental”, 
                                                
376 BRANDÃO, Gilda Vilela. Notas sobre a recepção do simbolismo na França e no Brasil. Revista Brasileira de 
Literatura Comparada, n.17, 2010, p.109. 
377 FABRIS, Annateresa.(org) Fotografia: Usos e Funções no Século XIX. Coleção Texto e Arte. 2ªEd, I 
reimpr.São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2008, p.17. 
378 CRARY, Jonathan. Técnicas do Observador – Visão e Modernidade no Século XIX. Editora Contraponto, 
2012, p.22 
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que a cidade moderna ocasionou “a rápida convergência de imagens em mudança, a 

descontinuidade aguda contida na apreensão com uma única vista de olhos e o inesperado de 

impressões súbitas. Tais são as condições psicológicas que a metrópole cria.”379. 

Cruz e Sousa, a despeito de tantas menções da crítica à forte influência recebida de 

Baudelaire380, e muito embora Andrade Muricy afirme não haver um só verso do poeta 

brasileiro com “algum reflexo imediato” dos versos do francês381, deixou registro em prosa 

poética atestando a marca deixada pelo simbolista europeu: 

 
– Charles [Baudelaire], meu belo Charles voluptuoso e melancólico [...] Ah! se tu 
soubesses com que encanto ao mesmo tempo delicioso e terrível, inefável, eu gozo 
todas as tuas complexas, indefiníveis músicas; os teus asiáticos e letíficos aromas 
de ópios e de nardos; toda a mirra arábica, todo o incenso litúrgico e estonteante, 
todo o ouro régio tesourial dos teus Sonhos Magos, magnificentes e insatisfeitos 
[...] Como eu ouço religiosamente, com unção profunda, as tuas Preces soluçantes, 
as tuas convulsas orações do Amor!382 
 

Entretanto, na poesia do brasileiro não há aspectos referenciais diretos da metrópole, 

agitação urbana e elementos do cotidiano citadino intenso, notáveis em Baudelaire, em parte 

porque o próprio ambiente parisiense era marcado por um cosmopolitisimo bem mais intenso 

que o Rio de Janeiro da época A perspectiva entre ambos, portanto, é bem diversa; entretanto, 

não menos renovadora. Gilberto Mendonça Teles, que atribui ao catarinense uma poesia 

revestida de conteúdo muito mais humano do que a dos poetas europeus383, demonstra que 

ele, ao assimilar culturalmente a herança estética européia, transgrediu a tradição simbolista 

socando-a por dentro, “desestruturando-a com os golpes semânticos de cada palavra 

enumerada, e estruturando assim uma nova harmonia, fracionada pela diversidade de 

elementos”.384 

Em um primeiro momento, Cruz e Sousa pode ter colhido inspiração no Simbolismo 

baudelairiano, encarnando a estilização ou reação brasileira a um movimento originariamente 

europeu, todavia, no percurso dialético do poeta catarinense, predomina a nota do etnicamente 

marginalizado, do “emparedado”, acentuada pelas condições físicas, o que lhe conferiu 

                                                
379 SIMMEL, George. A metrópole e a vida mental. In: ____. O fenômeno urbano. Trad. Sérgio Marques dos 
Reis. Rio de Janeiro. Zahar Editores, 1950, p.12. 
380 MONTENEGRO, 1998; MOISÉS, 1973; VÍTOR, 1979; BASTIDE, 1979; MURICY, 1987; CARPEAUX, 
1964; PINHEIRO, 2011; RABELLO, 2006; SEVCENKO, 1985; dentre outros. 
381 MURICY, 1987; p.23. 
382 SOUSA, 2000, p.608-9. 
383 TELES, Gilberto Mendonça, in SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L. (org.) Cruz e Sousa: no centenário 
de Broquéis e Missal. Florianópolis: Ed. da UFSC, FCC ed., 1994. p.29. 
384 Idem, ibidem, p.42. 
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tamanha cosmovisão peculiar, que convenientemente o distanciou dos demais poetas 

franceses que o influenciaram, mesmo Baudelaire. 385 

Entretanto, todos estes enfoques que distanciam Cruz e Sousa de Baudelaire encontram 

melhor elucidação quando se observa o núcleo ideológico-conflitual que permeou estes dois 

criadores tão diversos, ainda que irmanados por um ideal de poesia simbolista.386 É Alfredo 

Bosi, abordando o satanismo (mas que se aplica à generalidade da poética), quem destaca a 

diferença no núcleo conceitual: 

 
De todo modo, convém fazer distinções de sentido. O satanismo baudelaireano 
deve ser entendido no contexto já moderno do poeta das Flores do Mal, dandy, 
flâneur e solitário na metrópole parisiense. É o desprezo fulminante do artista 
contra o filisteu, o hipócrita, o senhor das convenções burguesas. Cruz e Sousa 
incorpora certamente na sua dicção muito da eloquência ferina desse veio maldito, 
mas o seu léxico e as suas metáforas servem-lhe também para traduzir uma situação 
própria, que tem a ver com a maldição tanto coletiva quanto individual sofrida pelo 
descendente de africanos.387  

 
Bosi, lucidamente, observa que a dicotomia presente em Baudelaire (e mesmo em 

algumas obras de Verlaine), cuja tensão se manifesta na relação “artista versus burguês”, tem 

seu núcleo deslocado na poética cruzesousiana para uma tensão que envolve África versus 

Civilização, ou, ampliando o espectro, África versus história universal388. 

A questão do distanciamento dos elementos urbanos e modernos na temática, bem como 

o foco social, passa por esta análise envolvendo o burguês baudelairiano e a condição étnico-

racial do negro catarinense expressa na poética, mas não se encerra nisso. A perquirição do 

alheamento à realidade, a alardeada “torre de marfim”, não somente requer o diálogo 

contrapontístico com Baudelaire, mas, sobretudo, a observação dos aspectos extra-poéticos e 

peculiares à própria condição de cidadão do poeta brasileiro. Cruz e Sousa não foi indiferente 

às inquietações da sociedade do seu tempo. Andrade Muricy, cuja autoridade no estudo do 

Simbolismo brasileiro foi reconhecida inclusive por Manuel Bandeira389, ao considerar a 

abstração dos simbolistas pelos interesses coletivos e pela vida social, propalada por alguns, 

                                                
385 PORTELA, Eduardo. Aventura e Desengano da Periodização Literária, in Jornal do Commercio, 23 de 
agosto de 1959. 
386 Anna Balakian afirma que, sob o rótulo de Simbolismo, foram agrupados tantos poetas com traços bastante 
diversos, que foram capazes de tornar o Simbolismo não mais nacional ou francês, mas parte da cultura 
ocidental, cuja “preocupação maior era o problema não-temporal, não sectário, não-geográfico e não-racional da 
condição humana: o confronto entre a mortalidade humana com o poder de sobrevivência, através da 
preservação das sensibilidades humanas nas formas artísticas.” (BALAKIAN, 2000, p.15). 
387 BOSI, 2008, p.176. 
388 BOSI, 2008, p.179. É perceptível que não houve, com efeito, uma sociedade burguesa carioca, no século 
XIX, com a dimensão dos modelos europeus. 
389 Convidado para a elaboração de várias antologias da poesia brasileira, Manuel Bandeira recusou quanto à 
poesia simbolista, atribuindo a Andrade Muricy maior qualificação para a tarefa que a si próprio. (BANDEIRA, 
Manuel (Org.). Antologia dos Poetas Brasileiros. Poesia da fase simbolista. Ed. Nova Fronteira. 1996, p.7.) 
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relembra o papel sócio-político dos simbolistas, que “se empenharam, apaixonadamente nas 

campanhas pela Abolição e pela República”390, desmentindo a abstração dos interesses 

coletivos e da vida social. O próprio Cruz e Sousa não foi indiferente à realidade do seu 

tempo, proferindo conferências e produzindo escritos abolicionistas que, dos que se puderam 

conservar, só tardiamente foram recolhidos e publicados391. Isto porque o ardor proselitista 

fora esvaziado pela conquistada libertação escravista e pelo advento da República, deixando 

os intelectuais – e, nesta seara, os simbolistas – de mãos vazias392. 

Dúnia Freitas afirma com bastante clareza o pensamento que, hodiernamente, não mais 

situa o poeta como alheio à sociedade: “Cruz e Sousa não estava isolado do social, nem 

refugiado na ‘Torre de Marfim’. Foi a voz que lutou pelo seu espaço, pela sua credibilidade, 

mas que se revoltava com a indiferença, com o desprezo que lhe era devotado pela 

sociedade.”393 

Perseguindo a ânsia do absoluto, a reação contrária dos simbolistas se dava, na verdade, 

não por uma mera evasão da realidade, mas essencialmente por uma tendência incontornável 

de contraposição à ideologia do positivismo e do cientificismo, cuja relatividade era imposta 

de forma compulsória e com “objetivismo” inconteste 394. Esse isolacionismo, ademais, não 

era novidade de escola, pois já provinha dos românticos.395 

A concepção bosiana sobre a diferença de tensões do artista, como já se expôs sobre 

Baudelaire e Cruz e Sousa, não é contrária a que se considere o poeta brasileiro persistente em 

sua reação contrária aos valores existenciais e ideológicos da burguesia, além da literatura 

objetiva,396 em seu protesto racial metamorfoseado em revolta estética 397. 

Este aspecto é relembrado por Muricy ao considerar o “Emparedado”, publicado 

postumamente na obra Evocações, no mesmo ano de 1898 em que faleceu Cruz e Sousa. 

Afirma o crítico paranaense que o poema em prosa, antes de ser um protesto provindo de sua 

condição de negro e sócio-economicamente miserável, ou mesmo uma confissão de titã 

                                                
390 MURICY, 1987, p. 42. 
391 É do próprio Andrade Muricy a iniciativa de publicação, na Obra Completa, dos poemas de Cruz e Sousa de 
conteúdo abolicionista e ligados à causa. O crítico paranaense, amigo pessoal de Nestor Vítor, que herdara o 
acervo diretamente das mãos do poeta, recebeu os manuscritos em confiança (SOUSA, 2000, p. 20-21) e, na 
edição do centenário, em 1961, trouxe à luz muitas das obras esquecidas do período pré-abolicionista, revelando 
que o poeta catarinense nunca se distanciara de seus irmãos de cor. 
392 Idem, ibidem. 
393 FREITAS, Dúnia Anjos de. O olhar do historiador garimpando o léxico na prosa de Cruz e Sousa. 
Dissertação de Mestrado. Pós-Graduação em História, Setor de Ciências Humanas, Universidade Federal do 
Paraná. 1996, p. 55. 
394 MURICY, 1987, p.42. 
395 MOISÉS, 1973, p.75. 
396 MUZART, in SOARES, 1994, p.79. 
397 BASTIDE, 1979; BOSI, 2008, p.179. 
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encadeado na contingência do preconceito social, num pensamento angustiado e vergastado 

por intensas tragédias398, é um agigantado requisitório de piedade e humanidade geral399, o 

que lhe confere traços de universalidade que servem de norte para orientar o estudo sobre os 

alegados “alheamentos da realidade” em Cruz e Sousa, tanto no aludido âmbito da 

modernidade metropolitana, quanto do contexto social. Pode-se concluir pela presença 

marcante do poeta em todos estes âmbitos, senão pela linguagem referencial, pela potência da 

poética simbólica que elegeu para derramar seus protestos e anseios. 

Entretanto, a questão da linguagem, em Cruz e Sousa, não se extingue na contraposição 

com Baudelaire, e nos “gritos” de uma poesia simbolista brasileira multifacial. É preciso 

rumar aos meandros do Simbolismo, cuja gênese platônica abre caminho para análises mais 

amplas. É o que se estuda a seguir. 

 

3.7. Platão, Simbolismo e Cruz e Sousa 
 

Para que se possa perscrutar convenientemente a postura de Cruz e Sousa diante da 

temática que elegeu em sua obra, quando se pode notar a ausência de enfoque nos elementos 

da paisagem urbana das metrópoles400, como é diverso em Baudelaire, e mesmo o aparente 

alheamento aos aspectos sócio-políticos turbulentos da época – cuja intensa inquietude geral, 

no Brasil, atingiu o apogeu no entorno da Proclamação da República – é necessário rumar 

pelo extenso percurso das origens do Simbolismo, que dizem respeito a uma busca não da 

aparência, mas da essência. 

Vassíli Tolmatchov, ao informar que o verbo “simbolon”, do grego, quer dizer “ligar”, 

esclarece que o símbolo é propriamente a manifestação dessa ligação, que conecta a parte 

imperfeita ao ideal, que é o todo perfeito. E acrescenta que “essa orientação vertical do 

símbolo entra na cultura cristã européia com Platão e os neoplatônicos [...]401. 

                                                
398 MOISÉS, 1973, p.115. 
399 MURICY, 1987, p.43. 
400 Quando Cruz e Sousa se refere ao espaço urbano, jamais visa à metrópole em si mesma. Em “Asco e Dor”, de 
Evocações, por exemplo, dirige crítica aos de sua etnia, entregues aos excessos dos bailes carnavalescos de rua: 
“Por uma rua estreita, sombria e lôbrega como um prolongado corredor de convento ou uma infecta galeria 
subterrânea”, vinha “desfilando, aos pinchos, saracoteando toda, desconjuntando-se toda, uma turba miserável de 
carnavalescos [...]”, causando “dor que me parecia cobrir o céu de luto, enegrecer tudo, aumentando-me o asco 
de tal sorte que o ar, os horizontes enublados, as árvores, as pedras da rua, as paredes dos edifícios, a multidão 
que burburinhava, tudo me parecia estar possuído do mesmo asco e da mesma dor. [...]Dor e asco dessa raça da 
noite, noturnamente amortalhada, donde eu vim através do mistério da célula, longinquamente[...]”. (SOUSA, 
2000, p. 572 e 575). 
401 TOLMATCHOV, in CAVALIERE, Arlete; VÁSSINA, Elena e SIL, Noé. Tipologia do simbolismo nas 
culturas russa e ocidental, Editora Humanitas. 2005, p.20. 
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Deveras, à guisa de princípio, o Simbolismo conduz ao misticismo, todavia, no que lhe 

constitui a base filosófica, remonta à Teoria das Ideias ou Teoria das Formas, de Platão402. Os 

fundamentos do sábio grego desenvolvem-se numa abordagem do real através de parâmetros 

sensório-cognitivos, onde entende as formas (ou ideias) como abstratas e não materiais 

(porém, substanciais e imutáveis) e possuidoras do tipo mais alto e mais fundamental da 

realidade, ao invés do mundo material mutável conhecido por nós através dos mecanismos 

sensoriais403. O próprio filósofo da Antiguidade assim se exprimiu, no diálogo de Sócrates 

com Fédon: 

 

E não é verdade que, enquanto as coisas mutáveis podemos ver, tocá-las ou 
percebê-las com os outros sentidos corpóreos, aquelas que permanecem imutáveis 
não possuem outro meio com o qual se podem captar, senão com o puro raciocínio 
e com a mente, porque estas coisas são invisíveis e não podem ser captadas com a 
vista?404 

 

Entretanto, a direção rumo ao plano abstrato das ideias encontra sua gênese numa busca, 

cuja natureza deve-se à deficiência do instrumental sensitivo corpóreo para apreender a 

essência do real. Aquilo que se apreende com os sentidos padece de uma incompletude em 

relação ao que é percebido pelo raciocínio, mormente quando estes dois planos (sensível e 

inteligível) de algum modo são comparados por quem deles se apercebe.  Assim, entre a ideia 

preexistente e não-representada de um objeto, e o próprio objeto representado de forma 

material e visível, percebido também pelo tato, há uma perda neste último caso, que melhor 

se mostra desde que os dois planos possam coexistir no plano da percepção. 

É Fernando Muniz quem ilustra com maestria essa “perda” pela representação material 

do plano das Formas, ao dizer que 

 

[...] é o próprio sensível que [...] ostenta a marca da deficiência. O mundo sensível 
quer e se aspira a assemelhar ao inteligível, mas permanece deficiente. Esta 
deficiência, no entanto – e isso é fundamental para nossa argumentação – só se 

                                                
402 BASTIDE, 1979, p.174. Na fortuna crítica do poeta catarinense, é Roger Bastide, em “O lugar de Cruz e 
Sousa no Movimento Simbolista”, publicado em 1943, quem pela primeira vez atribui as origens do Simbolismo 
à filosofia platônica: “Não há dúvida de que a filosofia subjacente a essa forma poética [o simbolismo] é uma 
filosofia mediterrânea: o platonismo.” (Idem, ibidem, p.178). Nesse sentido: MONTENEGRO, 1998, p.129. 
Concordando com Bastide, ao considerar que o platonismo era um cimento invisível sobre o qual se equilibrava 
a poética simbolista de Cruz e Sousa: ALTAMIRANO, Carlos Altamirano e MYERS, Jorge. Historia de los 
intelectuales en América Latina, Volume 1. Katz Editores. 2008, p. 328. Considerando o universo poético de 
Cruz e Sousa semelhante à dualidade sensível/ideal platônica, porém de cores mais carregadas: SANTOS, 
Fabiano Rodrigo da Silva. Lira Dissonante: considerações sobre aspectos do grotesco na poesia de Bernardo 
Guimarães e Cruz e Sousa. São Paulo: Cultura Acadêmica, 2009, p. 516. 
403 PAVIANI, Jayme. Filosofia e método em Platão. Volume 132 de Coleção Filosofia, EDIPUCRS. 2001. 
404 PLATÃO, Fédon. Trad. Miguel Ruas. São Paulo, Editora Martins Fontes, 2007, 78 d- 79 a, p.56. 
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mostra como deficiência quando a reminiscência coloca lado a lado a lembrança da 
Forma e seu exemplar no mundo sensível.405 

 

Pois, como seria possível deduzir, o impulso, a tentativa, o desejo para atingir o plano 

Ideal provém do observador, que almeja o absoluto e percebe que, no plano sensível, não o 

atingirá. O âmbito da dualidade entre o Divino e o corpóreo irá encontrar no Simbolismo um 

instrumento dúctil e plurivalente que, empregado através das aberturas sinestésicas que a 

multiplicidade de sentidos dá lugar, é capaz de orientar a unificação que poderá ocorrer na 

vida celestial406. Isto porque o mundo sensível a que alude Platão é, ao mesmo tempo, uma 

barreira e uma escada ascensional de símbolos do divino. Apenas por meio do 

reconhecimento da dualidade intrínseca entre o espírito e os sentidos pode o poeta 

futuramente aproximar-se da unidade final.407 

Entrementes, focando-se o tratamento poético para estas questões, os arautos do 

Romantismo empreenderam uma tentativa de introspecção que foi, como as obras nos 

demonstram, um mergulho raso nos conflitos e vivências de fulcro emocional ou sentimental, 

onde perscrutavam as camadas superficiais do mundo interior de suas experiências408. Era 

preciso perscrutar mais fundo na busca da essência, e os simbolistas, numa reação geral de 

ruptura, mais ricos de subconsciência que os românticos409, lograram uma busca vertiginosa 

ao “eu profundo”, de “estratos mentais anteriores à fala e a lógica”410, representando, por isso, 

o resultado final da evolução intentada pelo Romantismo411, e encontrando sua gênese na 

filosofia platônica e neo-platônica412. 

É bem por essa razão que Massaud Moisés, escrevendo em 1966, alude que houve 

necessidade da criação de uma linguagem nova pelos simbolistas, para exprimir estes estados 

de “vivências abissais”, onde a “sintaxe psicológica” pudesse ultrapassar as camadas do 

entendimento para galgar estados “supra-racionais” do conhecimento413. 

Quando se considera que esta nova forma de utilizar a linguagem para atingir aqueles 

patamares acima da lógica foi uma construção dos simbolistas realizada a partir da própria 

                                                
405 MUNIZ, Fernando. Platão: O Prazer e a Deficiência do Mundo Sensível. Revista O que nos faz Pensar nº 15, 
Departamento de Filosofia PUC – Rio, agosto de 2002, p. 190. 
406 BALAKIAN, 2000, p.27. 
407 BALAKIAN, 2000, p.27. 
408 MOISÉS, 1973, p.33-34. 
409 MURICY, 1987, p.28. 
410 MOISÉS, 1973, p.34. 
411 HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. Coleção Paidéia. Martins Fontes, 1995. 1032 p. 
412 Leila Gouvêa, ao enumerar os poetas que almejaram a revelação ao espírito de uma realidade supra-sensível, 
e que fizeram da lírica uma investigação do inefável, toma como fundamento a filosofia platônica e indica, 
dentre outros, Cruz e Sousa. (GOUVÊA, Leila Vilas Boas. Pensamento e “lirismo puro” na poesia de Cecília 
Meireles, Volume 34 de Ensaios de Cultura. EdUSP. 2008, p.108-9) 
413 MOISÉS, 1973, p.35. 
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linguagem, mas almejando um ponto além dela, o conceito também encontra eco no 

pensamento de Paulo Leminski, que, escrevendo sobre Cruz e Sousa, considerou que o 

“símbolo era, nada mais, nada menos que o pensamento por imagens”414, o que explica por 

que, na linguagem poética, não há produção de sem-sentido ou mesmo de contra-sentido, mas 

sim daquilo que é inexplicável e indizível, exceto por si mesmo, criando a noção de que o 

sentido da imagem é, simplesmente, a própria imagem.415 

A ideia é desenvolvida com propriedade por Leonardo Pereira de Oliveira, que em 

recente Dissertação de Mestrado sobre Cruz e Sousa, aborda o conceito de “imagem poética”, 

que vale a pena transcrever por tão bem ilustrar o tratamento estético que permeou a lírica 

cruzesouseana. Alude o pesquisador que, em se tratando da poética do catarinense,  

 
o importante é a ausência de sentido fixo de suas imagens,[pois] a antítese em si é o 
aspecto relevante de sua poesia. Ela é o processo que consideramos central em 
Cruz e Sousa e não o uso de figuras ou temas, como a mulher, o negro, a ascensão 
ou o diabo. A antítese subjaz a essas palavras e cria uma unidade expressiva que 
não depende do fechamento de sentidos de seus símbolos. O efeito da linguagem é 
atingido justamente pela contradição e não pela constância de sentido. Não se 
consegue submeter sua poesia à análise social ou psicológica, pois a antítese cruz-
sousiana transforma a língua cotidiana em tensão poética. Assim, a angústia do 
limite da expressão verbal é superada, a palavra é projetada para fora da 
linguagem verbal, tornando-a imagem poética.416 

 

Não obstante a busca de sentido revele abismos onde a ideia de “imagem poética” possa 

ser pressentida, porém, acima dos limites distendidos da própria linguagem articulada, notório 

embate dicotômico pode ser observado entre a “clareza” da construção do verso e sua 

transcendência imagética, onde a quebra não se dá na sintaxe, mas entre a linguagem e a 

infinitude de sentidos possíveis, preservando a forma acima de todos estes embates. 

Tome-se o exemplo do próprio poeta, em Faróis, quando diz a certa altura que o Diabo 

 
Formou a flor de encantos esquisitos 
E de essências esdrúxulas e finas, 
Pondo nela oscilantes infinitos 
De vaidades e graças femininas. 
[...] 
A lua dava sensações inquietas 
Às paisagens avérnicas em torno 
E alguns demônios com perfis de ascetas 
Dormiam no luar um sono morno.417 
 

                                                
414 LEMINSKI, 2003, p.54. 
415 PAZ, Octavio. O arco e a lira. Trad. Olga Savary. 2ª ed. Ri o de Janeiro: Nova Fronteira, 1982, p.137. 
416 OLIVEIRA, Leonardo Pereira de. A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras. Programa de Pós-Graduação em Letras, 2007, 
p.91. Grifos nossos. 
417 Estrofes extraídas de “A flor do Diabo”, de Faróis (SOUSA, 2000, pp.103-105). 
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Cruz e Sousa não explica o que são “oscilantes infinitos de vaidades e graças 

femininas”, mas a perfeita inteligibilidade da expressão permite tamanha superabundância de 

sentidos, que ao atribuí-la à “flor” e às “essências” dos primeiros versos – onde a carga 

semântica habitual de “encantos” e “essências” se contrapõe a “esquisitos” e “esdrúxulos” – 

maneja com total domínio o instrumental simbólico, projetando imagens/sensações abertas 

sobre conteúdos antitéticos. É possível sentir, ademais com nitidez, desde que essa sensação 

não pretenda ser explicada num texto lógico e realista, como é possível com os poemas 

parnasianos. 

A segunda estrofe destacada desloca a religiosidade inerente à figura dos ascetas à 

imagem diabólica, consistindo na oposição central que desestrutura qualquer linearidade de 

sentido representativo. E, mais, não diz que dormiam “ao” luar, mas que dormiam “no” luar. 

Se Cruz e Sousa não “explica” tais expedientes, o poder sugestivo fica novamente manifesto 

pela poderosa antítese entre as “sensações inquietas”, numa paisagem “avérnica” – inspirando 

um estado de ânimo conturbado – e  os demônios que “dormiam[...] um sono morno”418, 

contraposição que é notória pela semântica que traduz abafamento, imobilidade e narcotismo. 

No momento em que se percebe que é impossível descrever ou narrar com linearidade lógica 

o que os versos mostram, ou que o apelo sugestivo à imaginação idiossincrásica do receptor 

cresce na medida em que avança a leitura, fica demonstrado que se trata da palavra surgindo 

para declarar sua própria incapacidade de fechar qualquer sentido objetivo. 

Ora, pois é precisamente o que quer dizer Anelito de Oliveira, quando, discorrendo 

sobre Broquéis, afirma que a obra “contém uma intencionalidade (resultante de uma intuição 

do autor, por certo) que consiste em manifestar o acontecimento através da insuficiência 

significadora da linguagem”.419 

Sobre essa dualidade intransponível entre ideia/imagem, ou sensação/linguagem, é 

revelador remontar aos prolegômenos do misticismo cristão, nas célebres Confissões de Santo 

Agostinho, quando, ao reflexionar sobre o tempo, chega à feliz síntese: “Sem dúvida nós o 

compreendemos quando dele falamos, e compreendemos também o que nos dizem quando 

                                                
418 As nítidas matrizes baudelairianas e os laivos de satanismo gótico da imagem de Cruz e Sousa remetem à 
linguagem da filmografia contemporânea de Tim Burton, que não se abordará nesta pesquisa devido à sua 
natureza e extensão. Sobre Baudelaire e o simbolismo gótico de Tim Burton, consultar: MAJCZAK, Adriane de 
Paula. In The Dark, no cinema de Tim Burton: a construção da personagem gótica e o estilo burtonesque em 
Vincent e Edward mãos-de-tesoura. Dissertação de Mestrado. Universidade Tuiuti do Paraná. Curitiba, 2011; 
sobre a ligação entre Simbolismo e a temática gótica de Tim Burton, consultar: NABAIS, Rita Barroso. Edward 
Scissorhands de Tim Burton: um conto de fadas gótico? Dissertação de Mestrado. Universidade de Lisboa, 
Faculdade de Letras, Departamento de Estudos Anglísticos, 2010; ESCUDER, Paloma Espinós. Tim Burton y el 
expresionismo. Frame: revista de cine de la Biblioteca de la Facultad de Comunicación, 2008, 3, pp. 2-24. 
419 OLIVEIRA, Anelito Pereira de. A forma e o mundo: repensando Broquéis, de Cruz e Sousa. Eutomia –
Revista de Literatura e Linguística ( ISSN 1982-6850), edição 8, ano IV, dez/2011, p.148. Grifos nossos. 
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dele nos falam. Por conseguinte, o que é o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei; porém, se 

quero explicá-lo a quem me pergunta, então não sei.420 

Anelito de Oliveira poderia perfeitamente estar se referindo à passagem de Santo 

Agostinho, quando aborda a “Antífona”, profissão de fé que abre Broquéis, de Cruz e Sousa, 

ao demonstrar que há um paradoxo na falta de palavras para definir algo, cuja existência, 

entretanto, pode ser notada, concluindo que “as coisas se misturam entre si, tomam outras 

dimensões, enfim, complicam-se à medida que são percebidas, de tal maneira que as palavras 

se tornam insuficientes para nomeá-las.”421 Isto não só demonstra a existência do fio condutor 

histórico que trouxe a herança platônica à poética cruzesousiana, mas o fato de que a ideia da 

linguagem insuficiente e da imagem poética acima de um código verbal para descrevê-la 

esteve sempre latente, mesmo que não fosse entendida nestes termos. 

Nesses aspectos é igualmente perceptível a herança dos antigos franceses, como 

demonstra Hugo Friedrich, particularmente sobre Mallarmé, para quem o trabalho no verso 

“produz, ‘de vários vocábulos, uma palavra nova, total’, para assegurar nesta o ‘isolamento da 

linguagem’ (...) – o isolamento do discurso funcional, o ‘girar sobre si mesmo do corpo 

universal da linguagem poética’”.422 

Bem se vê, a essa altura, que a “imagem poética” é igualmente o instrumento tangido 

por Mallarmé, onde o deslocamento da linguagem lógica almeja o mundo transcendente 

platônico, postulado primordial do Simbolismo e ponto de partida que situa o poeta francês e 

Cruz e Sousa no mesmo “ponto de partida obrigatório”423. 

Mallarmé – comparado a Cruz e Sousa pelo sociólogo Roger Bastide e por diversos 

críticos424 – possuía um método de construção poética que, segundo Otto Maria Carpeaux, 

pretendia "'colocar entre parênteses a realidade', para se chegar às essências, às 'ideias 

platônicas', que não se reconhecem na língua cotidiana desse mundo caótico, mas que, no 

entanto, estão escondidas nestas palavras tão gastas". 425 

                                                
420 AGOSTINHO, Santo. Confissões, XI, 14. São Paulo: Ed. Paulos, 1984, p.317. Grifos nossos. 
421 OLIVEIRA, Anelito Pereira de. A forma e o mundo: repensando Broquéis, de Cruz e Sousa. Eutomia –
Revista de Literatura e Linguística ( ISSN 1982-6850), edição 8, ano IV, dez/2011, p.152. 
422 FRIEDRICH. 1991, p. 115-116. 
423 BASTIDE, 1979, p.188. 
424 BASTIDE, 1979, p. 174 a 189; BASTIDE, apud. MURICY, 1987, p.156 a 159; BOSI, Alfredo. Notas sobre o 
Simbolismo brasileiro em conexão com o Simbolismo ocidental, in: CAVALIERE, Arlete; VÁSSINA, Elena e 
SIL, Noé. Tipologia do simbolismo nas culturas russa e ocidental, Editora Humanitas. 2005, p.159. 
425 CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1964, v6, p. 2599. 
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Cruz e Sousa, para atingir esse terreno agônico, utiliza-se da força prolífera da antítese, 

que ocupa 426”amplitude sinfônica impalpável, tanto quanto distende a linguagem além de 

seus sentidos ordinários, e mesmo além dos sentidos coerentes. É o que se pode ver no soneto 

‘Música da Morte’, de Faróis:  

 
A música da Morte, a nebulosa, 
Estranha, imensa musica sombria, 
Passa a tremer pela minh’alma e fria 
Gela, fica a tremer, maravilhosa... 
 
Onda nervosa e atroz, onda nervosa, 
Letes sinistro e torvo da agonia, 
Recresce a lancinante sinfonia, 
Sobe, numa volúpia dolorosa... 
 
Sobe, recresce, tumultuando e amarga, 
Tremenda, absurda, imponderada e larga, 
De pavores e trevas alucina... 
 
E alucinando e em trevas delirando, 
Como um Ópio letal, vertiginando, 
Os meus nervos, letárgica, fascina...427 

 
É perceptível que, na primeira estrofe, a terminologia imbuída de intenso negativismo 

espalhe uma névoa semântica demonizante, mormente pela menção a ‘nebulosa’, ‘estranha’, 

‘sombria’, ‘fria’, ou que ‘treme e gela’. O soneto irrompe, portanto, numa relação dialética 

entre a música e toda essa carga peculiar. 

Entretanto, o último vocábulo da primeira estrofe (‘maravilhosa’) cria uma relação de 

oposição, de flagrante antítese, que desde este momento tensiona a contradição do 

maravilhamento pelo abjeto, pelo feio, ou pelo negativo. Como o poeta não fornece elementos 

– que seriam, talvez, peculiares à prosa – para que o leitor construa relações lógicas e 

fechadas sobre essa antítese de ‘encantamento pelo feio’ (ou pelo negativo), a potência da 

contradição eleva seu tensionamento até a dissolução fora da linguagem, como imagem, 

sensação, percepção fugidia, pois dentro dos mecanismos lógico-semânticos da língua 

articulada não há recursos para tais definições, ao menos, não no patamar que pretende Cruz e 

Sousa, a partir de um exame maior. 

Tal recurso é particularmente utilizado de uma forma menos explícita e mais sutil – o 

que indica um requinte estilístico da lírica cruzesouseana – na última estrofe, quando se opera 

a contraposição entre os termos ‘ópio letal’, ‘vertiginando’, ‘letárgica’, ‘alucinando’, ‘trevas’, 

                                                
426 Aqui, com algumas mudanças, inicio transcrição já exarada oportunamente, em: CAPOBIANCO, Juan 
Marcello. Cruz e Sousa, de poeta negro a poeta universal. Cadernos do CNLF, Vol. XVII, Nº 05. Rio de Janeiro: 
CiFEFiL, 2013, pp. 55-68. 
427 SOUSA, 2000, p.128. 
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e (novamente) a última palavra da estrofe: ‘fascina’. Dentro do campo semântico deste 

vocábulo encontram-se sentidos um tanto neutros, como ofuscamento ou paralisia, mas a 

estrutura dos versos do poeta catarinense parece indicar para uma repetição – de outro modo – 

do recurso antitético utilizado na primeira estrofe. ‘Fascina’, portanto, poderia ser um 

deslumbramento, uma efusão de gozo e de contemplação. 

Não é em vão, deve-se notar, que tais antíteses são corroboradas e reforçadas pelas 

reticências ao final de cada estrofe – incluindo a primeira e a última. É bem como se Cruz e 

Sousa, ao surpreender com o expediente antinômico do contraste, precisasse estender seus 

efeitos e diluí-los através da amplitude das reticências. 

A antítese que permeia a primeira e a última estrofes é força motriz de uma unidade 

expressiva que não está subordinada à construção de sentidos fechados e lógicos para os 

símbolos. Não é o sentido constante, reafirmado, que transmite a força apoteótica do símbolo, 

mas justamente a insolúvel tensão da antítese.” 428 

É o que leciona Sonia Brayner, cujo fulcro de análise condiz com as perspectivas mais 

atuais a respeito da poética do catarinense: 

 
Dono de uma escrita pródiga, baseando-se no recurso da proliferação constante de 
termos, Cruz e Sousa ultrapassa os domínios do potencial simbólico e adentra o 
terreno agônico do expressionismo. Exagera as percepções, constata, observa e 
converte todas as fraquezas, tormentos e lacunas do criador impotente com 
agressividade deformadora.429 

 
Contudo, ao simbolismo, mormente no final do século XIX, não bastava um novo uso 

da linguagem que tivesse por norte aquilo que Leonardo Oliveira chamou de “imagem 

poética”. Era preciso descobrir qual caminho poderia conduzir a esse objetivo. O veículo seria 

a intuição, meio que possibilitaria atingir as mais profundas camadas da psique.430 

O apelo ao inconsciente e à intuição tornava-se não somente reflexo de uma época de 

mergulho no campo da Arte, mas também sintomático das transformações que repercutiam 

nas camadas profundas do psiquismo. 

Dentre os pesquisadores que se debruçaram sobre a problemática do inconsciente, 

Sigmund Freud despontou como um visionário precursor em seu tempo, atendendo aos 

conflitos humanos que, não por acaso, se intensificavam naquele fim do Oitocentos. Adota-se 

o ano de 1900, com a publicação de A interpretação dos sonhos pelo médico austríaco, como 

marco inicial da Psicanálise. Segundo Colich, o contexto da ambiência cultural da Áustria, o 

                                                
428 Aqui, termino a transcrição mencionada. (CAPOBIANCO, 2013, p.56-58). 
429 BRAYNER, Sonia. Cruz e Sousa expressionista. In: SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L. (org.).  Cruz e 
Sousa: no centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis: UFSC, 1994, p.107. 
430 MOISÉS, 1973, p. 34-35. 
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iluminismo da segunda Revolução Industrial e as perspectivas abertas pela Revolução 

Francesa, aliados às conquistas da Neurofisiologia, da Literatura, da Sociologia, da 

Antropologia e da Arte, na turbulência finissecular contribuíram, decisivamente, para que 

Freud identificasse fenômenos mentais que ultrapassavam os perceptíveis pela consciência431. 

Refletindo sobre a história da Psicanálise, em obra de 1914, Freud revela que iniciou a 

escrita de A interpretação dos sonhos em 1896, concluindo-a no verão de 1899432. No 

póstumo Faróis (1900), Cruz e Sousa inscreveu nos poemas “Olhos do sonho” e “Violões que 

choram...” a data de janeiro de 1897. Explorando facetas da densidade do inconsciente, o 

poeta levou Davi Arrigucci Jr., em estudo sobre “Olhos do Sonho”433 a destacar a 

complexidade da introjeção onírica do poema relacionando-o à emergência do sinistro, do 

não-familiar e estranho, como um “retorno do reprimido”, com fundo na psicanálise 

freudiana.434  

Todavia, antes mesmo que o médico neurologista austríaco trouxesse a público, em 

1893, seus primeiros artigos que tratavam da intuição e da histeria, fruto de sua experiência na 

colaboração com Jean-Martin Charcot435, Henri Bergson já havia publicado, em 1889, os 

Dados Imediatos da Consciência, onde a intuição surgia como método filosófico, 

desvinculada da práxis clínica que seria desenvolvida mais tarde pelo precursor da 

Psicanálise. Para o filósofo francês, a expressão da intuição era uma forma de conhecimento 

direto, cujo condutor estava na manifestação do conteúdo da intuição, que deveria dar-se pela 

linguagem, e mais ainda, pela articulação entre a tensão estabelecida no interior da linguagem 

e o simbolismo que lhe é característico e intrínseco436. Por isso Bergson observou, em O 

Pensamento e o Movente, que “a intuição, aliás, somente será comunicada através da 

                                                
431 Colich, J. C. Modelos Psicanalíticos da Mente. In: Eizirik, C. L.; Aguiar, R. G. de; Schestatsky, S. S. (orgs). 
Psicoterapia de Orientação Analítica: fundamentos teóricos e clínicos. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
432 FREUD, Sigmund. Luto e melancolia. In: A história do movimento psicanalítico, artigos sobre 
metapsicologia e outros trabalhos. Trad. Themira de Oliveira Brito et. alii. Rio de Janeiro: Imago, 1974, p.33. 
433 ARRIGUCCI Jr., 1999, p.182. 
434 A relação entre a psicanálise freudiana e a poética de Cruz e Sousa foi firmada por Davi Arrigucci Jr. (1999) e 
acompanhada por: OLIVEIRA. Anelito Pereira de. O Clamor da Letra: Elementos de Ontologia, Mística e 
Alteridade na obra de Cruz e Sousa. Tese de Doutorado. Universidade de São Paulo (USP) Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Programa de 
Pós-Graduação em Literatura Brasileira, 2006, p.45. 
435 FREUD & BREUER, Sigmund & Joseph. Sobre o mecanismo psíquico dos fenômenos histéricos: 
comunicação preliminar (1893). ["Über den psychichen Mechanismus Hysterischer Phänomena: Vorläufige 
Mitteilung" (G.S.,1,7;G.W.,1,81) Trad. Inglês: On the Psychical Mechanism of Hysterical Phenomena: 
Preliminary Communication (C.P., 1,24; Standard Ed.). Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas 
Completas de Sigmund Freud Vol.II. Rio de Janeiro. IMAGO 1988. 
436 BERGSON, Henri. Seleção de textos e tradução Franklin Leopoldo e Silva. São Paulo: Nova Cultural. 
Coleção Os Pensadores, 1989. 
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inteligência. Ela é mais que ideia, ela deverá todavia, para lograr transmitir-se, cavalgar 

algumas ideias.” 437 

Afirma Frank Svensson que Freud, não obstante se considerasse desvinculado das 

teorias que o precederam, adotando mote próprio, encontrou a base filosófica de sua teoria 

psicanalítica nos princípios do idealismo platônico e nas teses de Bergson, Kant, Nietzche e 

Schopenhauer 438, que, quanto a este último, além de responsável por introduzir o budismo e o 

pensamento indiano na metafísica alemã, também concebia a intuição como uma forma 

especial de “conhecimento”, particular a certas individualidades privilegiadas, como o artista, 

de uma forma limitada e efêmera, e os santos ou místicos, de um modo mais duradouro e 

completo439. E, se alguns atribuíam à intuição um caminho que aportava no “misticismo”, 

Bergson ainda concebe este misticismo como uma forma de contraposição ao cientificismo, 

evolucionismo, materialismo e pragmatismo da época440, premissas teóricas também 

combatidas pelos poetas simbolistas, não menos no Brasil. 

Sem contrariar a menção de Nestor Vítor para a tendência progressiva de Cruz e Sousa 

ao cristianismo441, o autor de Últimos Sonetos chegou a um misticismo estóico e 

transcendente após ter se abeberado, desde os tempos do Desterro, no idealismo pessimista 

schopenhaueriano, o que foi estabelecido por diversos trabalhos442, e cuja notória reação de 

assimilação e superação vem das próprias palavras do poeta, quando considera o “[...]intenso 

e artístico Schopenhauer” na prosa de juventude, ou em Volúpia, quando quer “sublimemente, 

comentar Schopenhauer, dentre um fundo meditativo de bruma germânica[...]”, passando 

mais adiante a indagar, em Doença Psíquica: ”Que mal vos fez a vida, ó serenos filósofos, 

para a encherdes do mais negro Pessimismo, como de uma treva soturna e dolorosa e de um 

rio de sangue eternamente caudaloso?! Para ti, Schopenhauer, a existência é a 

Materialidade[...]”, ou, quando desfere em seguida: “Para ti, Schopenhauer, os seres orgânicos 

não têm senão o caráter essencial da concorrência vital e representam no mundo, 

funcionalmente, o mesmo valor dos elementos inorgânicos, químicos e físicos da terra.” 

Assimilando a herança baudelairiana de valorização do feio como arte, a que tão bem alude 

                                                
437 Idem, ibidem, p.242. 
438 SVENSSON, Frank. Arquitetura e conhecimento: publicação semestral em apoio às disciplinas ministradas 
pelo professor Frank Svensson nos cursos de graduação e pós-graduação da Faculdade de Arquitetura e 
Urbanismo da Universidade de Brasília, Edições 1-2;Edição 5, Edições Aurora, 1995. 
439 REDYSON, Deyve. Dossiê Schopenhauer. São Paulo: Universo dos Livros, 2009, 128 p. 
440 BERGSON, Henri. As duas fontes da moral e da religião. Tradução por Nathanael C. Caixeiro. Rio de 
Janeiro: Zahar Editora, 1978.  
441 VÍTOR, Nestor. Cruz e Sousa, in: COUTINHO, Afrânio. Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira; Brasília, INL, 1979 (Col. Fortuna Crítica, v. 4), p.141.; VÍTOR, apud. MURICY, 1987, p.43. 
442 Consultar: SOUZA, Silveira de. Cruz e Sousa e Schopenhauer. A Gazeta, Florianópolis, 12 jul., 1961. 



114 
 

Hugo Friedrich443, Cruz e Sousa constrói um paralelo com o filósofo alemão, ao dizer, em 

Psicologia do Feio: ”Por uma espécie apenas de schopenhauerismo é que eu adoro-te, ó 

Feio!” É, porém, em Croqui dum Excêntrico, que o próprio poeta enfeixa as doutrinas que 

soube assimilar e superar, remetendo às influências que pesaram sobre o Simbolismo, quando 

fala desse “pessimismo torturante por vezes nos livros de Schopenhauer e Hartmann, 

especialmente nessa transcendente Filosofia do Inconsciente[...]”444 

O misticismo, que ao Simbolismo veio como legado da herança romântica, guardava 

também algumas raízes na doutrina de Emanuel Swedenborg, cuja capacidade de resumir e 

tornar popular muitas das noções místicas a que se dedicavam os cultores dos rituais 

cabalísticos herméticos tornou-se referência nos estudos sobre a influência mística nas formas 

literárias do século XIX445, embora suas obras datassem do século anterior. 

É de Swedenborg o conceito das correspondências, tão aproveitado por Baudelaire e 

que constrói verdadeira ligação dialógica com a teoria platônica, pois é o próprio espiritualista 

sueco que afirmava, em 1758: 

 
Resumindo, todas as coisas que existem na natureza desde a menor à maior são 
correspondências. A razão por que são correspondências é que o mundo natural, 
com tudo o que ele contém, existe e subsiste a partir do mundo espiritual, e ambos 
os mundos formam a Divindade.[...] A palavra foi escrita por puras 
correspondências, como um traço de união entre o céu e o homem.446 
 
 

Não é outro o pensamento de Elizabeth Ubiali, ao abordar O Pássaro Azul, do 

simbolista Maurice Maeterlink, quando expressa que “o sentido das correspondências 

sustentadas por Platão, Swedenborg e Baudelaire são confirmadas através do signo da 

iluminação que é relevante numa obra simbolista[...]”. A pesquisadora, cuja análise da obra 

do poeta belga pode-se estender ao Simbolismo como concepção literária, afirma, ainda, que 

“o pensamento vigente no final do século XIX e começo do XX encontra-se expresso, nesta 

obra através dos pensadores: Freud, Bergson, Bachelard e Einstein.[...] Os movimentos de 

vanguarda, em especial o surrealismo, têm suas raízes na estética simbolista.”447 

E, se neste anseio de confrontar as premissas objetivistas do Positivismo, os estudos 

sobre a intuição, a mística e as respectivas ligações com o inconsciente tomavam vulto, o 

                                                
443 FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da Lírica Moderna (da metade do século XIX a meados do século XX). São 
Paulo: Duas Cidades, 1978, p.44. 
444 As citações à obra de Cruz e Sousa, no parágrafo, se encontram: SOUSA, 2000, pp.775-6, 714, 723, 474, 694. 
445 BALAKIAN, 2000, pp.17 a 28. 
446 SWEDENBORG, Emanuel. Heaven and Hell (1758). New York, E.P.Dutton, 1911, p.44 e 49. 
447 UBIALI, Elizabeth. Da Cabana Ao Infinito - Uma Viagem-sonho em O pássaro azul, de Maurice Maeterlink. 
Editora Annablume, 2002, p.186. 
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Simbolismo, como escola poética448, mostrava-se o meio mais adequado de atingir a 

expressão da alma de seu tempo. 

Bergson exprimiu os anseios do Simbolismo a termos filosóficos, aprofundando o 

“conhecimento imediato da realidade” e a “’duração’ (ou tempo psicológico, oposto ao tempo 

espacializado ou cronológico)”, que se incluem em seus estudos sobre a intuição, o que 

exerceu forte influência sobre as gerações literárias que vieram depois de 1890449. 

Fato é que, ao se dedicarem à abordagem do inconsciente, o francês pelo ângulo 

filosófico, e o austríaco com finalidades clínico-terapêuticas, Bergson e Freud acompanhavam 

uma atmosfera histórica particularmente inquietante da natureza humana, que carreava 

conflitos individuais não somente mais intensos, porém novos. 

Ben Singer, mencionando os estudos de teoria social realizados por Georg Simmel, 

Siegfried Kracauer e Walter Benjamin no entorno do romper do século XX, alude ao interesse 

crescente no que chamou de uma “concepção neurológica da modernidade”, que consistiria no 

registro subjetivo do marcante predomínio da experiência físico-psíquica no novo ambiente 

urbano moderno,450 o que se aplica ao Brasil, ainda que não no grau superlativo das 

gigantescas metrópoles mundiais, se comparadas ao Rio de Janeiro, principal centro 

confluente no país da corrente simbolista capitaneada por Cruz e Sousa. 

O ritmo de vida caótico das grandes cidades, a turbulência do tráfego, sinais de trânsito, 

barulho, anúncios da cidade grande, vitrines, toda uma gama variada de novas 

hiperestimulações sensoriais, sobressaltos e riscos, vieram a afetar a forma de percepção 

subjetiva do equilíbrio individual. Howard Woolston, escrevendo em 1912, mas cuja 

realidade já era sentida desde a última década do século que findara, é transparente: 

 
A vida urbana é marcada por sua estimulação acentuada [...] Essa excitação instiga 
profundamente o sistema nervoso. O resultado natural da vida na cidade é um 
nervosismo crescente. [...] Há ‘alguma coisa acontecendo a cada minuto’ [...] Tudo 
isso tende a estimular uma atenção esgotada, por meio de uma sucessão de choques 
curtos e intensos que reavivam o organismo cansado para atividades renovadas.451 

 

É nesta seara que os conflitos surgiam e as novas terapêuticas desenvolviam teorias 

sobre o inconsciente e seus mecanismos reflexos. 

                                                
448 Balakian chama o Simbolismo de “estilo” (2000, p.81). 
449 MOISÉS, 1973, p.47. 
450 SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular”, in: CHERNEY, Leo e 
SCHWARTZ, Vanessa R. (orgs.) O cinema e a invenção da vida moderna. Trad. Regina Thompson. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2004. p. 95. 
451 WOOLSTON, Howard B. ”The urban Habit of Mind”. Tradução livre. The American Journal of Sociology, 
v.17, n.5, mar. 1912, pp. 602-14. 
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Não é por acaso que Paulo Leminski, ao abordar o que chamou de “o expressionismo de 

Cruz e Sousa”, traçou um fio condutor perpassando a expressão do desejo sexual e apontando 

para Freud, “o maior dos expressionistas” que, contemporâneo de Cruz e Sousa, criou “uma 

técnica de cura baseada na expressão dos desejos recônditos”452. Exatamente um dos materiais 

poéticos recorrentes na produção cruzesousiana. 

A linha que se pode estabelecer entre o caos da modernidade, o desenvolvimento do 

conhecimento sobre a intuição, o inconsciente e os avanços da Psicanálise nascente, aponta 

diretamente para o estilo literário dissonante mais adequado a retratar esse período 

especialmente turbulento da história: o Simbolismo, onde Cruz e Sousa atingiu sua maior 

expressão. As tendências literárias do século XX viriam, por certo, sedimentar o terreno 

aberto pelos simbolistas, inseridos nos pródromos de todo esse conflito dos tempos modernos. 

 

3.8. Literatura, Simbolismo e Modernidade 
 

Ao se adentrar pelos caminhos da interdisciplinaridade, confrontando-se os diversos 

contextos finisseculares que permearam as propostas do Simbolismo, mormente nas terras 

brasileiras, em que Cruz e Sousa exerceu verdadeira liderança453, chega-se à discussão que 

envolve as transformações da modernidade urbana diante da produção do autor de Faróis. Há 

aparente singularidade ao se percorrer toda a obra e não vislumbrar crônicas nos moldes dos 

retratos sociais machadianos454, ou mesmo características, na escrita, que o aproximem 

daqueles que retrataram a época e suas peculiaridades, como Lima Barreto455 ou João do Rio, 

sobretudo se se considerar a influência cada vez mais crescente da modernidade, 

impulsionada por transformações em todos os campos, particularmente no Jornalismo. 

É sobre este contexto que alude Nicolau Sevcenko, em Literatura como Missão, ao 

considerar que o “compasso frenético com que se definiram as mudanças sociais, políticas e 

econômicas nesse período concorreu para a aceleração em escala sem precedentes do ritmo de 

vida da sociedade carioca.” 456 

                                                
452 LEMINSKI, Paulo. Cruz e Sousa: o negro branco. São Paulo: Brasiliense, 2003, p.46. 
453 São desta opinião: MURICY, 1987; MOISÉS, 1973, 1979; BASTIDE, 1979; CARPEAUX, 1964; 
RABELLO, 2006; SEVCENKO, 1985; PINHEIRO, 2011; dentre outros. 
454 Um passeio pelo centro do Rio de Janeiro deixa entrever o papel de retratista urbano que Machado de Assis 
tão bem trouxe às suas crônicas e contos. (MACHADO, Ubiratan. Três vezes Machado de Assis. Ateliê 
Editorial, 2007). Sobre o “retratismo” histórico-geográfico do escritor carioca, especialmente: MATOS, D. L. A 
cidade invisível: uma cartografia simbólica do Rio de Janeiro pela ficção de Machado de Assis. 2010. Tese 
(Doutorado em Letras) - Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2010. 
455 Excelente estudo a respeito pode-se consultar em: SEVECNKO, Nicolau. “Lima Barreto e a ‘República dos 
Bruzundangas’”, em Literatura como missão.São Paulo: Ed. Brasiliense. 2ªEd., 1985, pp.161 a 198. 
456 SEVCENKO, 1985, pp.26-27 
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O Rio de Janeiro de 1891, em que Cruz e Sousa estabelece residência definitiva, no ano 

de 1863 já registrara 30 estúdios de fotografia anunciando seus serviços; presenciara a 

iluminação elétrica, inaugurada em 1887, no Teatro Lucinda457; e viria a se deparar com as 

estrepitosas brigas de galo transmitidas pelo primeiro antecessor do cinema, o kinetoscópio, 

cuja notícia com esse nome consta estampada na primeira página do Jornal do Brasil, edição 

de 9 de dezembro de 1894458, referente à sessão ocorrida no salão da Rua do Ouvidor, nº131. 

A sessão registrada na mesma rua, em 7 de julho de 1896459, já seria protagonizada pelo 

cinematógrafo, ainda mais similar ao cinema, que ganhou apogeu no século XX. 

A Rua do Ouvidor460 era, ao mesmo tempo, reduto da boemia literária, cenáculo dos 

consagrados, que se reuniam nos cafés, e centro do comércio internacional sofisticado da 

cidade. Visconde de Taunay, escrevendo em 1893, assim retratava o espaço de seu cotidiano: 

 

[...] a afluência era enorme. Dobrara, senão triplicara, desde os primeiros meses da 
República, e nas esquinas das ruas da Quitanda e dos Ourives havia muita gente 
parada, sem poder circular [...] Lojas atapetadas, atulhadas de fregueses, sobretudo 
casas de jóias; a clientela diária de senhoras luxuosamente vestidas, com mais 
aparato do que gosto, trazia a caixeirada numa roda viva461. 

 

A fama da rua carioca não provinha dessa época, tanto que Joaquim Manuel de Macedo 

já havia publicado bem antes, em 1878, suas Memórias da Rua do Ouvidor, quando exaltava 

as casas de moda, como a Notre Dame de Paris, “a fada misteriosa de três entradas e saídas e 

com labirintos, tentações e magias[...]”.462 

Carlos Dias Fernandes, poeta do grupo de Cruz e Sousa, narra no romance Fretana, 

publicado em 1936, que era na Rua do Ouvidor, em frente ao A Notícia e ao Jornal do 

Comércio que ocorriam os encontros diários entre o autor de Broquéis e seu reduzido grupo. 

Os simbolistas, sempre à margem, vibravam pelas inovações literárias da escola que 

                                                
457 SUSSEKIND, 2006, p.29 e 32. 
458 O Kinetoscópio. Jornal do Brasil, ed. de 9 de dezembro de 1894, p.1, exemplar digitalizado, disponível no 
website da Fundação Biblioteca Nacional: <www.memoria.bn.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
459 A notícia, veiculada no Jornal do Commercio no dia seguinte, em 8 de julho, está disponível, digitalizada, em: 
<http://hemerotecadigital.bn.br>, acessado em 6 de maio de 2014. 
460 Magalhães Jr. lembra que Broquéis, de Cruz e Sousa, ficou exposto à venda em livraria da Rua do Ouvidor, 
fato destacado por um dos novos, Saldanha Sobrinho, em artigo publicado na Revista Azul, em setembro de 
1893, onde recomendava: “Vós todos que [...] burburinhais o dia todo nesta rua [do Ouvidor] detestável e 
penumbrosa [...] moderai o vosso passo [...] que quero ouvir a música dos Broquéis” (SOBRINHO, Saldanha 
apud. MAGALHÃES, Jr. 1975, p.223). 
461 Visconde de Taunay. O encilhamento: cenas contemporâneas da Bolsa do Rio de Janeiro em 1890, 1891 e 
1892 (em português). Rio de Janeiro: Ed. Melhoramentos, [1893] 3ªEd. 1923, p.36-7. 
462 MACEDO, Joaquim Manuel de. Memórias da Rua do Ouvidor, Rio de Janeiro: H. Garnier, 1937, p.25. 
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abraçavam, guardando desdém pelos consagrados e mantendo distância das novidades da 

metrópole.463 

A modernidade neste período crescia vertiginosamente, e ainda abrangeria outras 

técnicas diversas. Flora Sussekind aponta para a crescente difusão do fonógrafo de Edison, 

após 1889, quando o comendador Carlos Monteiro de Sousa passa a representar a Thomas 

Edison, no Brasil, e que atinge uma popularidade acelerada a partir de 1891, com a 

divulgação de Frederico Figner, conduzida pelo país afora. Capaz de registrar e reproduzir os 

sons, o fonógrafo era apresentado em sessões sediadas na Rua do Ouvidor e anunciadas em 

jornal – que certa vez registrou mais de cinquenta mil visitas ao ano, nestas demonstrações. 

“Eficiente efeito simbólico que parece resultar da popularização das novidades industriais e 

dos aparelhos modernos [...], já nos primeiros anos da República.” 464 

É, todavia, no Jornalismo que as impressões serão mais notórias. Toda essa parafernália 

futurista que poluía os olhos e ouvidos dos cidadãos urbanos contribuía para afetar a 

consciência dos literatos, seja para impor novos temas, seja para tensionar os contrastes entre 

a linguagem jornalística e a linguagem artística da literatura465, ou mesmo alterar e deslocar 

a forma de percepção pelos leitores. O mundo moderno já adentrava pelas conversas e 

atenções, sobretudo nos meios jornalísticos e literários, cujos protagonistas cada vez mais 

ocupavam ambos os papéis. Os panoramas mudavam. A ligação entre literatura e jornalismo, 

que fora tolerada pela geração de 1870, tornava-se principal já em 1895 e – na entrada do 

século XX –, equipararia o status de escritor ao de jornalista 466. O Jornal do Brasil começara 

suas atividades em 1891, estruturado com solidez empresarial para figurar no primeiro 

escalão467. Os escritores da antiga geração, levados indissociavelmente à política como 

expressão de carreira468, agora encontravam ambiente onde podiam almejar um campo de 

trabalho maior no jornalismo. 

A Publicidade abundante nos periódicos da época ia de tal forma tornando-se parte da 

cultura, que, afirma Nelson Sodré, os maiores periódicos brasileiros da época, o Jornal do 

Comércio e a Gazeta de Notícias, não satisfeitos em ocupar massivamente a terceira e quarta 

                                                
463 FERNANDES, Carlos Dias. Fretana: romance.Rio de Janeiro: Editora Alba, 1936, p.126. 
464 SUSSEKIND, 2006, pp. 51,53-55. 
465 É, em apertada síntese, um dos principais enfoques do “Cinematógrafo das Letras”, de Flora Sussekind 
(2006). 
466 MICELI, 1977, p.72. 
467 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Martins Fontes, 3ªed., 1983, 
p.251. 
468 MICELI, 1977, p. 81; SUSSEKIND, 2006, p.75. 
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páginas com publicidade, dedicavam-lhe um suplemento especial469, o que, já em 1898 irá 

provocar “o aparecimento de publicação com um projeto de veiculação sistemática de 

propaganda ilustrada”, o que algum tempo adiante foi capaz de propiciar, na esteira da difusão 

da fotografia, uma “verdadeira corrida por parte dos jornais, das revistas ilustradas e da 

nascente ‘indústria’ publicitária em direção à imagem técnica, no Brasil”.470 

O impacto sofrido pela arte literária diante do espaço ocupado pelo Jornalismo e pela 

Publicidade foi, na verdade, pressentido bem antes do período, quando Raul Pompéia, em O 

Ateneu (1888), demonstrou virulenta repugnância por toda forma de publicidade, o que o 

levou a assumir postura francamente contrária aos rumos que as letras tomavam, erigindo seu 

romance como uma forma de defesa ou protesto do escritor frente às imposições da 

massificação antiartística, num tempo em que o diálogo entre a literatura e as técnicas 

começava a se intensificar471. Doutra feita Coelho Neto, que viveu no tempo de Cruz e Sousa , 

escreveu boa parte de sua obra para os jornais, o que ilustra a perspectiva de predomínio deste 

meio. O seguinte trecho de uma crônica de Olavo Bilac para a Gazeta de Notícias, em 1897, 

ilustra bem o ambiente em que viviam os homens de letras: “Condeno-te a escrever coisas 

para as folhas, durante toda a vida, tenhas ou não tenhas assunto! Estejas ou não estejas 

doente! Queiras ou queiras escrever!”, diz o diabo ao escritor472. Bilac vê no trabalho de 

cronista uma espécie de suplício, onde a figura demoníaca demonstra que os laços do escritor 

com o jornalismo são vistos com um misto de má consciência e fatalismo473, não obstante a 

profissionalização do ofício de escritor e sua entrada no mercado de trabalho ganhassem cada 

vez mais espaço 

Na obra de Cruz e Sousa não se encontram vestígios de atividade jornalística de 

destaque, nestes moldes. As escassas crônicas de ocasião, recolhidas por Andrade Muricy sob 

o título Dispersos, discorrem sobre Vitor Hugo, as obras Signos (de Nestor Vítor) e 

Sociologia do Casamento (de Gama Rosa), bem como outros temas episódicos, sem relevo no 

conjunto da produção cruzesousiana474. O papel que ocupa por um ano, em 1891, como 

redator do pouco expressivo periódico O Tempo, abre-lhe um parco espaço para, 

ocasionalmente, publicar poesias e poemas em prosa na Revista Ilustrada e no Novidades475. 

                                                
469 SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Editora Martins Fontes, 3ªed., 1983, 
p.253. 
470 SUSSEKIND, 2006, p.26, 36. 
471 SUSSEKIND, 2006, p.59. 
472 BILAC, Olavo.  Gazeta de Notícias.  Rio de Janeiro, 18/04/1897. Acervo Periódicos – Fundação Biblioteca 
Nacional. 
473 SUSSEKIND, 2006, p. 76. 
474 Dispersos, em: SOUSA, 2000, pp.739 a 792. 
475 MAGALHÃES Jr., 1975, p.175.  
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Com efeito, o gênero de atividade intensa dos cronistas de época, atuantes nos campos da 

literatura e dos jornais, é ausente em Cruz e Sousa. 

Considerando as pressões divergentes sofridas pela Literatura nesse tempo, e na 

tentativa de compreender as tensões havidas na relação dialógica com o Jornalismo, Flora 

Sussekind fornece uma informação bastante aplicável aos escritores que produziam no Rio de 

Janeiro, na época em que Cruz e Sousa criava suas principais obras: ”É, então, a 

superornamentação uma das vias preferenciais de delimitação do lugar do ‘artístico’ e do 

homem de letras em meio ao espaço jornalístico”. Não queriam os intelectuais, com isso 

“tensionar a linguagem jornalística habitual”, e sim “etiquetar o próprio espaço como diverso, 

justificando assim, a seu modo, suas posições nos quadros de colaboradores das folhas”. 476 

Os escritores em ascensão, e mesmo os consagrados, como Olavo Bilac, Coelho Neto, 

Olegário Mariano, Paula Ney e outros, preocupados com as posições de status, despertavam 

para o fato de que os jornais, mormente os de maior vulto, eram “um dos principais móveis de 

luta em que estavam envolvidas as diversas facções oligárquicas. Um jornal era forçosamente 

o porta-voz de grupos oligárquicos, seja daqueles que estavam no poder (‘a situação’), seja 

daqueles que estavam momentaneamente excluídos do poder.” 477 

Naturalmente, neste último caso os jornais eram de menor porte, mas não deixavam de 

espelhar o veículo e a direção em que, não somente a cidade crescia, mas sob bases de que 

tipo de comando o sistema cultural funcionava. 

A noção de separação das discursividades a que alude Sussekind, entretanto, não pode 

se ajustar a Cruz e Sousa, pois a ausência de proeminente atuação jornalística obriga ao 

deslocamento do fulcro da análise para a poesia propriamente dita, em verso e prosa, único 

legado escrito de relevo deixado pelo poeta. 

Ivone Rabello indica outra possibilidade para o distanciamento dos jornais, eis que o 

poeta chegou a trabalhar de forma instável nesse meio, logrando algumas publicações 

esparsas de poemas e trabalhos, mas não foi além: “Cruz e Sousa ia se tornando conhecido 

por seu estilo esdrúxulo, com adjetivos esquisitos e abundantes.” (...) que não combinavam, 

porém, “com o tom moderno do jornal do Rio de Janeiro” 478. 

O Jornalismo, contudo, não deixaria de ser alvo de críticas. Os cronistas que 

atravessaram a chegada do século XX acompanham a derrocada dos alicerces da sensibilidade 

                                                
476 SUSSEKIND, 2006, p. 77-78.  
477 MICELI, 1977, p.73. 
478 RABELLO, 2006, p.95. É a própria Ivone Rabello quem aduz adiante, na p.157: “Seria de todo inadequado 
considerar um problema ou falha em Cruz e Sousa o fato de sua linguagem não se aproximar do estilo médio ou 
humilis e manter a sublimidade do estilo elevado”. 
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romântica, completamente corroídos até a completa dissolução, e lamentam desolados os 

estertores dos ideais do Amor, da Arte e Do Sentimento479. O espaço anteriormente ocupado 

pelo romantismo alencariano480 ficaria severamente obumbrado pela modernidade, impondo 

novas técnicas e novos olhares.  

Nicolau Sevcenko vislumbra um quadro ainda mais trágico. Situando o papel de Cruz e 

Sousa inserido num subgrupo de boêmios, decorrente de um grupo maior (os “derrotados”) 

ressalva que, apesar do termo inadequado, os boêmios encontravam-se principalmente entre 

os simbolistas, decadentistas, nefelibatas, e remanescentes do romantismo tardio. Com tintas 

características, assevera que assistiam, com “horror e náusea”, às conquistas do materialismo 

e à redução dos valores a patamares de mercado e consumo, lutando com suas ideias puras de 

solidariedade e, por certo, candidatos à tuberculose e à miséria481. 

A despeito do panorama dantesco e da resistência de Cruz e Sousa ao círculo literário 

predominante no meio em que vivia, bem como das “máscaras” que usava na linguagem 

simbólica para seus protestos, sugere Massaud Moisés que a vinculação do poeta às hostes 

simbolistas correspondia a uma expressão íntima ainda mais transcendente, e quiçá mais 

profunda do que os exames apriorísticos podem indicar: 

 
(...) o símbolo, matriz da estética na qual participa [Cruz e Sousa], nasce-lhe do 
soberbo esforço de esculpir verbalmente todos os transes de sua alma atormentada. 
Por isso, é simbolista por fatalidade, e acabaria por sê-lo mesmo sem o 
Simbolismo. 482. 
 

As questões da modernidade, dos mecanismos jornalísticos e publicitários, do embate 

das diversas ideologias literárias coexistentes, bem como das elites que determinavam em que 

moldes deveria mover-se a cultura, na verdade, não pareciam alterar a linguagem poética 

simbolista de Cruz e Sousa. O ufanismo de José Veríssimo, que em artigo de crítica literária 

afirmava ser o jornalismo a mais importante de todas as manifestações de nossa vida 

intelectual, por atender às exigências de informação, notícia e satisfação do público483, parecia 

não importar para Cruz e Sousa, distanciado do tumulto crônico das redações. 

O problema é evidentemente mais profundo. Andrade Muricy novamente é preciso 

quando observa que, dentre as grandes tendências literárias modernas, o Simbolismo foi a que 

                                                
479 SEVCENKO, 1985, p.95-96. 
480 José de Alencar foi dos maiores expoentes de nossa prosa romântica, senão o maior: MENEZES, Raimundo 
de. José de Alencar, literato e político.  Rio de Janeiro, Livro Técnico e Científico Ed., 1977; PROENÇA, M. 
Cavalcanti.  José de Alencar na literatura brasileira. Rio de Janeiro, Ed. Civilização Brasileira, 1966; MEYER, 
Augusto. "Alencar e a Tenuidade Brasileira".  In: José de Alencar.  Ficção completa. V.II, Cia. Aguilar Ed, 1964. 
481 SEVCENKO, 1985, p. 105. 
482 MOISÉS, 1973, p.116. 
483 VERÍSSIMO, José, apud. SODRÉ, 1983, p.259. 
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menos favoreceu a prosa ficcionista, seja por sua própria estrutura anti-narrativa ou anti-

descritiva, seja pelo predomínio da sugestão, da alusão e dos mecanismos perscrutadores da 

(in)consciência, ou do “devassamento e sondagem da interioridade”.484 Não se torna difícil 

concluir, nesta esteira, que a crônica matutina, o relato de notícias ou a matéria de novidades 

se encontravam diametralmente opostas a Cruz e Sousa. 

 
3.9. Cruz e Sousa e o teatro 

 

Por outro lado, antes de abordar a vastidão da música em Cruz e Sousa, ressalta o teatro, 

atividade bastante familiar ao poeta desde a juventude. Entretanto, não há qualquer referência 

aos espetáculos operísticos e teatrais na obra do poeta do Desterro, ou mesmo na referência 

dos amigos que com ele conviveram e frequentaram os mesmos lugares. Muito embora 

Andrade Muricy tenha aludido à inegável riqueza da “dramaticidade objetiva” do poema 

Emparedado e Consciência Tranquila, cujas inflexões sugeririam a “indicação implícita dos 

movimentos cênicos”, ou mesmo – quanto ao segundo poema – trariam interpolações 

marginais no texto que incitariam às fulgurações em crescendo do monólogo central485, Cruz 

e Sousa não foi um amante do teatro. Magalhães Jr. procura explicar o fato pelo trauma da 

brusca perda do emprego como ponto teatral da Companhia Dramática de Moreira de 

Vasconcelos, na juventude486, e Celso de Medeiros se surpreende487, ao observar essa repulsa 

num o poeta que trabalhara no teatro. Seja como for, o final da carta que Cruz e Sousa envia 

a Gonzaga Duque, em 11 de abril de 1894, falando sobre seu projeto da Revista dos Novos 

(que, afinal, não foi concretizado) parece eloquente por si: 

 

[...] Entre esses fundamentos gerais acho que deve ser um dos principais, o maior e 
o mais firme radicalismo sobre teatro, não permitir seções, notícias, folhetins ou 
coisa que diga respeito a teatro, que, por princípio e integração de Ideias, não deve 
existir para a nossa orientação d’Arte na Revista dos Novos.488 

 

 

 

 

 

 

                                                
484 MURICY, 1987, p.54. 
485 MURICY, in SOUSA, 2000, p.30. 
486 MAGALHÃES, Jr., 1961, p.33, 
487 MEDEIROS, 1998, p.213. 
488 SOUSA, 2000. pp. 827-8. 
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3.10. Richard Wagner e Cruz e Sousa 
       
 

Em 1984, quando falece José Cândido de Andrade Muricy, Antonio Garcia Netto 

publica um artigo489 reconhecendo e homenageando seu legado, onde salienta o quanto a 

amizade do grande crítico paranaense inspirou Villa-Lobos. O compositor carioca "admirava-

lhe o refinado senso crítico e o profundo saber. Quando o autor das 'Bachianas' teve a idéia de 

fundar a Academia Brasileira de Música [...] um dos primeiros nomes que lhe ocorreram foi o 

de Andrade Muricy." Efetivamente, o pesquisador veio a desempenhar irreprochável trabalho 

como presidente da Academia naqueles primórdios de 1945, quando de sua fundação. 

Afortunadamente, além do imenso contributo que legou à crítica do Simbolismo, 

Muricy490 detinha sólida estrutura no campo da música. Por ocasião da publicação de seu 

monumental Panorama do Movimento Simbolista Brasileiro, teve a oportunidade de separar a 

doutrinação estética, a ideologia filosófico-política e certos traços biográficos de Richard 

Wagner, compositor do romantismo alemão oitocentista, de sua obra musical, cuja expressão 

– que atingiu o apogeu no teatro operístico – exerceu enorme influência no Simbolismo. O 

teórico paranaense, endossando o pensamento de Guy Michaud, o reproduz nestes termos: 

 
A figura de Richard Wagner alteia-se, verdadeiramente, no centro do décimo nono 
século artístico. Dele partem as principais correntes do fim do século. No entanto, 
por mais numerosos que sejam os escritores e artistas que se basearam em Wagner, 
há um movimento que, acima de todos os outros, o tomou por chefe e mestre 
inconteste, que se inspirou fielmente de sua estética e que se dessedentou no seu 
misticismo: o Simbolismo francês491. 
 

A influência da obra de Wagner sobre a poesia simbolista, chega a asseverar Edmund 

Wilson – em obra basilar sobre este gênero, publicada inicialmente em 1931 –, foi tão 

relevante e notável quanto a de qualquer poeta.492 

A verdade da arte wagneriana, sobretudo na fusão dos elementos expressionais, foi 

particularmente decisiva sobre os poetas simbolistas493, como leciona ainda Muricy, 

envolvendo na aura de misticismo e transcendente passionalidade o próprio precursor do 

movimento, Baudelaire, e se estendendo por Nerval, Laforgue, Mallarmé, Verlaine, Catulle 

                                                
489 NETTO, Antonio Garcia de Miranda. “José Cândido de Andrade Muricy (1895-1984)”, Boletim 2 da 
Sociedade Brasileira de Musicologia, Colonia 1984, 33-35. 
490 Andrade Muricy – que teve seu retrato pintado por Cândido Portinari – além de maior repositório do 
Simbolismo brasileiro, foi crítico de música e músico, exercendo grande influência intelectual no seu tempo 
(MURICY, 1987, p.12). 
491 MICHAUD, Guy, Message Poétique du Symbolisme, Nizet, Paris, 1945, apud. MURICY, 1987, pp.56-7. 
492 WILSON, Edmund. O Castelo de Axel. Ed. Companhia das Letras, 2004, p.21. 
493 MANN, Thomas. Souffrances et Grandeur de Richard Wagner. Trad. Félix Bertaux. Ed. Univers A. Fayard, 
1933. 
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Mendes, Gautier e sua filha Judith, Théodor de Wisewa, Schuré e Villiers de L’Isle Adam, de 

quem proveio Axel, uma das obras mais importantes da literatura do século XIX.494 

O próprio Mallarmé, em artigo publicado sobre Richard Wagner, pressentiu que sua 

figura idealizava o espírito do compositor intelectualizado com quem podia se identificar o 

verdadeiro poeta495, e, mesmo sem jamais haver assistido a uma encenação do compositor 

alemão, como Baudelaire, que tomou sua veia lírica como herança, fazia do compositor 

assunto recorrente nas suas reuniões com os amigos e discípulos, discutindo a nova 

estética496, até chegar mesmo à afirmação, em 1894: “A Música se une ao Verso, a partir de 

Wagner, para formar Poesia”.497 

O compositor, com efeito, havia se tornado objeto de culto fervoroso pelos simbolistas, 

inspirados, desde Baudelaire, pela concepção mística de sua música, sua aspiração à “obra de 

Arte total”, até a peculiar arquitetura temática de seus dramas musicais, que muitos intentaram 

imitar e transportar para o terreno da poesia, cedendo ao fascínio pela mitologia nórdica e 

medieval, o que resultou em obras poéticas cuja iconografia é abundante de princesas e 

príncipes, castelos, bosques brumosos, fadas, magos e gênios dos bosques e dos rios, tudo isso 

como veículo do universo aristocrático, misterioso ou mesmo místico das temáticas 

wagnerianas.498  

A ideologia estética do romântico alemão, expressa em música, reunindo coreografia, 

cenografia e texto vinha carregada com as fortes tonalidades das lendas nórdicas, onde O Anel 

dos Nibelungos (1848)499, Lohengrin (1850) Tristão e Isolda (1865), Os Mestres Cantores de 

Nuremberg (1868), e Parsifal (1882) são notórios exemplos500. Assevera Júlio Medaglia que 

o compositor, maior expressão da ópera no Oitocentos, escrevia seus próprios libretos, 

baseado numa concepção arrojada de que a Arte deveria reunir, em uma só unidade 

dramatúrgica, música, poesia e representação cênica, sem que qualquer dos três elementos 

prevalecesse sobre os demais. 501 

Pioneiro em certos avanços na linguagem musical, tais como o cromatismo extremo e a 

cíclica mudança dos centros tonais, que fascinaram e exerceram forte influência no 

                                                
494 MURICY, 1987, p.57. 
495 MALLARMÉ, Stephane. Richard Wagner.Rêverie d’un Poète Français, in: Revue wagnérienne. 08/08/1885. 
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desenvolvimento da música erudita europeia, Wagner também introduziu o conceito do 

leitmotiv (motivo condutor), associando certos temas a personagens, ideias ou situações, e 

assim conferindo forte unidade dramática à obra502. 

No Brasil, todavia, o ambiente cultural provinciano do antigo Desterro, em que viveu 

Cruz e Sousa, não guarda registros biográficos de que houvesse assistido aos espetáculos das 

obras, mas a abundância de menções em sua prosa à figura de Wagner, não deixa lugar a 

dúvidas sobre a importância do gênio alemão em sua obra. Ao tomar contato com o manancial 

europeu da literatura simbolista no entorno de 1890, o poeta brasileiro já havia absorvido a 

importância da figura icônica do compositor. Isto porque, se nos tempos de Tropos e 

Fantasias(1885), que publicou com Virgílio Várzea, o vemos mencionar outros compositores: 

“Chopin, Gounod, Metra, Strauss, Beethoven, Gottschalk, constelação gloriosa de boêmios de 

ouro!...”, ou mesmo “o piano, sobre o qual dormiam algumas rêveries de Schubert”, já em 

1887 escreverá, em “À Bilu”, de Histórias Simples:“[...] todo um bucolismo e um lirismo 

campestre que o largo concerto wagneriano da floresta enche dos pomposos sons metálicos 

das aves, que estridulam notas no espaço, voando.” 

A referência a compositores eruditos europeus é recorrente na prosa cruzesousiana503, o 

que, longe de desfigurar o impacto de Wagner na tradição simbolista, revela a dimensão 

sensível à música, presente no poeta catarinense. 

Ainda em 1887, dirigindo-se ao “eminente filósofo Dr. Gama Rosa”, dirá sobre a 

imaginação, que se “mete em estilo, em vocábulos brilhantes ou ásperos, secos ou 

úmidos”,[...] “como se mete em pauta qualquer loucura genial de Wagner ou qualquer 

admirável sinfonia de Beethoven”. Em “O Pequeno Boldrini”, possivelmente desta época, 

considera que “uma tempestade de lutas na alma”[...] “tinha um jeito de Wagner”. 

Nas criações posteriores, quando o Simbolismo já era manifesto, como em Missal 

(1893), traz em “Página Flagrante”: “E eles partiam nervosamente, alvoroçados, finos, 

fulgurantes, como sob a impressão da alta e convulsionante música wagneriana.” É, porém, no 

“Emparedado” de Evocações (1898) que ficará, por fim, expressa com contornos mais 

precisos a impressão que Cruz e Sousa guardou do compositor alemão:  

 

Ou, então, massas cerradas, compactas de harmonias wagnerianas, que cresciam, 
cresciam, subiam em gritos, em convulsões, em alaridos nervosos, em estrépitos 

                                                
502 MEDAGLIA, idem, ibidem. 
503 Tomando préstimo da análise realizada por Gilberto Mendonça Teles (in: SOARES, Iaponan e MUZART, 
Zahidé L. (org.) Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis: Ed. da UFSC, FCC ed., 1994), 
agrupamos nesta seção os trechos de Cruz e Sousa em que os compositores eruditos europeus são direta ou 
indiretamente mencionados. 
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nervosos, em sonoridades nervosas, em dilaceramentos nervosos, em catadupas 
vertiginosas de vibrações, ecoando longe e alastrando tudo, por entre a delicada 
alma sutil dos ritmos religiosos, alados, procurando a serenidade dos Astros... 
 

Na obra do brasileiro é frequente a menção a outros compositores, como Beethoven, que 

se vê em “Volúpia” de Outras Evocações, recolhidas e publicadas por Andrade Muricy por 

ocasião do centenário do poeta, em 1961: 

 

Quisera estar agora, na indolente filosofia de um faquir, com a luxúria e o luxo de 
um mandarim, numa larga sala de mármores brancos, ouvindo a sonoridade da água 
que desce das brumas e ouvindo músicas aristocráticas, sonatas convulsivas e 
dolentes e místicas de Beethoven, que me enlevassem, a pensar, a pensar, 
organizando com delicadeza e curiosidade idéias imaculadas. 
 

Em Missal, a prosa “Sofia” menciona ainda outros compositores: “Foi na sala branca, de 

leves listrões d’ouro, que eu a vi interpretar um dia ao piano Mendelsohn, Schumann, as fugas 

de Bach, as sinfonias de Beethoven504. [...]mais desolada que as sinfonias de Beethoven”, ou 

mesmo “Tísica”: “[...]a fina música nostálgica do fim de tudo – talvez essa suspirante serenata 

de Schubert, cujo ritmo saudoso tão fundamente nos invade a alma e a entristece e no qual 

parece haver gritos e soluços de amor entrecortados pela agonia torturante da Morte...”, o que 

muda de tom, em “A Sombra”, de Evocações: “Tu! que produziste a dolente, a magoada Obra 

de sangue da minha existência e a quem eu dediquei alma, afetos, ternuras, suavidades do 

coração, sinfonias beethovínicas do Amor[...]”. 

Na mesma Evocações, em “Condenado à Morte”, o tom irônico trescala: “[...] enquanto 

o soberbo sol, dos Altos, como um pagão, bizarro, cantava sobre todas essas chagas abertas, 

sarcasticamente, diabolicamente, indiferentemente, a música offenbachiana, do seu clarão 

comunicativo e cortante...”. O mesmo motium há nas Outras Evocações, em “Psicose”: “É a 

comédia negra, a comédia das torturas psíquicas, que ri, porque a sua faculdade de chorar é 

rindo, nuns esgares bufos, numa ironia musical de Offenbach.”. 

Na obra poética em verso são mais raras as menções acompositores eruditos, como em 

“Sonata”, de Broquéis: 

[...] 
Ó Tardes de Beethoven, de sonatas, 
De um sentimento aéreo e velho... 
Tardes da antiga limpidez das pratas, 
De Epístolas do Evangelho!... 

                                                
504 Curiosa é esta menção de Cruz e Sousa, pois as nove Sinfonias de Beethoven, escritas para orquestra 
sinfônica, tiveram suas primeiras transcrições para piano realizadas por Franz Liszt, que publicou todas as nove 
pela Breitkopf & Härtel, sendo a última em 1865, para dois pianos, e dedicada a Hans von Bülow (Grove's 
Dictionary of Music and Musicians, 5th ed, 1954, Vol. V, p. 299: Franz Liszt: Catalogue of Works). A aparente 
incongruência do trecho em Missal, que surge à primeira vista, deixa ao leitor o dilema: ou o poeta escreveu ao 
acaso, ou conhecia muito bem sobre o que estava dizendo. Ficamos com a segunda alternativa. 
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Ou, ainda, em Faróis (“Luar de Lágrimas”): 

 

[...] 
Véus brancos de Visões resplandecente 
Miraculosamente se adelgaçam... 
E recordando essas Visões diluentes 
Dolências beethovínicas perpassam. 505 
 

Todos os trechos em que o poeta catarinense se refere aos clássicos, como Offenbach, 

Schubert ou Beethoven, guardam afinidade com o estilo que os celebrizou, mormente em 

Wagner, tão caro ao Simbolismo, e cuja influência na criação cruzesousiana se faz sentir ao 

longo da obra, onde o mistério expressional que parece circunvagar nos versos recorda as 

atmosferas do romântico alemão nos códigos verbais e no trabalho de linguagem: 

 

Ressurges dos mistérios da luxúria, 
Afra, tentada pelos verdes pomos, 
Entre os silfos magnéticos e os gnomos 
Maravilhosos da paixão purpúrea. 
[...] 
Às vezes, sob o luar, nos rios mortos, 
Na vaga ondulação dos lagos frios, 
Boiavam diabos de chavelhos tortos, 
E de vultos macabros, fugidios. 
[...] 
Foi por horas de Cisma, horas etéreas 
De magia secreta e triste, quando 
Nas lagoas letíficas, sidéreas, 
O cadáver da lua vai boiando...506 
 

Quando Alfredo Bosi considera o que chamou de “moda ocultista na Europa”, passando 

pelas “óperas místicas e medievais” de Wagner e pela Révue Wagnérienne, periódico 

publicado pela primeira vez em fevereiro de 1885, que exalçava o compositor alemão a 

“filósofo e sacerdote de arcanos mistérios”, e contava entre seus colaboradores com 

Mallarmé, Villiers de L’isle Adam e o pré-joyceano Dujardin, não faz referência a Cruz e 

Sousa. Entretanto, deixa bastante marcada a fisionomia com que o Simbolismo europeu 

chegou ao conhecimento do poeta brasileiro. 

 

 

 

 

                                                
505 As transcrições da obra de Cruz e Sousa, na ordem em que aparecem neste tópico até aqui, estão 
respectivamente em: SOUSA, 2000, pp. 442, 454, 799, 767, 477, 659, 713, 508, 515, 646, 543, 711, 81 e 168. 
506 O primeiro exemplo foi extraído de Broquéis, e os outros dois, de Faróis (SOUSA, 2000, pp. 76 e 104). 
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3.11. Claude Debussy e Cruz e Sousa 
 

É curioso considerar, todavia, que apesar de toda a proximidade entre Wagner e a poesia 

simbolista, notória mesmo na temática cruzesousiana, estudos modernos têm realizado íntima 

associação entre o Simbolismo e a música de outro compositor, Claude Debussy507, 

responsável por inaugurar um conceito revolucionário de expressão musical, cujo ponto de 

partida deu-se em 22 de dezembro de 1894, quando, sob a regência de Gustave Doret, 

estreava em Paris o Prélude à l'après-midi d'un Faune, composição orquestral inspirada, não 

por acaso, no poema homônimo de Mallarmé 508.  

O compositor francês declararia, em carta ao crítico Willy (Henry Gautier-Villars), 

datada de 10 de outubro de 1895, que sua peça consistia numa “impressão geral do poema” de 

Mallarmé.509 

A obra – considerada pelo maestro e musicólogo Pierre Boulez como iniciadora da 

música moderna510, ou um “ponto preciso” para o início do modernismo musical, segundo 

Griffiths – promoveu a expansão da forma, inovou no colorido orquestral e na rítmica, e 

libertou a expressão musical das convenções harmônicas tonais legadas pela tradição511. 

Adonay Ariza apresenta uma síntese bastante precisa do sincretismo das descobertas e 

experiências musicais da arte moderna de Debussy: 

 
Diversas obras suas apresentam elementos do jazz, da música espanhola, grega, 
malgaxe, hebraica, como também melodias seriais e festivas baseadas em textos de 
Mallarmé e Verlaine. Um dos seus traços distintivos está em seu constante interesse 
em conhecer e compreender outros universos musicais. Foi assim que adotou 
escalas ambíguas e timbres inauditos da música do Extremo Oriente, à maneira de 
um simbolismo musical. 512 

 

A posição cronológica não deixa dúvidas, por certo, de que o músico francês foi 

desconhecido pelas primeiras gerações de poetas simbolistas, incluindo Baudelaire, Verlaine, 

Rimbaud, Laforgue e mesmo Mallarmé, que escreveu boa parte de seus poemas antes de 

                                                
507 SALLES, Paulo de Tarso. Aberturas e impasses: o pós-modernismo na música e seus reflexos no Brasil, 
1970-1980, Editora UNESP, 2005, p.71; ABDALA JR., Benjamin, FLORY, Suely Fadul Villibor. Literaturas de 
língua portuguesa: marcos e marcas. Portugal, Editora Arte & Ciência, 2007, p.244; CAVALIERE, Arlete; 
VÁSSINA, Elena e SIL, Noé. Tipologia do simbolismo nas culturas russa e ocidental, Editora Humanitas. 2005, 
p.17; FARIAS, José Niraldo de Farias. O desejo de absoluto: sobre a arrogância do literário. Editora UFAL, 
2007; dentre outros. 
508 SEKEFF, Maria de Lourdes e ZAMPRONHA, Edson S. Arte e cultura: Estudos interdisciplinares. IV. 
Editora Annablume, 2006, p.141. Trad. nossa. 
509 WENK, Arthur. Claude Debussy and the Poets. University of California Press, 1976, p.151. 
510 CAMPBELL, Edward. Boulez, Music and Philosophy. Editora Cambridge University Press, 2010. 
511 GRIFFITHS, Paul. A música moderna: uma história concisa e ilustrada de Debussy a Boulez. Trad. Clóvis 
Marques. Rio de Janeiro: Zahar, 1994, pp.7-12. 
512 ARIZA, Adonay. Eletronic samba: a música brasileira no contexto das tendências internacionais. Annablume, 
2006, p. 153. Grifos nossos. 
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1894. Apesar do poeta simbolista belga Maurice Maeterlink ter sua Pelléas et Mélisande 

representada na Opéra-Comique de Paris em 1902, com música de Debussy, o poema fora 

publicado em 1892.513 

José Niraldo de Farias exprime com rara felicidade a estreita relação entre o gênero 

literário finissecular e a música do compositor francês: “O que levou Debussy a musicar a 

peça teatral Pelléas et Mélisande foi a música que esta já continha e não a de que, porventura, 

ela viesse a carecer.”514 

Cruz e Sousa, que viveu e produziu suas maiores obras neste período, por mais que o 

cosmopolitismo da vida na capital da República congregasse um agitado movimento cultural 

em torno dos círculos literários que se reuniam na Rua do Ouvidor, nos cafés e livrarias, não 

menciona Debussy em nenhum fragmento de sua obra, e é provável que jamais tenha 

conhecido suas composições. 

Entretanto, quando Otto Maria Carpeaux – cuja obra sobre o Simbolismo foi elogiada 

por Andrade Muricy515 – compara Verlaine (“as suas ideias estão nas sensações musicais”) e 

Mallarmé ao modernismo da música de Debussy, e quando afirma que “o simbolismo é a base 

de toda poesia moderna, inclusive daquela que depois o hostilizou”516, pode-se chegar à 

conclusão de que Cruz e Sousa, paladino do Simbolismo no país, foi também o primeiro 

poeta moderno, tão próximo da arte renovada do pianista francês quanto permite um olhar 

lúcido a respeito. 

Ainda mais longe vai a relação entre a arte de Cruz e Sousa e Debussy. Ambos 

retrataram a gama infindável de matizes do espírito finissecular que passa pelas impressões da 

“concepção neurológica da modernidade” a que alude Ben Singer517, e trazem para suas 

temáticas e processos intrínsecos de linguagem, tanto na poesia quanto na música, as 

propostas inovadoras de apelo ao inconsciente profundo, às expressões de meias-tintas, à 

tradução emocional do inefável que permeou o período, notável pelas buscas na Arte e pelos 

avanços das ciências naturais, da Psicanálise e da assimilação e renovação dos motivos caros 

ao ocultismo e ao rompimento das regras que balizaram o Oitocentos. 

                                                
513 MAETERLINCK, Maurice (1977), Peleás e Melisanda, Rio de Janeiro: Emebê Editora. ISBN Teatro 
Clássico, vol. 4, Trad. Newton Belleza. 
514 FARIAS, José Niraldo de Farias. O desejo de absoluto: sobre a arrogância do literário. Editora UFAL, 2007, 
p.48. 
515 MURICY, 1987, p.29. 
516 CARPEAUX, Otto Maria. História da Literatura Ocidental. Rio de Janeiro: O Cruzeiro, 1964. v6, pp. 2603, 
2599 e 2575. 
517 SINGER, 2004, p.95. 
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É o que se pode extrair dos estudos mencionados, quanto a Debussy, e da pesquisa desta 

Dissertação, quanto a Cruz e Sousa. 518 

Por sua vez Paulo Leminski, bastante sensível à presença plural da música em Cruz e 

Sousa, não somente destaca o caráter transgressor dos antagonismos da vida do poeta, 

transubstanciados em música, ao dizer que, “fosse um negro norte-americano, Cruz e Sousa 

tinha inventado o blues”, mas remonta ao constante devir519 da poética arrojada, capaz de 

expressar as múltiplas inquietações de seu tempo, quando, inspirado no poeta catarinense, 

declara que “os simbolistas foram os primeiros modernos”520, assim fazendo coro à premissa 

de Carpeaux. 521 

Foi Andrade Muricy quem ainda, sabiamente, associou de forma direta a arte simbolista 

e o poeta do Desterro a Debussy, em seu mencionado Panorama, tomando um ângulo de 

contemporaneidade que sustenta a perspectiva em análise: 

 

Coube a Claude Debussy levar a Música ao clima simbolista, no seu avatar 
impressionista, com o acerto surpreendente de Pelléas et Mélisande, do Prélude à 
l'après-midi d'un Faune (exatamente contemporâneo da afirmação do Simbolismo 
no Brasil, com os Broquéis, de Cruz e Sousa), e o Quatuor...522[...] Broquéis, como 
tendência estética, é rigorosamente paralela [à música de Debussy]523 
 

Se Wagner trouxera elementos que exerceram fascínio nos decadentistas524 das 

primeiras gerações, pertenceu a Debussy o papel de mensageiro dos simbolistas do fin de 

siècle, ao musicar algumas das obras de fôlego do período, onde as ousadias literárias eram 

mais arrojadas e manifestas.  

Cruz e Sousa, que soube sentir toda essa corrente sutil de influências, talvez por um grau 

elevado de sensibilidade artística, levou Leminski a exaltar sua condição de “negro retinto, 

filho de escravos do Brasil imperial, mas nutrido de toda a mais aguda cultura internacional 

de sua época, lida no original[...]”525 

                                                
518 Os fundamentos do parágrafo anterior, quanto a Cruz e Sousa, encontram-se nos estudos dos itens 3.6.3, 3.9, 
3.10 e 3.11. 
519 A ideia do constante devir, na poesia de Cruz e Sousa, aponta para a “imagem poética” além da linguagem 
(OLIVEIRA, 2003), para as renovações operadas na “expressão poética em língua portuguesa” (BOSI, 1994, 
pp.270-1) e para o expressionismo das “palavras submetidas à mais alta voltagem emocional”, que Cruz e Sousa, 
“como bom expressionista” (LEMINSKI, 20032, pp. 46-7) soube manejar, apontando para além de seu tempo. 
520 LEMINSKI, 2003, pp.11 e 54. 
521 Ver nota 425. 
522 MURICY, 1987, p.31. 
523 MURICY, in: SOUSA, 2000, p.36. 
524 Massaud Moisés, em seu clássico O Simbolismo, baseia-se em Guy Michaud para diferenciar Decadentismo 
de Simbolismo, considerando o primeiro, presente nos primórdios, um estado de sensibilidade; e o segundo, que 
gerou os melhores frutos, uma verdadeira doutrina de Arte. (MOISÉS, 1973, p.30) O problema será abordado 
adiante. 
525 LEMINSKI, 2003, p.10. Grifos nossos. 
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A referência do crítico à cultura internacional é, curiosamente, emblemática. O poeta do 

Desterro, radicado definitivamente no Rio de Janeiro na última década do Oitocentos, estava 

inserido no universo nascente do Instituto Nacional de Música, fundado em 12 de janeiro de 

1890 pelo compositor que predominava no ambiente musical do momento: Leopoldo Miguéz, 

em seguida nomeado diretor do Instituto, por portaria ministerial. 

A época e o conteúdo político da Instituição, que levou Avelino Pereira a chamá-la de 

República Musical, tornou-se centro de poder, onde seriam travados embates políticos, 

ideológicos e estéticos526. 

Cruz e Sousa, entretanto, mesmo vivenciando todo esse movimento que ocorria nas 

imediações geográficas por onde vivia, trabalhava e produzia, manteve-se alheio à turbulência 

musical propalada por essa corrente erudita que ganhava vulto, o que inclui as pompas de 

sucesso conquistado pelo compositor brasileiro Alberto Nepomuceno, quando voltou do 

longo período de cursos na Europa e, assumindo a direção do Instituto, apresentou-se em 

concerto no Rio de Janeiro, em 4 de agosto de 1895. As notas no Jornal do Commercio e n’O 

País, enaltecendo o talento de Nepomuceno ecoaram pela cidade, levando-o a consolidar, 

logo em 1897, sua reputação como regente, além de compositor.527 

Ocorre que Leopoldo Miguéz e Alberto Nepomuceno, bem como outros destaques da 

época, tais como Alexandre Levy e Henrique Oswald, estavam todos umbilicalmente ligados 

a um nacionalismo romântico528, contemporâneos e herdeiros do estro lírico de Carlos Gomes. 

Ao analisar a ópera Condor, de 1891, Andrade Muricy discorreu sobre o “wagnerianismo 

inexistente” de Carlos Gomes529 – o que correspondia a uma lírica bem distante das 

perspectivas adotadas pelo Simbolismo e pelos modernos panoramas musicais de Debussy e, 

posteriormente, Ravel, Stravinsky, Mahler e, no Brasil, Villa-Lobos, estes últimos já no 

século XX. 

O relato histórico torna-se extremamente singular e pitoresco, pois a poética 

cruzesousiana é associada com frequência à fluidez deleitosa e às atmosferas raras de um 

Debussy, cuja obra o poeta negro provavelmente não conheceu, porém não há referência aos 

compositores eruditos brasileiros que, não somente compunham e se apresentavam próximos 

a Cruz e Sousa, mas eram brasileiros como ele. 
                                                
526 PEREIRA, Avelino Romero. Música, sociedade e política: Alberto Nepomuceno e a República Musical. Rio 
de Janeireo: Editora UFRJ, 2007, p.67. 
527 Idem, ibidem, pp.107-8. 
528 VOLPE, Maria Alice. Período Romântico Brasileiro: Alguns Aspectos da Produção Camerística. Revista 
Música, São Paulo, v.5,11.2: 133-151 nov. 1994, passim. 
529 MURICY, José Cândido de Andrade. “Condor (1891) Notas sobre a estética dessa ópera”, in: SALLES, 
Vicente (et alii). Carlos Gomes, uma obra em foco. Rio de Janeiro: FUNARTE. Instituto Nacional de Música, 
Projeto Memória Musical Brasileira, 1987, p.201. 
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Não foi erudita, porém, a música que o poeta do Desterro ouviu na capital da República, 

e que o marcou sobremaneira. Foi popular, cultivada com clandestinidade madrugada afora, 

entre os homens do povo, e que foi trazida para os versos sempre lembrados dos “Violões que 

Choram”. Se Cruz e Sousa herdou a temática wagneriana e absorveu o espírito moderno que 

irradiava da obra de Debussy, nos violões tomou da matéria viva que tinha diante de sua 

sensibilidade e a imortalizou.  

É que se analisa mais adiante, depois da introdução a seguir, que trata da música 

simbolista em si mesma. 

 

3.12. A música na poesia simbolista 
 
 

A par de se tomar o verso cruzesouseano pelo fio condutor místico wagneriano, ou pela 

busca dos meios-tons impressionistas de Debussy, há outra abordagem ainda mais frequente 

na crítica, que é o aspecto musical da linguagem poética em si mesma. O estudo da escola 

simbolista tem sido tradicionalmente associado à análise dos recursos acústicos e fônicos 

utilizados pelos poetas, sobretudo nas aliterações, assonâncias, consonâncias e 

onomatopeias530, que conferem um grau de musicalidade perceptível na declamação ou 

mesmo na leitura. 

Claudete Daflon relembra que, não obstante seja bastante habitual aproximar-se a poesia 

da música como “artes irmãs”, há diferenças a serem notadas. Enquanto a poesia toma da 

linguagem como seu instrumento, atingindo a música de forma projetiva, como uma espécie 

de deslocamento, em segundo grau, a música tem sua substância em si mesma, de forma 

imediata e autorreferencial. Observa a pesquisadora que, “as diferenças consideradas, no 

entanto, não impedem aproximações fundadas na tensão. Nesse processo, haveria um 

encaminhamento ora para o primeiro grau da música ora para o segundo grau da poesia.”531 

Anna Balakian, em sua obra O Simbolismo, minudencia essa aproximação entre ambas 

as artes, detectando três formas532 principais em que os conceitos de música podem ser 

encontrados na poesia do século XIX. Na primeira, considera o exemplo de Baudelaire, para 

quem a palavra isolada apresentava conteúdo sugestivo próprio das notas musicais, onde o 

sentimento evocado pelo vocábulo não informava um significado particular, mas formava 

                                                
530 OLIVEIRA, Solange Ribeiro de.  Introdução  à melopoética: a música na literatura  brasileira. In:  
OLIVEIRA,  S.  R.  de et  al. Literatura  e  música.  São  Paulo:  Editora  Senac;  Instituto  Itaú Cultural, 2003, p. 
22. 
531 DAFLON, Claudete. Poetas travessos: as muitas vias entre poesia e música. SOLETRAS – Revista do 
Departamento de Letras da FFP/UERJ, Número 25 (jan.-jun. 2013), p.94. 
532 BALAKIAN, 2000, p.55. 



133 
 

associações de imagens, mantendo relação com as correspondências que, já se viu, eram 

herança latente de Swedenborg. A segunda forma em que a música se manifesta na poesia 

oitocentista vem de Verlaine533, que, diferente do autor de Fleurs du Mal, jogava com a 

combinação de várias palavras para, pela recorrência de sonoridades, encontros vocálicos e 

diversos procedimentos audíveis, produzir música pela forma como os versos soavam. O 

poema era feito música através da percepção do ouvido, e não pelos mecanismos particulares 

às associações mentais decorrentes das palavras. Pela lírica de Verlaine, a poesia simbolista 

encontraria seu instrumento melódico nas aliterações, jogos vocálicos, dissonâncias 

consonantais, assonâncias, e outros recursos que tornariam esse viés o mais popular, e o que 

deitou mais extensas raízes nos poetas simbolistas. 

Alfredo Bosi, em O Ser e o Tempo da Poesia, menciona Cruz e Sousa precisamente por 

esse ângulo, destacando a  

 

consonância ‘natural’ da vogal “u” com certas faixas semânticas de escuridão, 
angústia e morte: 
 
‘Os miseráveis, os rotos   
são as flores dos esgotos  
[…]  
São prantos negros de furnas   
caladas, mudas, soturnas’ 
[Cruz e Souza, ‘Litania dos pobres’].534 

 

Entretanto, a terceira forma musical na poesia, a que alude Balakian, coube a 

Mallarmé535, responsável pela construção de poemas em que os recursos sinfônicos do tema 

com variações, as orquestrações de camadas sonoras sobrepostas, eram intelectualmente 

organizadas na imagem verbal dos versos, que substituía a frase musical. À sensibilidade do 

músico, capaz de extrair beleza das pausas entre as notas, Mallarmé surgia com as pausas 

entre as imagens construídas pelo poema, deslocando-se da narração ou da descrição para um 

plano mais sutil que Verlaine. Álvaro Gomes, recordando uma passagem já bastante citada, 

explica que  

 
Ao contrário de Verlaine, Mallarmé pensava na música de um ponto de vista 
puramente intelectual, pensava na ideia da música em si. Talvez por isso, quando 
Debussy lhe disse que ia musicar ‘L'aprés midi d'un faune’, tenha respondido da 

                                                
533 BALAKIAN, 2000, p.55. 
534 BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo, Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 1977, p.51. 
535 BALAKIAN, 2000, p.55. 
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seguinte maneira: "mas eu pensei que já tinha feito isso..."536 Debussy não podia 
ouvir a musicalidade interna, que correspondia a um arranjo mais livre das palavras 
na frase, que correspondia a uma libertação dos nexos sintáticos explícitos.537 

 

A música, que em Verlaine era ouvida, em Mallarmé provinha da aproximação entre os 

processos lúdicos das ideias musicais, construindo as mesmas relações na poesia. 

Nestor Vítor afirma, tomando como referência o ano de 1892, que Cruz e Sousa só 

“mais tarde” veio a conhecer melhor Mallarmé, o Verlaine de Sagesse e mesmo Rimbaud 538, 

sugerindo que o poeta catarinense ainda não se havia aprofundado nestas leituras quando 

trouxe a público Missal e Broquéis, ambos de 1893. Não obstante, são obras carregadas de 

flagrante musicalidade, como nas passagens em verso: “Carnais, sejam carnais tantos 

desejos,/Carnais, sejam carnais tantos anseios,/ Palpitações e frêmitos e enleios,/ Das harpas 

da emoção tantos arpejos...”539, onde o poeta remonta às melopeias trovadorescas das 

repetições em estribilho, “cantando” nas vogais abertas do último verso, em que fecha, não 

em vão, com “arpejos”. Ou mesmo no balouçar das vagas marinhas nas aliterações em torno 

do “m” e do “u”: “Do imenso Mar maravilhoso, amargos,/ Marulhosos murmurem 

compungentes/ Cânticos virgens de emoções latentes,/ Do sol nos mornos, mórbidos 

letargos...”540, irradiando, ao mesmo tempo, múltiplos e sucessivos sentidos. 

Entretanto, ainda que Cruz e Sousa somente mais tarde houvesse trabalhado sua lírica 

nos moldes musicais de inspiração mallarmeana – cujo exemplo analisado adiante, em 

“violões que choram...”, é emblemático por conjugar diversos modos musicais – já anunciava 

em Broquéis uma relação invulgar com toda essa temática: 

 

MÚSICA MISTERIOSA... 
 
Tenda de Estrelas níveas, refulgentes, 
Que abris a doce luz de alampadários, 
As harmonias dos Estradivárius 
Erram da Lua nos clarões dormentes... 
 
Pelos raios fluídicos, diluentes 
Dos Astros, pelos trêmulos velários, 
Cantam Sonhos de místicos templários, 
De ermitões e de ascetas reverentes... 
 
Cânticos vagos, infinitos, aéreos 

                                                
536 O episódio foi também narrando em: BALAKIAN, 2000, p.71. Manuel Bandeira considerou a resposta de 
Mallarmé de “descabida pretensão”. (BANDEIRA, Manuel. Libertinagem; Estrela da manhã. Edição crítica. 
Giulia Lanciani (cord.) Editorial Universidad de Costa Rica, 1998, p.498). 
537 GOMES, Álvaro Cardoso. O poético: Magia e Iluminação. São Paulo: Perspectiva, 1989, p.63. 
538 VÍTOR, 1979, p.125. 
539 SOUSA, 2000, p.72. 
540 SOUSA, 2000, p.92. 
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Fluir parecem dos Azuis etéreos, 
Dentre os nevoeiros do luar fluindo... 
 
E vai, de Estrela a Estrela, à luz da Lua, 
Na láctea claridade que flutua, 
A surdina das lágrimas subindo... 

 

Aos versos de sonoridades abertas, vocálicas, como num espaço aberto de céu límpido a 

refulgir estrelas, o poeta reúne um tom de “impressão musical” que não provém de 

instrumentos ou vozes, mas de “cânticos vagos” que parecem fluir dos “Azuis etéreos”, mas 

que, no entanto, não fluem senão como “sugestão”. O que propositalmente fica impreciso é, 

no último verso, se as lágrimas em abafada surdina vão subindo audíveis, ou sob forma 

imaginada. Enquanto a peça inteira sugere sensações musicais a partir das imagens 

sobrepostas, a menção aos “ermitões”, “ascetas reverentes” e “místicos templários” 

medievaliza as tonalidades e faz recordar os ecos arcaizantes dos cantos gregorianos pelas 

naves. O poeta constrói música a partir de pensamentos, como a imaginar um fundo para os 

símbolos que sugere, em acúmulo a cada verso. 

É, porém, em “Violões que choram...” que a maturidade de Cruz e Sousa debela outros 

universos sonoros. É o que se vê adiante. 

 
3.12.1. 1897, janeiro: Violões que choram...,  a música do Simbolismo 
 
 

Significativo foi Sousa Bandeira, respondendo ao discurso de posse do escritor e poeta 

simbolista Félix Pacheco na Academia Brasileira de Letras, em 1913, ao endossar os elogios 

que o jornalista piauiense fizera a Cruz e Sousa:  

 

Não vos censurarei a admiração pelo malogrado poeta, pois que também a professo. 
[...] Parece-me ao lê-lo que as harmonias errantes da nossa língua, animadas por um 
sopro estranho, insuflam alma nas palavras, fazendo-as sentir e viver como se 
fossem seres reais, a fim de colaborarem na deliciosa música do ritmo.  

 

Em seguida, o acadêmico toma como referência a composição do poeta catarinense que 

lhe pareceu modelar: “Não resisto [...] ao prazer de vos relembrar os seus ‘Violões que 

choram...’, onde soluça, lânguida e sensual, a alma dos trópicos ao palor misterioso do luar, 

ao compasso plangente da surdina monótona dos violões[...]”541 

                                                
541 BANDEIRA, Sousa, in: Discursos acadêmicos: 1897-1919 Academia Brasileira de Letras, 1965, p.535. 
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Que este longo poema de 36 estrofes, um dos poucos datados na Obra Completa 

(janeiro de 1897), “espécie de monumento ortodoxo do nosso Simbolismo”542, tenha 

inspirado Andrade Muricy a ver nele “as voluptuosas noites cariocas, numa síntese de todas as 

‘serestas’ (serenatas), ‘modinhas’ e ‘choros’ do Brasil”543, leva a crer que João do Rio não foi 

movido por mera simpatia a Cruz e Sousa ao declarar: “Violões que choram... é, entre outras 

páginas de sensibilidade moderna, das mais empolgantes que tenho lido.544 É ainda Muricy 

que afirma sobre o poema, noutra ocasião: “a poesia brasileira registrou um dos mais 

interessantes anúncios de arte impressionista, uma das peças de ambiente mais acentuado e 

por assim dizer mais magnético que conheço em língua portuguesa”.545 

Inserido na obra póstuma Faróis, publicada em 1900, é profundamente irônico que Cruz 

e Sousa não tenha presenciado a acolhida entusiasta de seu poema pela crítica, pois neste 

mesmo ano já Sílvio Romero mencionava os “Violões que choram...” com admiração, 

concluindo que no poeta catarinense “acha-se o ponto culminante da lírica brasileira após 

quatrocentos anos de existência.”546 

Com efeito, em que pese a extensão do poema, nas estrofes iniciais logo se espalha 

fortemente o noturnismo do ambiente, seja pela menção ao “luar”, seja pelo reforço da 

anáfora “noite”, que além de delinear os primeiros recursos musicais da composição, também 

patenteia sua oralidade, aproximada do cancioneiro popular: 

 

Ah! plangentes violões dormentes, mornos, 
Soluços ao luar, choros ao vento... 
Tristes perfis, os mais vagos contornos, 
Bocas murmurejantes de lamento. 
 
Noites de além, remotas, que eu recordo, 
Noites da solidão, noites remotas 
Que nos azuis da Fantasia bordo, 
Vou constelando de visões ignotas. 

 

Entretanto, qualquer definição concreta já se dilui desde o começo, pois os contornos 

são “os mais vagos”, e as noites são “remotas”, elaboradas pela fantasia, mas com visões que 

deslocam o eixo da memória para a sensação, convidando o poeta a traduzir o inefável (e não 

a ser um memorialista) por serem as fantasias impregnadas de “visões ignotas”, ou seja, 

                                                
542 BUENO, Alexei. Uma história da poesia Brasileira Editora G. Ermakoff, 2007, p.220. 
543 MURICY, 1979, p.82 
544 RIO, João do. (Paulo Barreto). Palavras ao luar. Correio Paulistano, São Paulo, 5 de outubro de 1905. 
545 MURICY, José Cândido de Andrade. O suave convívio: ensaios críticos. Editora Annuario do Brasil, 1922, 
p.270. 
546 ROMERO, Sílvio; Nelson Romero (editor) História da literatura brasileira, Volume 5, 6ªEd. Editora J. 
Olympio, 1960, p.1686. 
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ignoradas para qualquer descrição formal. Em seguida, situa geograficamente a noite “de 

além”, remota: 

 

Sutis palpitações à luz da lua, 
Anseio dos momentos mais saudosos, 
Quando lá choram na deserta rua 
As cordas vivas dos violões chorosos. 

 

A menção à “rua” converte o poeta em observador, em transeunte que recorda mais o 

sentimento do que a paisagem, detendo-se para espreitar, e nisso transmutando uma cena do 

espaço público em Arte, diferente (mas herdado) de Baudelaire, que perambulando como 

flâneur pela Paris oitocentista capturava a turbulência da modernidade da rua e a convertia em 

poesia latente de elementos metropolitanos547. O tatear sugestivo no inconsciente freudiano se 

esboça no “Anseio dos momentos mais saudosos”, que fica como um recorte isolado, 

evocando o indizível na pausa natural548 ao término do verso, precisamente no meio da 

estrofe. 

A “canção” prossegue com uma longa anáfora melódica, mas já no primeiro verso 

abrindo-se em aliterações sibilantes verlaineanas, como um sussurro de vento: 

 

Quando os sons dos violões vão soluçando, 
Quando os sons dos violões nas cordas gemem, 
E vão dilacerando e deliciando, 
Rasgando as almas que nas sombras tremem. 

 

Ao explorar a semelhança fonética das palavras “dilacerando” e “deliciando”, cujos 

campos semânticos possuem notas antagônicas, a estrofe traz a rima interna “rasgando” como 

um sinônimo realçador de “dilacerando”. É neste momento que a acumulação sonora, 

juntando-se a “almas” e “sombras”, sugere que vários são os violões, não somente um ou 

dois. 

Ainda aqui um procedimento merece destaque. Expressões tais quais “soluçando”, 

“tremem”, bem como os “violões chorosos” e as “palpitações à luz da lua” nas estrofes 

anteriores surgem carregadas de tintas românticas, demonstrando que o avançar arrojado do 

expressionismo dos “Violões” tomou como ponto de partida a herança romântica a que devia 

                                                
547 Sobre Baudelaire e a metrópole, ver o capítulo 3, item 3.6. 
548 É Alfredo Bosi quem magistralmente trabalha o assunto: “A pausa é terrivelmente dialética. Pode ser uma 
ponte para um sim, ou para um não, ou para um mas, ou para uma suspensão agônica de toda a operação 
comunicativa. Em cada um dos casos, ela traz a marca da espera, o aguilhão da fala, o confronto entre os 
sujeitos.” (BOSI, Alfredo. O ser e o tempo da poesia. São Paulo, Cultrix, Ed. da Universidade de São Paulo, 
1977 p.100). 
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tributo. Massaud Moisés, ao considerar que Simbolismo representava uma “etapa avançada da 

visão do mundo inaugurada pelos românticos” 549, com isso vaticina o procedimento do 

poema de Faróis. 

Prossegue o artista, descrevendo a impressão da própria música que ecoa naquele 

momento, como se ainda não o tivesse feito: 

 

Harmonias que pungem, que laceram, 
Dedos nervosos e ágeis que percorrem 
Cordas e um mundo de dolências geram, 
Gemidos, prantos, que no espaço morrem... 

 

Aqui, o “mundo de dolências” ainda não traz o distanciamento do mundo sensível rumo 

ao mundo das formas a que alude Platão, mas sugere, esboça uma tentativa de voo que será 

desferido adiante. A semelhança fônica entre “pungem” e “mundos”, ou o melódico acento do 

“o” de “nervosos” e “cordas, confere a toda a estrofe uma unidade sonora, realçada pelo 

sentido de “cordas nervosas”, capazes de gerar “mundos de dolências e gemidos”, e 

simbolicamente ecoando o mais longinquamente possível pelas reticências, em músicas 

emocionais (de gemidos, prantos) que “no espaço morrem...” 

 

E sons soturnos, suspiradas mágoas, 
Mágoas amargas e melancolias, 
No sussurro monótono das águas, 
Noturnamente, entre ramagens frias. 
 

O poema avança entre as aliterações do “s” nos gélidos ventos noturnos e nas repetições 

musicais de “mágoas” ou nas aproximações fônicas e semânticas entre “suspiradas” e 

“sussurros”, “soturnos” e “noturnamente”, desta vez rumando para o interior, no âmago dos 

sons e no espírito amargurado, porém saudoso – eis que vem das estrofes anteriores – dos 

homens que tangem as cordas rudes dos violões. As águas sussurrando entre “ramagens frias” 

condensam um fragmento cênico dos mais bem construídos, onde se conjugam sensações 

(frio, monotonia e noturnamente), imagens (águas e ramagens) e sons (sussurro). 

Dando magoado sentido às águas e às ramagens, Cruz e Sousa extrai a palavra 

insculpida nas coisas mudas, realizando o que Jacques Rancière, em ensaio intitulado “As 

duas formas da palavra muda” bem descreveu: 

 

A escrita muda, num primeiro sentido, é a palavra que as coisas mudas carregam 
elas mesmas. É a potência de significação inscrita em seus corpos, e que resume o 

                                                
549 MOISÉS, 2001, p.248. 



139 
 

―tudo fala de Novalis, o poeta mineralogista. Tudo é rastro, vestígio ou fóssil. 
Toda forma sensível, desde a pedra ou a concha, é falante. Cada uma traz consigo, 
inscritas em estrias e volutas, as marcas de sua história e os signos de sua 
destinação.550 
 

Até aqui, as queixas dos violões traduzem estados de ânimo a partir de volteios sonoros, 

acordes soltos, em que Cruz e Sousa retrata o eco de seus pensamentos, traduzidos a partir das 

mágoas, saudades e anseios dos violões. 

Prossegue com a quadra provavelmente mais comentada de toda a obra do poeta 

catarinense, sempre apta a definir os mecanismos musicais da aliteração: 

 

Vozes veladas, veludosas vozes, 
Volúpias dos violões, vozes veladas, 
Vagam nos velhos vórtices velozes 
Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas. 

  

Sem fugir à regra, o jogo fônico das aliterações em que predomina o “v” e 

secundariamente o “l” e o “z” (ou o “s”) busca traduzir, levando o mecanismo às últimas 

consequências, o intercâmbio sonoro dos violões, cortados pelos ruídos da noite, bem como o 

ruído do atrito entre os dedos calejados deslizando sobre as cordas graves de alumínio dos 

violões, chamadas “bordões”. Márcio Rosa, sobre esta estrofe, observa que “das vogais 

posteriores [o, u] são motivados sons graves, em ideias sombrias, pesadas ou redondas.”551 

De fato, o espaço lúdico da onomatopeia permite que a aliteração exerça “uma função 

de construção e de ritmo; uma função de sinal pela criação de uma cadeia sonora particular 

que vale por ela própria [...]” 552 

O reforço utilizado por Cruz e Sousa na expressão “vozes veladas” em forma de 

epanadiplose – que consiste na “repetição de uma palavra ou expressão no começo de um 

verso ou período e no final do seguinte”553 é potencialmente ampliado pela aproximação 

semântica entre “veladas”, “veludosas” e “vulcanizadas”, criando uma impressão tátil de 

surda maciez, que se choca às vozes “vivas” e à “volúpia” dos violões. 

Através do embate de símbolos, o poeta remete a impressões desconectadas da habitual 

descrição lógica, adentrando no expressionismo agônico e tumultuado de um clamor que vai 

além da música dos violões. Se cordas e vozes exprimem angústias e ecoam pela noite, as 

impressões antitéticas das “vozes vivas” e ao mesmo tempo “veludosas” concentram-se no 

                                                
550 RANCIÈRE, Jacques. “As duas formas da palavra muda”, in: O inconsciente estético. Tradução de Mônica de 
Castro Netto. São Paulo: Editora 34, 2009, p.35. 
551 ROSA, Márcio R. Poema, Prosa & Poesia. Editora Clube de Autores, 2012, p.16. 
552 MESCHONNIC, Henri. Pour la Poétique, I. Paris: Gallimard, 1970, p.79. 
553 AQUINO, Renato. Gramática Objetiva da Língua Portuguesa. Editora Elsevier Brasil, 2007, p. 410. 
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redemoinho dos ventos, vibrando na tensão poética e projetando-se platonicamente para 

planos além da linguagem. 

Em seguida, Cruz e Sousa “respira” e lança um olhar para o trajeto percorrido, 

realizando processo idêntico à música, quando as sinfonias clássicas terminam a exposição do 

tema de abertura, repousam, e retomam novas e arrojadas incursões, chamadas de 

“desenvolvimento”, em que “se dá não só o confronto dos temas apresentados, mas também o 

embate dramático deles”. Beethoven, por exemplo, foi precursor da “tensão dramática nesses 

trechos de desenvolvimento”.554  

Eis a recapitulação do poeta, antes do “desenvolvimento”, conduzida pelas expressões 

“tudo” e “que esses violões”: 

 
Tudo nas cordas dos violões ecoa 
E vibra e se contorce no ar, convulso... 
Tudo na noite, tudo clama e voa 
Sob a febril agitação de um pulso. 
 
Que esses violões nevoentos e tristonhos 
São ilhas de degredo atroz, funéreo, 
Para onde vão, fatigadas do sonho, 
Almas que se abismaram no mistério. 

 

Nas “ilhas de degredo atroz”, soam as primeiras notas do desenvolvimento. Através das 

imagens provocadas pela audição dos violões, o poeta conduz freudianamente555 os tocadores 

para dentro deles mesmos, nos refúgios ermos e sinistros da alma humana, transubstanciada 

na música dos instrumentos. As almas que se perderam no “mistério” encontram socorro na 

fantasia da música, fugindo às imagens mnêmicas das angústias vividas. Sobre a fantasia 

como refúgio, e embasada nas teorias do psicanalista austríaco, Marília Kallas explica que 

 

Freud fala da inibição do Eu como um processo de desvio de uma imagem 
mnêmica hostil cuja evocação produziria desprazer, para outros investimentos 
colaterais, outras vias e desvios com o objetivo de evitar o desprazer e a dor. 
Poderíamos considerar a fantasia como um desvio, um investimento colateral para 
fugir à dor? O indivíduo afetado, em estado de afeto, tocado na sua inibição, 
utilizaria a fantasia como caminho possibilitador de camuflar e encobrir a imagem 
mnêmica hostil, defendendo-se assim do desprazer que aquela representação 
geraria. Ou podemos pensar a fantasia como via possibilitadora ao levantamento do 
recalque, assim como encobridora dele.556 

 

                                                
554 MUNIZ NETO, José Viegas. Beethoven e o sentido da transformação: com ênfase na análise dos últimos 
quartetos e destaque para a Grande Fuga, op. 133. São Paulo: Editora Annablume, 1997, p.111. 
555 Por “freudianamente” entenda-se o procedimento de interiorização profunda no verso de Cruz e Sousa, pois, 
não tendo o poeta lido Freud, a ideia se dá, a rigor, por semelhança. 
556 KALLAS, Marilia Brandao Lemos De Morais.Psicanalise e Contemporaneidade. São Paulo: Editora 
Biblioteca 24 horas, 2010, pp.87-88. 
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Cruz e Sousa prossegue construindo impressões sobre impressões, e vai transmutando 

os acordes que se perdem no ambiente em imagens vivas, como um fragmento de cena: 

 

Sons perdidos, nostálgicos, secretos, 
Finas, diluídas, vaporosas brumas, 
Longo desolamento dos inquietos 
Navios a vagar à flor d’espumas. 
 
Oh! languidez, languidez infinita, 
Nebulosas de sons e de queixumes, 
Vibrado coração de ânsia esquisita 
E de gritos felinos de ciúmes! 

 

A menção aos navios desloca o olhar sobre os violões para a imaginação produzida pela 

música, já numa altura em que as características da poesia não mais se detêm na melodia 

fônica das palavras, mas nos quadros mentais gerados pelos sons que se perdem em 

“vaporosas brumas”, aproximando Cruz e Sousa dos processos usados por Mallarmé, ainda 

que o brasileiro rompa com o intelectualismo poético do francês na estrofe que abre com a 

interjeição: “oh!”, logo espraiando nos versos elementos marcadamente sexuais, como 

“languidez”, “queixumes”, “ânsia esquisita” e “gritos felinos de ciúmes”. A fortíssima 

antítese entre esta quadra e a anterior, em que navios desolados misturavam-se às “vaporosas 

brumas” é flagrante. Caminha o poeta em direção às paragens indefiníveis do plano ideal 

platônico, concretizadas em “imagem poética” e imunes à descrição ou narração. 

 

Que encantos acres nos vadios rotos 
Quando em toscos violões, por lentas horas, 
Vibram, com a graça virgem dos garotos, 
Um concerto de lágrimas sonoras! 

 

Bem como na música, onde o clímax dos períodos decresce a seguir para ganhar fôlego, 

a poesia cruzesousiana reduz o tom para novos vôos, o que fica evidente na expressão “por 

lentas horas”. Curioso é que o mundo visto pelo poeta de tal modo transcende os limites da 

escrita objetiva, que apesar da ênfase no “concerto de lágrimas sonoras”, a puerilidade juvenil 

com que os violões são tangidos remonta à força dos sentimentos de juventude, não 

maculados ainda pelas decepções e dissabores ao contato do mundo. Cruz e Sousa, sutilmente 

nesta e nas quadras anteriores, constrói seu clamor contra as incompreensões da sociedade, 

que leva os homens a se refugiarem nos violões por “lentas horas”, reavivando a pureza dos 

primeiros sonhos e fugindo das “amargas melancolias”. 

 

Quando uma voz, em trêmulos, incerta, 
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Palpitando no espaço, ondula, ondeia, 
E o canto sobe para a flor deserta, 
Soturna e singular da lua cheia. 
 
Quando as estrelas mágicas florescem, 
E no silêncio astral da Imensidade 
Por lagos encantados adormecem 
As pálidas ninféias da Saudade! 
 
Como me embala toda essa pungência, 
Essas lacerações como me embalam, 
Como abrem asas brancas de clemência 
As harmonias dos Violões que falam! 

 

Construindo em seguida uma frase sinfônica mais extensa, o poeta conduz as duas 

estrofes iniciadas por “quando” em direção à terceira, numa ruptura rítmica no fluxo do 

poema, mesclando o arranjo dos instrumentos e lançando, em “flashes”, rápidas imagens 

cinematográficas: um canto subindo para a lua cheia; um lago encantado de ninféias sob 

“estrelas mágicas”, numa reminiscência das lendas nórdicas wagnerianas; asas brancas se 

abrindo pelas harmonias dos violões. Ciente de que as imagens são fugidias, para impregná-

las de um tom emocional pungente, Cruz e Sousa não perde o ensejo de introduzir a 

epanadiplose que termina reforçando poderosamente o período das três quadras: “Como me 

embala toda essa pungência,/ Essas lacerações como me embalam”.  

A par dos requintes da construção simbolista, ressalta o virtuosismo do poeta ao manejar 

versos de dicção quase prosaica, popular, como a chave de ouro: “As harmonias dos Violões 

que falam!”. E prossegue: 

 

Que graça ideal, amargamente triste, 
Nos lânguidos bordões plangendo passa... 
Quanta melancolia de anjo existe 
Nas Visões melodiosas dessa graça. 
 
Que céu, que inferno, que profundo inferno, 
Que ouros, que azuis, que lágrimas, que risos, 
Quanto magoado sentimento eterno 
Nesses ritmos trêmulos e indecisos... 

 

É flagrante a antítese entre a “melancolia de anjo” e o “profundo inferno”, acentuada 

pelo “céu” dividindo as duas imagens poéticas. Fenômeno curioso, o poeta parece pretender 

que o antagonismo não ocorra em diversas etapas da cena dos violões, mas que seja 

simultâneo. A contraposição de elementos díspares, como “graça” (que abre e fecha a quadra) 

e “lágrimas”, ou “risos” e “magoado sentimento” remontam à tensão poética que não se 
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resolve na linguagem, gerando a imagem poética, como preconizado por Leonardo de 

Oliveira 557. 

 

Que anelos sexuais de monjas belas 
Nas ciliciadas carnes tentadoras, 
Vagando no recôndito das celas, 
Por entre as ânsias dilaceradoras... 
 
Quanta plebéia castidade obscura 
Vegetando e morrendo sobre a lama, 
Proliferando sobre a lama impura, 
Como em perpétuos turbilhões de chama. 

 

Ao conferir sexualidade latente às monjas – que são as freiras dos mosteiros, inseridas 

tradicionalmente no vocabulário litúrgico do catolicismo558–, e ao confrontar os pequenos 

quartos dos conventos (celas), onde a vida monástica é torturada por “ânsias dilaceradoras”, o 

poeta realiza novas antíteses internas. Entretanto, na estrofe seguinte a “castidade obscura” 

irrompe em desejo, proliferando como em “turbilhões de chama”, contrapondo-se às monjas 

de “ânsias dilaceradoras”. O antagonismo entre as duas estrofes – a primeira de “ânsia” e a 

segunda de “turbilhões de chama” – evidencia o jogo de antíteses internas e externas que 

torna o verso cruzesouseano poderoso. A transfiguração da imagem dos “turbilhões de 

chama”, símbolo de latência sexual que atravessa as “castidades plebéias, obscuras”, sugere 

processos que antecipam o expressionismo – que Sérgio Milliet definiu como a vanguarda 

que pretende acentuar, pela “deformação da realidade”, “a expressão de certos estados de 

alma”559. 

 

Que procissão sinistra de caveiras, 
De espectros, pelas sombras mortas, mudas... 
Que montanhas de dor, que cordilheiras 
De agonias aspérrimas e agudas. 
 
Véus neblinosos, longos véus de viúvas 
Enclausuradas nos ferais desterros, 
Errando aos sóis, aos vendavais e às chuvas, 
Sob abóbadas lúgubres de enterros; 
 
Velhinhas quedas e velhinhos quedos, 
Cegas, cegos, velhinhas e velhinhos, 
Sepulcros vivos de senis segredos, 
Eternamente a caminhar sozinhos; 

                                                
557 OLIVEIRA, Leonardo Pereira de. A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa. Dissertação de Mestrado. 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras. Programa de Pós-Graduação em Letras, 2007, 
p.91. O assunto é trabalhado no capítulo 3, item 3.7: “Platão, o Simbolismo e Cruz e Sousa”. 
558 QUINSON, Marie-Therese. Dicionário cultural do cristianismo. Edições Loyola, 1999. 
559 MILLIET, Sérgio. Pintura quase sempre. Editora Livraria do globo, 1944, p.255. 
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Estas três estrofes debelam a poesia precursora da velocidade imagética do cinema. Cruz 

e Sousa, ao recolher cenas díspares, imprevistas, já distantes dos vagabundos nos “violões 

chorosos”, constrói projeções de fantasia em forma de tomadas de câmera em varredura. Os 

fragmentos indicam tempo cronológico em movimento, pois o poema fala de “procissões”, 

viúvas “errando aos sóis, aos vendavais e às chuvas”, e velhinhos “a caminhar”. Novamente, 

em meio a requintes na escrita, o poema traz o fecho popular “eternamente a caminhar 

sozinhos”, cujo contexto do poema o afasta do prosaísmo. 

Mesmo na “procissão sinistra de caveiras”, já o poeta brasileiro se distancia de 

Baudelaire, “meu belo Charles voluptuoso e melancólico”560, pela ousadia das construções e 

pela quebra rítmica das visões em turbilhão. O tom fúnebre das caveiras, a angústia saudosa 

das viúvas e a solidão dos velhinhos formam construções projetadas a partir da música dos 

violões. Cruz e Sousa realizava, assim, a seu modo, a orquestração ensinada por Mallarmé: 

 

As palavras iluminam-se de reflexos recíprocos como um virtual rastilho de luzes 
sobre pedrarias. Esse caráter aproxima-se da espontaneidade da orquestra: buscar 
diante de uma ruptura dos grandes ritmos literários e sua dispersão em frêmitos 
articulados, próximos da instrumentação, uma arte de rematar a transposição para o 
livro da sinfonia.561   

 

O tom fúnebre ainda persiste, mesmo sob uma atmosfera de contrita religiosidade: 

 
E na expressão de quem se vai sorrindo, 
Com as mãos bem juntas e com os pés bem juntos 
E um lenço preto o queixo comprimindo, 
Passam todos os lívidos defuntos... 

 

Isoladamente a quadra poderia ser lida como uma cena litúrgica, uma missa ou 

procissão. Entretanto, como o poeta sobrepõe as quadras e acumula as impressões, a leitura 

vai se densificando. Por isso, os “lívidos defuntos” passam sem desfazer “a expressão de 

quem se vai sorrindo”, eis que esses defuntos são, além da imagem dos mortos, também os 

conflitos, angústias e torturas humanas que vão embora, desaparecendo.  

Ou, por outro lado, mesmo o sorriso mostra a ironia diante do imprevisto da morte. As 

releituras obrigam a um deslocamento além das possibilidades da descrição ou da narração, 

evidenciando que a exploração polimórfica do símbolo cruzesouseano não atinge, jamais, o 

fundo do poço. 

                                                
560 SOUSA, 2000, p.608. 
561 MALLARMÉ, Stéphane. “Crise de Vers” in: Divagations. Paris: Bibliothèque-Charpextier, Eugène 
Fasquelle, Éditeur. Rue de Grenelle, 11, 1897, p.246. 
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Fantasmas de galés de anos profundos 
Na prisão celular atormentados, 
Sentindo nos violões os velhos mundos 
Da lembrança fiel de áureos passados; 
 

 

Nessa altura, a elaboração sinfônica já se distanciou completamente do tom inicial dos 

“violões chorosos” tocando na “deserta rua”. Na estrofe acima, os “fantasmas de galés”, ou a 

“prisão celular” teriam sentido muito diverso se não houvesse, no quarto verso, “áureos 

passados”, numa quebra antitética flagrante. Aqui, duas leituras são imediatamente possíveis, 

mas incapazes de esgotar o manancial simbólico da estrofe. Pode ocorrer identidade entre 

aqueles que tangem os violões chorosos e suas histórias de vida, retidas em suas células, 

como fantasmas que congregam “anos profundos” no psiquismo anímico destes homens. O 

passado não somente são “fantasmas de galés”, mas recordam conquistas, os “áureos 

passados” dos “velhos mundos”. Poderiam ser condensações de um sentimento atávico bélico, 

descobridor, da recordação de batalhas vencidas, “áureas”. Ou não. 

Entretanto, a leitura que reporta ao passado nas galés dos grandes navios é igualmente 

possível, como se os “áureos passados” fossem a evocação – através do violão – da África 

natal, no período anterior ao cruel tráfico escravagista. 

Se os termos desta estrofe são, porém, tomados em seu sentido simbólico mais amplo, 

os fantasmas serão conflitos, a prisão celular serão traumas, o “áureo passado” será o tempo 

em que se tinha saúde e paz. Ainda assim, porém, é um dos infinitos caminhos. 

Pode-se sentir, dentre tamanha confluência de leituras a partir, contra, ou no interior dos 

conflitos do símbolo, um respiro, uma brisa marinha cambiante vinda do último verso: “Da 

lembrança fiel de áureos passados”, com a aliteração inconfundível da vogal “a”, como numa 

expressão de alívio ou vento confortador. 

 

Meigos perfis de tísicos dolentes 
Que eu vi dentre os violões errar gemendo, 
Prostituídos de outrora, nas serpentes 
Dos vícios infernais desfalecendo; 
 
Tipos intonsos, esgrouviados, tortos, 
Das luas tardas sob o beijo níveo, 
Para os enterros dos seus sonhos mortos 
Nas queixas dos violões buscando alívio; 
 
Corpos frágeis, quebrados, doloridos, 
Frouxos, dormentes, adormidos, langues 
Na degenerescência dos vencidos 
De toda a geração, todos os sangues; 
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O quadro esboçado por Cruz e Sousa revela os protagonistas da estranha música que 

percorre o poema: homens vencidos, toscos, ébrios, tuberculosos, vergastados de vícios e 

sofrimentos, mas retirados momentaneamente da miséria emocional através dos violões. O 

“beijo níveo” da “lua tarda” situa a seresta dos vagabundos pelo avançar da madrugada. 

A notória aproximação semântica entre os adjetivos “frágeis, quebrados, doloridos 

frouxos, dormentes, adormidos, langues” que ocupa metade da estrofe, potencializa de tal 

forma a imagem desses homens ao violão, que a partir desse ponto a “degenerescência dos 

vencidos” não abandona mais o poema, até o final.  

A peça inteira, ao conjugar versos de inspiração popular a construções raras, lapidadas, 

tais como “tipos intonsos, esgrouviados, tortos”, realiza curiosa miscelânea: toma de um tema 

cotidiano, como os violões numa rua deserta, e abre acordes sinfônicos transfigurados, unindo 

o grotesco de um Baudelaire ao mergulho nos universos abissais dos conflitos freudianos. 

Contudo, procedimento ousado e complexo será realizado por Cruz e Sousa a partir da 

próxima estrofe: após transformar a música em impressões e cenas díspares dela decorrentes, 

o mesmo vai acontecer com os músicos. Não serão mais “tipos tortos” ou “corpos frágeis”. A 

transfiguração agora vai além deles: 

 

Marinheiros que o mar tornou mais fortes, 
Como que feitos de um poder extremo 
Para vencer a convulsão das mortes, 
Dos temporais o temporal supremo; 
 
Veteranos de todas as campanhas, 
Enrugados por fundas cicatrizes, 
Procuram nos violões horas estranhas, 
Vagos aromas, cândidos, felizes. 
 
Ébrios antigos, vagabundos velhos, 
Torvos despojos da miséria humana, 
Têm nos violões secretos Evangelhos, 
Toda a Bíblia fatal da dor insana. 
 
Enxovalhados, tábidos palhaços 
De carapuças, máscaras e gestos 
Lentos e lassos, lúbricos, devassos, 
Lembrando a florescência dos incestos; 

 

A sobreposição angustiosa de aspectos que parecem simultâneos vai conferindo um alto 

grau de dramaticidade wagneriana conduzida pelo leitmotiv562 dos “homens ao violão”, por 

                                                
562 MEDAGLIA, Júlio. Música, maestro!: do canto gregoriano ao sintetizador. Ed. Globo Livros, 2008. Ver cap. 
sobre Wagner. 
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todo o período. Marinheiros, que são ao mesmo tempo veteranos, ébrios e palhaços, 

condensam a tensão que não se desfaz. Tabus intocados como os Evangelhos e os incestos são 

atirados entre versos duramente antagônicos, como se vê em “vagos aromas, cândidos, 

felizes” e “torvos despojos da miséria humana”. É o “expressionismo crispado” de que fala 

Paulo Leminski563 sobre Cruz e Sousa. 

Notoriamente, nestas estrofes o poeta prepara a obra rumo a sua coda – que representa 

uma extensão do tema em seus significados latentes564–, num crescendo quase palpável. É o 

que faz, precisamente, ao inciar cada uma das últimas quadras por “toda”, “todas” e “tudo”, 

como quem recapitula toda a composição e amplia o apogeu sinfônico dos tímpanos 

retumbando abaixo dos metais, envolvidos pela apoteose das cordas: 

 

Todas as ironias suspirantes 
Que ondulam no ridículo das vidas, 
Caricaturas tétricas e errantes 
Dos malditos, dos réus, dos suicidas; 
 
Toda essa labiríntica nevrose 
Das virgens nos românticos enleios; 
Os ocasos do Amor, toda a clorose 
Que ocultamente lhes lacera os seios; 
 
Toda a mórbida música plebéia 
De requebros de faunos e ondas lascivas; 
A langue, mole e morna melopéia 
Das valsas alanceadas, convulsivas; 
 
Tudo isso, num grotesco desconforme, 
Em ais de dor, em contorções de açoites, 
Revive nos violões, acorda e dorme 
Através do luar das meias-noites!565 

 

Cruz e Sousa vai aos extremos da existência humana, contrapondo o “ridículo das vidas” 

aos “suicidas”; resgata as origens do romantismo nas “nevroses” das “virgens”; rememora os 

faunos de Mallarmé, que inspiraram Debussy; as melopéias langues de fundo medieval, 

herdadas do misticismo cristão; e encerra com seu protesto social envolvendo toda a obra, 

mesmo escrita quase dez anos após a Abolição, pois as “contorções de açoites” só poderiam 

reviver com tanta força nas evocações dos violões se ainda existissem gravadas nos traumas 

daqueles que recordavam os sofrimentos ainda vivos. 

Tasso da Silveira, considerado por Andrade Muricy como “o maior crítico brasileiro do 

Simbolismo”566, deixou nota de rodapé sobre os “Violões que choram...” numa pequena  

                                                
563 LEMINSKI, 2003, p.70. 
564 LAM, Basil. Beethoven: quarteto de cordas. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 
565 SOUSA, 2000, pp.122-126. 
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coletânea de Cruz e Sousa, que, entretanto, vale a pena reproduzir na íntegra pela admirável 

lucidez: 

 

Este é dos poemas em que mais altamente se patenteia a força de transfiguração do 
Poeta Negro, e também os complexos recursos de sua arte. O tema: Uns poucos 
vagabundos tocando violão em serenata por funda noite do Rio de Janeiro ou da 
província. Deste elemento simples arranca o poeta um mundo sinfônico e trágico 
que enche o poema. O canto dos violões ressoa vivo nas aliterações e nos Jogos 
vocálicos surpreendentes, e, com ele, o sofrimento humilde e obscuro, a dor 
incompreendida dos que vão pela noite nesse desabafo ingênuo. E também a noite 
vem, e se estende no poema do princípio ao último verso, densa e túrgida, 
estremecente de insondável melancolia.567 

 

3.13. Canudos, Euclides da Cunha e Cruz e Sousa 

 

Em 1897, no auge dos sofrimentos, Cruz e Sousa concluía a prosa apocalíptica de 

Evocações, os versos transcendentes de Últimos Sonetos, e trabalhava em Faróis, apondo a 

data de janeiro de 1897 a alguns de seus poemas mais transfiguradores, como “Olhos de 

Sonho” e “Violões que choram...”. 

Em 4 de agosto desse mesmo ano, Euclides da Cunha, então adido ao Estado-Maior do 

Ministro da Guerra, seguia como correspondente do jornal Estado de São Paulo568, em 

comitiva para a Guerra de Canudos, na Bahia, registrando o massacre que redundaria na 

escrita do colosso Os Sertões (1902), e o tornaria futuro porta-voz de uma das piores e mais 

sangrentas máculas da historiografia brasileira569. 

Ainda em viagem a caminho de Canudos, o engenheiro e escritor carioca ficou ciente da 

dimensão mística e religiosa do conflito570, que já estourara desde novembro do ano anterior e 

vinha sendo liderado por Antônio Conselheiro, espécie de guia ascético e peregrino, “de 

grande influencia no espírito das classes populares”, que, servindo-se de um “exterior 

misterioso”, barbas e cabelos crescidos, vestindo uma túnica de algodão, era “quase uma 

múmia” a pregar, rezar terços e ladainhas, dando conselhos às multidões, que se guiavam por 

                                                                                                                                                   
566 MURICY, José Cândido de Andrade. O Símbolo à sombra das araucárias: memórias. Editora Conselho 
Federal de Cultura, 1976, p.144. 
567 SILVEIRA, Tasso. Cruz e Sousa. Nossos Clássicos, v.4, publicados sob a direção de Alceu Amoroso Lima e 
Roberto Alvim Corrêa. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1957, p.37 
568 SILVA, Hiram Reis e. Desafiando o rio-mar: descendo o Solimões. Editora EDIPUCRS, 2010, p. 283. 
569 Antes da obra-prima de Euclides da Cunha outras obras haviam surgido: BOMBINHO, Manuel das Dores. 
Canudos, história em versos.(1898) São Paulo: Hedra, Imprensa Oficial do Estado e Editora da Universidade 
Federal de São Carlos, 2a. edição, 2002; HORCADES, Alvim Martins. Descrição de uma viagem a Canudos 
(1899). Salvador: EDUFBA. 2a. edição 1996; BENÍCIO, Manoel. O Rei dos Jagunços (1899). Rio de Janeiro: 
Editora Fundação Getúlio Vargas. 2a. edição, 1997; MACEDO SOARES, Henrique Duque-Estrada de. A Guerra 
de Canudos. Rio de Janeiro: Typ. Altiva, 1902. 
570 NETO, Manoel; DANTAS, Roberto; PINHEIRO, José Carlos da Costa (orgs.). Os Intelectuais e Canudos: O 
Discurso Contemporâneo. V. 2. Salvador: Editora da UNEB, 2003, p.46. 
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ele, como transcreve Euclides a partir de um documento da vila do Itapicuru-de-Cima, de 

1876. 571 

As razões da batalha eram diversas e controvertidas. Motivados pela grave crise 

econômica e social, as secas cíclicas, o desemprego e os latifúndios improdutivos, inúmeros 

sertanejos e ex-escravos rumaram para Canudos reunindo-se em torno de Antônio 

Conselheiro, em busca de salvação. Sob o boato de que os descontentes da região invadiriam 

as demais cidades para depor a República e reinstaurar a Monarquia – rumor, ademais, nunca 

confirmado, mas utilizado para ter o apoio da opinião pública572 –, os poderosos fazendeiros 

da região uniram-se à Igreja para reclamar providências do Exército republicano. Dito e feito. 

A primeira das quatro grandes expedições militares que atacaram Canudos ocorreu em 24 de 

novembro de 1896, e foi o estopim da batalha. O quarto e último ataque encerrou a Campanha 

no sertão baiano em 5 de outubro de 1897, quando os militares, em hediondo massacre, 

dizimaram a população e degolaram centenas de prisioneiros, incendiando o arraial e 

contabilizando um saldo sangrento de cinco mil soldados e vinte e cinco mil pessoas.573 

Na “Nota Preliminar” de Os Sertões, obra que granjeou a Euclides uma vaga na 

Academia Brasileira de Letras (ABL) e no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro (IHGB), 

o escritor foi enfático: “Aquela campanha lembra um refluxo para o passado. E foi, na 

significação integral da palavra, um crime. Denunciemo-lo.”574 

Embora estudos sobre o militar e jornalista carioca não mencionem vestígios de alguma 

relação pessoal com Cruz e Sousa, e que a fortuna crítica do poeta de Faróis tampouco o faça, 

Benjamin Abdala Júnior considerou que “Cruz e Sousa, na poesia, e Euclides da Cunha, na 

prosa, poderiam constituir pontos de chegada do discurso crítico”575proposto por Silvio 

Romero em sua História da Literatura Brasileira (1902). 

Em 16 de agosto de 1893, o autor de Os Sertões era nomeado para estágio de um ano, 

como engenheiro-praticante junto à Estrada de Ferro Central do Brasil, direito concedido aos 

                                                
571 CUNHA, Euclides da. Os sertões: Campanha de Canudos. V. 1 de Clássicos comentados. Leopoldo M. 
Bernucci (Ed.) Ateliê Editorial, 2002, p. 269. 
572 GALVÃO, Walnice Nogueira. No Calor da Hora - a guerra de Canudos nos jornais. São Paulo, Editora Ática, 
1977. 
573 VILLA, Marco. Canudos, o povo da terra. São Paulo: Editora Ática, 1995; VENTURA, Roberto. Euclides da 
Cunha. Remate de Males, nº13, Campinas, 1993, pp.41-46; LEVINE, Robert. M. O sertão prometido – O 
massacre de Canudos. São Paulo: EdUSP, 1995; SILVA, Rogério Souza. Antônio Conselheiro A fronteira entre 
a civilização e a barbárie. São Paulo: Annablume, 2001. 
CALASANS, José. No Tempo de Antônio Conselheiro. Salvador, Livraria Progresso Editora, 1959. 
574 CUNHA, 2002, p.67. 
575 ABDALA JR., Benjamin. “Cruz e Sousa e Euclides da Cunha, estratégias discursivas?”, in: MOTA, 
Lourenço Dantas. Introdução ao Brasil: um banquete no trópico, v. 2. Editora Senac, 2001, p. 215. 



150 
 

recém-formados576. Poucos meses antes, em dezembro de 1892, Cruz e Sousa já assumira o 

emprego fixo de praticante, na mesma Empresa577. 

Quando se encerra a batalha de Canudos, em 5 de outubro de 1897, o aniquilamento de 

milhares de vidas coincide com a confirmação da tuberculose de Cruz e Sousa, em dezembro 

do mesmo ano, que o encontra resignado diante de uma sentença implacável. A doença 

surpreendeu a todos, exceto ao amigo Nestor Vítor, que desde 1895 já lhe advertira do perigo, 

devido ao depauperamento físico crescente do poeta. 578 

Em “Emparedado”, de Evocações – volume pronto para o prelo desde 1897579, mas só 

publicado postumamente –, Cruz e Sousa irá dizer, com a superabundância simbólica de quem 

não se referia a Canudos, mas que foi escrito durante o rumor político do eco das baionetas e 

das mortes: 

 

As civilizações, as raças, os povos digladiam-se e morrem minados pela fatal 
degenerescência do sangue, despedaçados, aniquilados no pavoroso túnel da Vida, 
sentindo o horror sufocante das supremas asfixias. 
Um veneno corrosivo atravessa, circula vertiginosamente os poros dessa 
deblaterante humanidade que se veste e triunfa com as púrpuras quentes e funestas 
da guerra!580 

 

Euclides da Cunha, escrevendo sua última reportagem no sertão baiano, em 1º de 

outubro de 1897, irá deixar um testemunho doloroso sobre a batalha final (que não incluiu em 

Os Sertões). Diante da “procissão lutuosa” de mortos que tombavam no quadro 

“emocionante” e “extraordinário” da batalha, na vala estreita escavada no terreno, “abafada e 

ardente”, o escritor compreendeu “o gênio sombrio e prodigioso de Dante”, e viu o mais 

lúgubre dos mais lúgubres vales do inferno: “a blasfêmia orvalhada de lágrimas rugindo nas 

bocas simultaneamente com os gemidos da dor e os soluços extremos da morte.”581 

 

 
 
 
 
 

                                                
576 51. CAPRA FILHO, L.A. “Os Sertões: uma experiência editorial”, in: BETTIOL, Maria Regina Barcelos e 
HOHLFELDT, Antonio (Orgs). Euclides da Cunha, intérprete do Brasil: o diário de um povo esquecido, Editora 
EDIPUCRS, 2011, p.54. 
577 PRANDINI, 2011, p.35. 
578 VÍTOR, 1979, p.139. 
579 SOUSA, 2000, p.54. 
580 SOUSA, 2000, p.662. 
581 CUNHA, Euclides da. Canudos e outros temas. Edição comemorativa dos 90 anos de Os Sertões. Brasília, 
DF, 1993, p. 154 
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3.14. Bach, Cruz e Sousa e o horto de mágoas 
 

Se dos parnasianos marmóreos Cruz e Sousa assimilou os rigores da “forma”, não 

impediu que internamente a desestruturasse, mantendo-se prodigiosamente entre o equilíbrio 

das estruturas aparentes da velha escola de Bilac, e, ao mesmo tempo, a transgressão 

subversiva dos cânones do próprio simbolismo europeu582 que o influenciou. O respeito à 

forma levou José Veríssimo à desinteligente crítica de que Cruz e Sousa seria “um parnasiano 

que leu Verlaine”583, mas inspirou Cecília Meireles à belíssima passagem, sobre o poeta 

catarinense: 

 

Couberam-lhe todas as heranças do romantismo: o naturalismo, o cientificismo, o 
satanismo... Transfigurou-as todas. Coube-lhe também o culto parnasiano da forma. 
Apenas, em lugar de, com a perfeição da forma literária, celebrar a beleza das 
formas objetivas, nela derramou o sangue de seu pensamento e do seu coração.584 

 

Johann Sebastian Bach, compositor alemão do Setecentos, tampouco subverteu a forma, 

buscando até o fundo do abismo aquilo que chamou de “o novo” e operando radical revolução 

na arte, sem que, todavia, abandonasse as estruturas de seu tempo apelando para inovações 

formais. É a lição da crítica musical abalizada de Andrade Muricy.585 

O que faz, em Cruz e Sousa, recordar Bach não se extingue na fidelidade aos cânones 

estruturais da escola que adotaram num dado momento histórico. O poeta brasileiro, em seu 

mergulho infinito nos transcendentalismos da Arte, deixou uma passagem vivida nos dois 

últimos meses em que Últimos Sonetos lhe brotavam da pena, sob as torturas da miséria e da 

tuberculose minando-lhe as forças, que foi relatada por Nestor Vítor, diretamente do 

testemunho que ouviu de Gavita, esposa do poeta: “Nesse derradeiro período, às vezes, a 

desoras, despertando ao acaso, sua idolatrada esposa [Gavita] ouvia-lhe soluços, vendo-o, na 

sala próxima, inclinado sobre o papel. Foi ela, assim, a única testemunha daquelas agonias de 

Horto.”586 

Impossível não recordar a experiência de Bach, senão idêntica, de pungente 

similaridade: 

 

                                                
582 TELES, 1994, pp. 41-2. 
583 VERÍSSIMO, José. Um romance simbolista, in: Estudos de literatura brasileira: 1ª série. Belo Horizonte: 
Itatiaia; São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 1976, p.80. 
584 MEIRELES, Cecília. O Espírito Vitorioso. Rio de Janeiro: Tipografia Anuário do Brasil, 1929, p.97. 
585 MURICY, 1987, p.53. 
586 VÍTOR, 1979, 140; apud. RABELLO, 2006, p.232; apud. PAULI, Evaldo. Cruz e Sousa, poeta e pensador. 
Editora do Escritor, 1973,p.98. 
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Entretanto, também havia outro traço profundo na criação musical de Bach. Sentia 
tão profundamente sua arte, que muitas vezes chegava a derramar lágrimas de dor 
no instante da criação. [Diz sua esposa:] ‘Certa vez entrei inesperadamente quando 
[Bach] estava compondo o solo de contralto ‘Oh, Gólgota!’, da Paixão Segundo 
São Mateus. Como me comovi ao ver seu rosto, comumente tranquilo, fresco e 
rosado, então de uma palidez cinzenta e coberto de lágrimas! Ele não me viu – 
continua Ana Magdalena. Voltei-me e saí silenciosamente, sentei-me na escada 
diante da porta de seu quarto, e chorei também. Aqueles que ouvem esta música, 
quão pouco sabem as lágrimas que custou!587 

 

3.15. João do Rio e Cruz e Sousa: Pavoroso ou Vaporoso Incêndio? 
 

É bastante curioso que leitores e estudiosos, ávidos pelos saborosos retratos cotidianos 

que João do Rio deixou de sua cidade, não saibam que o grande cronista conheceu 

pessoalmente Cruz e Sousa, e que além de evidente simpatia, nutria admiração pela obra do 

autor de Últimos Sonetos588. O talento sempre festejado de Paulo Barreto foi associado ao 

irromper do século XX, quando surge a quase totalidade de seus escritos, porém, o convívio 

com o poeta catarinense é ainda anterior, dos tempos de tenra juventude. Não em vão, deixou 

no Correio Paulistano de 5 de outubro de 1905 significativa e profética impressão: “A sua 

obra começa a ser lida e a ser comentada. Em breve será integralmente admirada. Violões que 

choram, é, entre outras páginas de sensibilidade moderna, das mais empolgantes que tenho 

lido.”589  

Além do pseudônimo que o celebrizou, o cronista assinava com outros, tais como 

Claude, José Antônio José, Carau d’Ache e Joe, por isso o biógrafo João Carlos Rodrigues 

aponta junho de 1899 como data de sua estréia, no jornal de A Tribuna590, como João do Rio. 

Outros estudos, entretanto, sugerem que autor carioca havia iniciado sua vida 

jornalística já aos 16 anos591, publicando artigos esporádicos no vespertino A Notícia, na 

                                                
587 “Pero había también otro rasgo profundo en la creación musical de Bach. Sentía tan hondo su arte que muchas 
veces llegaba a derramar lágrimas de dolor en el instante de su creación. “Una vez entré inesperadamente cuando 
estaba componiendo el solo de contralto '¡Oh Gólgota!' de la Pasión según San Mateo. Cómo me conmovi AL 
ver su rostro, comúnmente tranquilo, fresco e sonrosado, y entonces de uma palidez cenicienta y cubierta de 
lágrimas! No me vio – continua Ana Magdalena – . Volvi a salir silenciosamente, me sente em la escalera ante la 
puerta de su cuarto y lloré también. Los que oyen esta música, qué poco saben de las lágrima que costó!” 
(MENDOZA, Adalberto García de Mendoza. Juan Sebastian Bach. Editora Palibrio, 2012, p.12, tradução nossa). 
588 Álvaro Santos Simões Júnior, em recente estudo, aponta a recepção irônica e depreciativa do Simbolismo por 
João do Rio em sua estréia como jornalista, ainda nos anos de 1899/1900. (SIMÕES JR., Álvaro Santos. O 
jovem Paulo Barreto e os simbolistas. Itinerários, Araraquara, n.31, pp.161-174, Jul/Dec. 2010). Não adotamos, 
porém, essa visão, eis que o próprio cronista reviu seus conceitos tempos depois. 
589 RIO, João do. (Paulo Barreto). Palavras ao luar. Correio Paulistano, São Paulo, 5 de outubro de 1905. 
590 RODRIGUES, João Carlos. "João do Rio: uma biografia". Rio de Janeiro: Topbooks, 1996. 
591 Revista de cultura do Pará, Edições 6-9. Conselho Estadual de Cultura, 1972, p.134; Sociedade Brasileira de 
Autores Teatrais. Revista de teatro, Edições 437-440, p.10; PAES, José Paulo; TELLES, Lygia Fagundes. 
Histórias de Amor. Para gostar de ler, volume 22. Editora Ática, 1997. 



153 
 

seção intitulada “Au Jour le Jour”, tempo em que passou a colaborar também no Cidade do 

Rio, de José do Patrocínio, e época provável em que conheceu Cruz e Sousa. 

É justamente o memorável cronista que deixou, na primeira página do Gazeta de 

Notícias de 26 de janeiro de 1908, em seção intitulada “Cinematographo”, seu pensamento 

sobre Cruz e Sousa e uma anedota bastante pictórica, sobre os quais se extrai mais do que a 

crítica comumente aponta, e por isso merece maior reprodução: 

 

Faz uma noite esplêndida, meu amigo. Uma noite de nevroses e metamorfoses. É 
talvez uma impressão literária.[...] Ao brilho do luar afloram os germens do sonho, 
sob o mistério do plenilúnio adormecem os sentidos que vivem do sol para acordar 
os que vivem do acalentamento morno da noite. Estou febril, com vontade de 
recitar versos [...] para todos os que amam, todos os que sentem, todos os que 
choram!... 
 
[reproduz integralmente o soneto ‘Cruzada Nova’, de Cruz e Sousa]592 
 
Sabes de quem são esses versos? Ora, imagina! De Cruz e Sousa, filho! 
Estás a sorrir porque me vês muito comovido a ler sonetos do Cruz e Sousa. Coisas 
da noite, filho. É a sugestão do luar. Senta-te, aqui, neste divã. Ficas melhor. 
Vamos apagar a luz do candieiro. A luz inundará o quarto, purificando a treva.[...] 
Cruz e Sousa, para publicar de graça seus trabalhos, passava os dias inteiros nos 
jornais. Era tímido e esperava à porta o redator-chefe. Um dia fui encontrá-lo 
sentado na cadeira do contínuo, na redação do República. Estava triste a sonhar. 
Como as necessidades apertassem passou dessa cadeira de espera, à custa de 
empenho, para a de redator. Os colegas tinham um medo doido de suas 
extravagâncias, o gerente bradava: – seu Cruz, nada de literatura! 
Dois meses depois resolveram fazê-lo estrear num plantão. O secretário, antes de 
sair, pediu encarecidamente – comedimento. 
– Se houver um incêndio, Cruz, põe por título simplesmente incêndio, e nada de 
descrições. Se for um grande incêndio, apenas grande incêndio. 
O secretário saiu e rebentou não sei mais em que lugar um formidável fogaréu. 
Cruz pegou da pena e escreveu: Pavoroso Incêndio... 
No outro dia era demitido. Por um erro tipográfico, a notícia saíra com este título 
ultra-fantástico: [Vaporoso Incêndio]...593 
Estás a rir. Eu considero na anedota o seu lado profético. Os gregos e os romanos 
sempre viveram na ânsia dos mistérios que os pequenos fatos deixam entrever. Esse 
descuido de revisão explica, integralmente, o destino de Cruz ser poeta, ser irreal, 
sentir o impalpável, viver entre os astros, ébrio de coisas que nós ignoramos. Foi 
assim que ele morreu, e assim que a sua alma vive nos Últimos Sonetos. 

 

Afora o evidente aspecto hilário do episódio, chama a atenção que a própria crônica 

tenha sido publicada com erro tipográfico, no trecho em que menciona o mesmo defeito da 

notícia do poeta catarinense. As reproduções da capa do jornal e do fragmento em que a 

manchete do autor de Últimos Sonetos é citada não dá lugar a dúvidas: 

                                                
592 “Cruzada Nova”, de Últimos Sonetos (SOUSA, 2000, p.197). 
593 A fotocópia do original da Gazeta de Notícias mostra que, por incrível descuido, aparece “Pavoroso Incêndio” 
nas duas menções de João do Rio. Como o cronista menciona um “erro tipográfico” na notícia de Cruz e Sousa, 
fica evidente que houve um lapso também na publicação do jornal carioca. 
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Reprodução da capa do jornal Gazeta de Notícias, de 26 de janeiro de 1908, em cujo canto superior 
esquerdo inicia a crônica da seção “Cinematographo”, de João do Rio, em que menciona Cruz e Sousa.594 

                                                
594 Fonte: Acervo da Fundação Biblioteca Nacional, extraído de : <http://memoria.bn.br>, consultado em 6 de 
maio de 2014. 
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O fragmento do trecho em que João do Rio menciona o “erro tipográfico” veio igualmente com erro. Na 
segunda vez em que aparece “Pavoroso Incêndio” deveria trazer “Vaporoso Incêndio”, sem o qual o 
trecho fica sem nexo. 

 
A questão, porém, não se encerra aí. O episódio do “Vaporoso Incêndio” foi relatado 

pelo político e jornalista João Lopes595 a Humberto de Campos, que o reproduziu em seu 

Diário Secreto596. Entretanto, por evidente lapso, Lopes narrou a história como tendo ocorrido 

com Cruz e Sousa no Gazeta de Notícias (onde fora publicada a crônica de João do Rio), e 

não no República, onde o poeta de fato publicou a matéria, conforme o relato do cronista 

carioca. 

O erro foi reproduzido por Magalhães Jr. em sua 1ª edição do Poesia e Vida de Cruz e 

Sousa, mas devidamente corrigido na 3ª edição, de 1975. Igual sorte não tiveram Abelardo 

Montenegro, em sua biografia do poeta, e Ivone Rabello, em seu Um Canto à Margem, em 

que permanece o empastelamento597 divulgado por Humberto de Campos. 

Magalhães Jr., ao analisar o fato, percebe que jamais Cruz e Sousa poderia ter 

trabalhado no Gazeta de Notícias, conforme a narração equivocada, pois naquele tempo os 

postos principais deste jornal eram ocupados pelos adversários diretos do poeta do Desterro, 

                                                
595 João Lopes era um entusiasta de Cruz e Sousa, tendo inclusive contribuído financeiramente com o poeta, 
quando já se havia debelado a tuberculose e a escassez de recursos para o tratamento era severa (MAGALHÃES 
Jr., 1975, p.333). 
596 CAMPOS, Humberto de. Edições O Cruzeiro, 1954, p.22. 
597 MAGALHÃES Jr., 1975, p.314-5; 1961, p.55; MURICY, 1976, p.178; RABELLO, 2006, p.95; ALVES, 
2008, p.343;; CAMPOS, Humberto de. Diário Secreto, V.1. Edições O Cruzeiro, 1954, p.22; MONTENEGRO, 
1998, p.81. 
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como Machado de Assis, Olavo Bilac, Guimarães Passos, Pedro Rabelo e o mais agressivo 

deles: Magalhães de Azeredo.598 

Ainda um aspecto é preciso ressaltar sobre a crônica de João do Rio. Não era inédita. 

Andrade Muricy cita que o jornalista carioca já havia publicado a história do “Vaporoso 

Incêndio” no Correio Paulistano, em 5 de outubro de 1905599, portanto, poucos meses depois 

que Nestor Vítor trazia a público, em Paris, a 30 de março de 1905, Últimos Sonetos, de Cruz 

e Sousa. João do Rio deve ter sido dos primeiros a ler a recente publicação, pois reproduziu 

inteiramente um dos sonetos (“Cruzada Nova”) em sua crônica, mostrando a atualidade e 

interesse que guardava pela arte do Dante Negro. 

 

3.16. Nestor Vítor e Cruz e Sousa  
  

Cruz e Sousa foi, pois, para Nestor 
Vítor, como uma tempestade passional, 
em que estavam implicados apenas 
interesses superiores de alma e 
inteligência.600 
 
Essa amizade [...] deixou-me sorrindo e 
chorando intimamente para sempre. Ela 
é a maior glória da minha vida. (Nestor 
Vítor, em O Elogio do Amigo, sobre 
Cruz e Sousa).601 
 

 

Cruz e Sousa protagonizou uma das mais trágicas e dolorosas biografias de intelectuais 

brasileiros que se conhece; diz Tristão de Athayde que foi o destino mais dramático de nossas 

letras.602 Incompreendido pelas elites literárias, excluído da recém-criada Academia Brasileira 

de Letras, tuberculoso, vergastado pela miséria econômica e pelo cruel aguilhão do 

preconceito, publicou apenas duas obras simbolistas em toda a vida, e não foi pela festejada 

Garnier dos famosos. Entretanto, seu sacerdócio literário deixou seguidores fiéis, amigos de 

ideal que com ele dividiam o pão e lutaram pela difusão de sua obra. O maior deles, “amigo 

verdadeiro durante a vida do autor de Broquéis, mas muito mais amigo depois de morto o 

poeta negro”603, foi Nestor Vítor, verdadeiro apóstolo do legado de Cruz e Sousa. 

                                                
598 MAGALHÃES, Jr., 1975, p.315. 
599 MURICY, in: SOUSA, 2000, p.35. 
600 MURICY, 1976, p.151. 
601 VÍTOR, Nestor. O Elogio do Amigo, in: Obra Crítica de Nestor Vítor. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui 
Barbosa, 1973, p.70. 
602 ATHAYDE, 1979, p.27. 
603 SCHMIDT, Augusto Frederico, in: “Letras e Artes”, supl. de A Manhã, 11 de abril de 1948. 
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Conheceram-se por volta de 1888, na primeira tentativa do lírico catarinense em 

estabelecer-se no Rio de Janeiro, numa ocasião em que Oscar Rosas, por volta das três da 

tarde, no Café Londres, apresentava o poeta a diversos conhecidos, dentre eles Nestor Vítor, 

que décadas depois viria a considerar:  

 

Cruz e Sousa deu-me a impressão de um preto estrangeiro, moço, chegado 
recentemente de grandes viagens, bem-posto, com uma pontazinha de insolência, 
que achei, contudo, antes simpática do que irritante, por vir-nos não sei que 
prestigioso fluido, não sei que vaga eletricidade de todo o seu ser.604 
 

Apesar das agruras do autor de Broquéis, Henriqueta Lisboa considerou que ele teve em 

“Nestor Vítor, homem culto e bom”, a experiência da “amizade perfeita”605 e de grande 

estímulo em seu desenvolvimento. Magalhães Jr. diz que não houve outro exemplo de 

tamanha amizade e devoção como esse, “nem mesmo o de Mário de Alencar para com 

Machado de Assis”.606  

Partilhando de estreito convívio e amizade com Nestor Vítor, já na década de 1920, é o 

jovem crítico e também paranaense Andrade Muricy quem escreverá, anos mais tarde, em 

suas memórias: “Nos seus [de Nestor Vítor] largos momentos de expansão, tornava-se 

impossível, na sua presença, deixar alguém de pensar, de acompanhá-lo nas suas perpétuas 

pesquisas psicológicas.” E conclui: “Para Cruz e Sousa, aquelas horas vividas de companhia 

com Nestor Vítor devem ter tido o caráter de verdadeiro disciplinamento interior, de 

humanização, e também de maior aprofundamento da livre comoção”607.  

Uma passagem raramente citada ilustra essa relação. O amigo paranaense diversas vezes 

contou a Andrade Muricy de sua infinita gratidão pela própria esposa, D. Catarina, chamada 

“Catita” pelos íntimos, pois quando o casal Cruz e Sousa e Gavita iam jantar com eles, “não 

havia outro remédio senão mandar as criadas passear. Elas recusavam-se a servir aqueles 

negros.” Nas palavras do próprio Vítor: “Quem servia, com grande carinho, mas, também, 

sem exagerar na gentileza, para não acentuar que aquilo representava, na época, verdadeira 

abnegação, era ‘Catita’!”608 

                                                
604 VÍTOR, 1979, p.116. 
605 LISBOA, Henriqueta. Cruz e Sousa, in: COUTINHO, Afrânio. (org.) Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira; Brasília, INL, 1979 (Col. Fortuna Crítica, v. 4), p.227. 
606 MAGALHÃES Jr., 1975, p.367. 
607 MURICY, 1976, p.150. 
608 MURICY, 1976, pp. 129-130. Grifos no original. 
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O leal amigo, além de ter sido o primeiro a reunir a Obra Completa do poeta 

catarinense, publicada pelo Anuário do Brasil em 1923/24609, promoveu uma edição particular 

do póstumo Faróis (1900), auxiliado por Gustavo Santiago e Oliveira Gomes610 e publicou, 

em Paris, Últimos Sonetos (1905), fundamentais obras de maturidade. Ainda assim, 

considerando o elogio de Sílvio Romero, que situou o poeta no “ponto culminante da lírica 

brasileira após quatrocentos anos de existência”611, declarou Nestor Vítor sobre a valorização 

crescente da poesia de Cruz e Sousa: “mas sem ele [Romero], como sem mim, como sem 

outros, o grande Negro chegaria aonde está.”612 

Veio do leal amigo paranaense a observação de que a predominância da cor branca em 

Broquéis, na verdade, tinha fundo na idealização espiritual e num arrastamento instintivo do 

poeta para as alturas, pois estava noivando com Gavita no tempo em que escrevia aqueles 

versos.613 

Poucos meses antes de morrer, e antes mesmo de legar a Nestor Vítor todos os seus 

manuscritos614, Cruz e Sousa lhe entregou a suíte “Pacto das Almas”, de três sonetos, cuja 

dedicatória trazia: “A Nestor Vítor/ Por devotamento e admiração/ 12 de outubro de 1897”. 

Eis o primeiro soneto: 

 
PARA SEMPRE! 
 
Ah! para sempre! para sempre! Agora 
Não nos separaremos nem um dia... 
Nunca mais, nunca mais, nesta harmonia 
Das nossas almas de divina aurora. 
 
A voz do céu pode vibrar sonora 
Ou do Inferno a sinistra sinfonia, 
Que num fundo de astral melancolia 
Minh’alma com a tu’alma goza e chora. 
 
Para sempre está feito o augusto pacto! 
Cegos serenos do celeste tato, 
Do Sonho envoltos na estrelada rede. 
 
E perdidas, perdidas no Infinito 
As nossas almas, no Clarão bendito, 
Hão de enfim saciar toda esta sede...615 

                                                
609 SOUSA, João da Cruz e. Obras completas. I Poesias: Broquéis, Faróis, Últimos Sonetos. Rio de Janeiro: 
Anuário do Brasil, 1923, II Prosa: Missal, Evocações. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1924. 
610 MURICY, Andrade.“Atualidade de Cruz e Sousa”, in: SOUSA, João da Cruz e. Obra Completa. Ed. Nova 
Aguilar, 2000, p.19. 
611 ROMERO, Sílvio; Nelson Romero (editor) História da literatura brasileira, Volume 5, 6ªEd. Editora J. 
Olympio, 1960, p.1686. 
612 VÍTOR, 1979, p.53. 
613 MURICY, 1976, p.145. 
614 MURICY, in: SOUSA, 2000, p. 19. 
615 SOUSA, 2000, p.225. 
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Nestor Vítor elaborou ensaios e estudos sobre o poeta, publicou os manuscritos que 

havia recebido em legado e deixou prenúncio comovente no prólogo de Últimos Sonetos, 

editado em Paris, em 1905: 

 
À distância de sete anos, que já nos separam, desde que ele desapareceu da vida, 
vejo Cruz e Sousa como numa era já muito longínqua, com qualquer coisa de 
legendária, era que quase me parece não ter sido vivida, mas simplesmente 
sonhada. 
Sinto que outra época como essa nunca mais eu poderei conhecer. Ela foi feita de 
todas as belezas próprias da primeira mocidade, e mais das que nos dá à vida uma 
amizade extraordinária e fecunda. 
Quando Cruz e Sousa morreu eu despedia-me dessa fase da existência. Sua morte 
fez-me fechá-la com lágrimas, mas no fundo destas havia certa felicidade humana, 
porque elas eram o produto de saudade pungente, mas de modo algum da amarga e 
fatal desilusão: a morte nos separou quando mais nos amávamos. Eu, que fiquei, 
tinha o dever de zelar pela obra deixada, de divulgá-la, para que os mais o 
conhecessem, a ele, pelo menos no que esses belos despojos pudessem falar de sua 
alma.616 

 

O sentimento de ter cumprido sua árdua e nobre missão foi revelado num discurso 

proferido na romaria solene que envolveu o túmulo do poeta catarinense, em 19 de março de 

1923, exatos 25 anos de sua morte. Concluía na ocasião Nestor Vítor:  

 

Quando ele morreu e veio o seu corpo a ser encerrado na sepultura, prometi junto 
dela, no que em mim estivesse, dizer o que ele foi, forcejar para que se lhe não 
sonegasse justiça. Se eu também me for daqui a pouco, morro tranquilo a tal 
respeito, porque essa comemoração de hoje prenuncia a apoteose que lhe vão fazer 
os homens de amanhã.617 
 

Nestor Vítor faleceu em 1932, legando todos os manuscritos que possuía de Cruz e 

Sousa a Andrade Muricy. 

A obra monumental Panorama do Simbolismo Brasileiro, de Muricy, publicada 

inicialmente em 1952 e que é uma gigantesca coletânea de mais de 130 poetas, com o resumo 

de suas biografias e uma introdução lapidar em forma de monografia sobre o movimento, traz 

em sua dedicatória: “À Memória de Nestor Vítor”.618 

 
 
 
 
 
 

                                                
616 VITOR, Nestor. Prólogo, in: Últimos Sonetos, SOUSA, João da Cruz e. Paris: Editora Aillaud & Cia, 1905, 
204 p. 
617 VÍTOR, Nestor. Jornal do Commercio, 20 de março de 1923. 
618 MURICY, 1987. 
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3.17. Decadentismo 
 

Quando Nicolau Sevcenko aborda a ala dos excluídos, situando o simbolista Cruz e 

Sousa numa posição de impotente combatividade às hegemonias literárias em voga, diferencia 

claramente os simbolistas dos decadentistas (ou decadistas) 619, distinção também adotada por 

Massaud Moisés620, mas rejeitada por Anna Balakian, que atribui a Mallarmé um discurso 

proveniente de Baudelaire, que imbricava inseparavelmente a ideia de “símbolo” ligada à 

decadência espiritual do fin de siècle621. Proposição, ademais, que fora referendada por 

Verlaine nos tempos do periódico Le Chat Noir, onde publica, em 26 de maio de 1883, o 

soneto “Langueur”, amargurando o império da decadência em que se encontrava, ele mesmo 

igualmente chamando à atenção, nos Poetes Maudits, que vieram à público em 1884, a 

deliquescente poesia de Tristan Corbière, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé, sem olvidar 

Huysman, romancista que destila em suas linhas nevroses e narcotismos logo associados ao 

Simbolismo622. 

A perspectiva baudelairiana, que rejeitava nos laivos românticos um lirismo postiço e 

deslocado, além de anti-burguesa representava uma instância de revolta ao positivismo e ao 

totalitarismo científico que em tudo se infiltravam, e assim expunha a decadência, a que bem 

alude a revista Le Décadent, em publicação original de 10 de abril de 1886, onde considera 

que 

 

[...]dissimular o estado de decadência a que chegamos será o cúmulo da insensatez. 
Religião, costumes, justiça, tudo decai... A sociedade se desagrega sob a ação 
corrosiva duma civilização deliquescente. O homem moderno é um entediado. 
Refinamento de apetites, de sensações, de gostos, de luxo, de prazeres, nevrose, 
histeria, hipnotismo, morfinomania, charlatanismo científico, schopenhauerismo 
levado ao extremo, tais são os pródromos da evolução social.623 

 

Os estudos freudianos já referidos sobre a histeria, que irromperam no século XX, mas 

que provinham de publicações e estudos anteriores, não somente acompanhavam as reflexões 

filosóficas hauridas desde Platão, Kant, Schopenhauer e Hartmann, mormente nos Ensaios de 

Bergson, precursor na análise filosófica da intuição, manifesta nas camadas do inconsciente, 

mas, sobretudo, respondiam ao estado de decadência do fin du sciècle a que a sociedade se via 

                                                
619 SEVCENKO, 1985, p. 105. 
620 MOISES, 1973, p.30 
621 BALAKIAN, 2000, p.68. 
622 CORNELL, Kennet. The Symbolist Movement. New Haven, Yale University Press, 1952, pp. 27 e 35. 
623 Le Décadent littéraire & artistique. Paris : L'Arche du livre, 1973, p.21. 
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submetida, recebendo os impactos da modernidade metropolitana e sofrendo as conseqüências 

do ambiente que inspirou a Ben Singer a “concepção neurológica da modernidade”.624 

Eram movimentos que convergiam como verdadeiras respostas a um tempo de 

transformações e inquietudes, cujos novos anseios se alastravam e exigiam buscas humanas e 

metafísicas bem mais viscerais que nas décadas anteriores. 

Por isso, é desconcertante que Araripe Jr, consagrado crítico literário do período, 

escrevendo em 1894 o seu Movimento Literário do ano de 1893, tenha empreendido arguta 

reflexão sobre o decadentismo como reflexo de um fenômeno agitado por causas poderosas, 

do embate de fluxos sócio-políticos, mas que conclua por considerá-lo mero “chauvinismo 

parisiense”, “banho-maria metafísico” ou “acidente literário”625. O escritor cearense, 

debruçando-se  sobre Missal e Broquéis, publicados há pouco tempo, desconsiderou  a 

possibilidade de que o movimento simbolista fosse representação artística legítima das 

transformações do período, e por isso, autêntico como Arte – o  que explica sua 

universalidade, nos moldes descritos por Otto Maria Carpeaux: “Trata-se até do maior e mais 

intenso movimento poético que o mundo já viu,  repercutindo na Holanda e na Rússia, na 

Espanha e na Escandinávia, na Áustria e na América Latina, fazendo de Paris, mais uma vez, 

a capital literária do continente euro-americano”626. 

Sintomaticamente, a crítica de Araripe Jr., de “evidente boa-fé”, demonstrava “uma 

incompreensão total da índole da tendência” literária a que Cruz e Sousa obedecia627, por 

certo diversa da deliquescência pessimista e decadente a que se lhe imputavam. 

Em vigor no último quartel do Oitocentos, a pecha de decadência atribuída ao 

Simbolismo foi estendida à poética cruzesousena pela crítica de seu tempo – basta recordar as 

palavras de Araripe Júnior, em seu citado Movimento: “O fato mais interessante que ocorreu 

ano passado [escreve em 1894][...] foi a tentativa de adaptação do decadismo à poesia 

brasileira. A responsabilidade desse cometimento cabe a Cruz e Sousa[...]”628 – estigma que 

não sobreviveu às décadas seguintes, sobretudo pela sublimação evidente das últimas obras do 

poeta. Neste ponto, bem se vê o quanto se distanciou do satanismo baudelairiano, que, se 

perpassava Broquéis (“Cróton selvagem, tinhorão lascivo”)629, mudou de tom em Últimos 

                                                
624 SINGER, Ben. “Modernidade, hiperestímulo e o início do sensacionalismo popular”, in: CHERNEY, Leo e 
SCHWARTZ, Vanessa R. (orgs.) O cinema e a invenção da vida moderna. Trad. Regina Thompson. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2004. p. 95. Ver nota 449. 
625 ARARIPE Jr., Tristão de Alencar. Movimento literário do ano de 1893, in Obra Crítica de Araripe Jr., v.3, 
Ministério da Educação e Cultura – Casa de Rui Barbosa. 1963, pp.135-151. 
626 CARPEAUX, 1964, p. 2.609.    
627 MURICY, 1976, p.127. 
628 ARARIPE Jr., 1963, p.135. Grifos nossos. 
629 De “Lésbia” (SOUSA, 2000, p.65). 



162 
 

Sonetos (“O coração de todo ser humano/ foi concebido para ter piedade.”630). Havendo 

assimilado Baudelaire, Poe, e transfigurando a verve schopenhauriana num estoicismo que 

buscava a transcendência, o poeta brasileiro atingia “a purificação máxima estóico-

budista”631, como se refere Celso Medeiros sobre o soneto “Triunfo Supremo”, cujos dois 

últimos versos estão inscritos no túmulo de Cruz e Sousa, por sugestão de Andrade Muricy632: 

 

TRIUNFO SUPREMO 
 
Quem anda pelas lágrimas perdido, 
Sonâmbulo dos trágicos flagelos, 
É quem deixou para sempre esquecido 
O mundo e os fúteis ouropéis mais belos! 
 
É quem ficou do mundo redimido, 
Expurgado dos vícios mais singelos 
E disse a tudo o adeus indefinido 
E desprendeu-se dos carnais anelos! 
 
É quem entrou por todas as batalhas, 
As mãos e os pés e o flanco ensangüentando, 
Amortalhado em todas as mortalhas. 
 
Quem florestas e mares foi rasgando 
E entre raios, pedradas e metralhas, 
Ficou gemendo mas ficou sonhando! 

 

Já não se vê o fluxo sensualizante dos Broquéis, mas uma convicção post mortem que 

tanto se distancia do hermetismo mallarmeano, quanto do satanismo de Baudelaire, e mesmo 

do decadentismo. Nesta altura, torna-se importante notar que a distância de algumas décadas 

entre as publicações que balizaram o Simbolismo, mormente os Broquéis do poeta do 

Desterro e as Fleurs du Mal do francês, não foi ao acaso. A agitação do movimento literário 

em torno do ambiente sócio-político moderno, que ampliava o anseio por novas formas de 

arte, recrudesceu bastante no entorno da época das publicações simbolistas, nos dois países, e 

é o que esta Dissertação busca retratar, sob a perspectiva do poeta do Desterro. A decadência, 

porém, já não trazia as mesmas tintas no Brasil como fora presente nos círculos europeus, e 

foi o que Cruz e Sousa assimilou, captando as sutílimas diferenças entre o provincianismo 

agonizante no Brasil do fim do século, abalado pela superestimulação da modernidade, e a 

França metropolitana de Baudelaire. 

                                                
630 De “Piedade” (SOUSA, 2000, p.179). 
631 MEDEIROS, 1998, p.393. 
632 MURICY, 1976, p.142. 
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Pode-se dizer que, “sincronicamente” o poeta brasileiro abriu a modernidade no país 

(não o “Modernismo”), representando as peculiaridades de seu momento, como já o fizera o 

autor de Fleurs du Mal décadas atrás. Mas como o fez? 
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CONCLUSÃO 

 

É possível concluir, em síntese, que Cruz e Sousa mergulhou no “eu profundo” herdado 

dos românticos, mas o transfigurou totalmente; abraçou a busca pelo misticismo e pelo oculto, 

que desaguaram nas filosofias da intuição e nas terapêuticas do inconsciente, numa antevisão 

freudiana; reinterpretou a decadência que marcava a degradação das instituições parisienses, 

encontrando paralelo nas agruras republicanas e nas instituições escravistas falidas brasileiras; 

promoveu a originalidade de transmutar as doutrinas satânico-pessimistas nos arremessos de 

piedade e busca do absoluto apostólico; não deixou de imprimir diversos de seus protestos nos 

personagens simbólicos de sua poesia e prosa. Com isso, projetou sua linguagem para além 

das crônicas de época e dos arroubos do Jornalismo, conduzindo o espírito conturbado da 

metrópole moderna e suas técnicas através de uma poética poderosa e sugestionadora, que 

sendo ao mesmo tempo refletora de todas essas confluências, deitou raízes para o   futuro633. 

Tendo como ferramenta revolucionária a própria linguagem, Cruz e Sousa soube refletir 

em sua poética a dimensão visionária e transfiguradora de elementos muito além da exclusão 

social e do preconceito, deformando os temas e concretizando em sua lírica a confluência das 

inúmeras correntes da Arte do pensamento de seu tempo, tanto imbuídas de uma viagem 

agônica pelo inconsciente, no sentido dado por Freud, distendendo a poética no 

“estranhamento” percebido do “caos do mundo desintegrado”, percebido décadas depois, 

quanto num visionarismo expressionista634 poderoso e múltiplo. 

Os fragmentos biográficos do poeta permitiram notar a infinita rede de singularidades e 

idiossincrasias que, antes de um poeta original, revelaram um homem autêntico635. O valor 

simbólico desses recortes se insculpe no texto para humanizar os caminhos recônditos da 

interdisciplinaridade. 

Transcrita alhures, vale repetir a observação de Massaud Moisés: 

                                                
633 Embora a modernidade (não o Modernismo) de Cruz e Sousa não esteja entre os enfoques desta Dissertação, 
pois incluiria uma extensa análise sobre os movimentos vanguardistas do século XX, basta a afirmação de 
Zahidé Lupinacci Muzart, que sintetiza o pensamento de boa parte da crítica (CARPEAUX, 1964; LIMA, 1969; 
MURICY, 1987, dentre outros): “A poesia moderna começa com os simbolistas e, podemos dizer que, no Brasil, 
com Cruz e Sousa, quando a poesia se tornará muito mais autoconsciente”, em: MUZART, Z.L.. Cruz e Sousa e 
o Trabalho da Arte, in: SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé L. (org.) Cruz e Sousa: no centenário de 
Broquéis e Missal. Florianópolis: Ed. da UFSC, FCC ed., 1994, p.83. 
634 ARRIGUCCI, Jr. 1999; LEMINSKI, 2003. 
635A conclusão de que Cruz e Sousa foi um homem autêntico, verdadeiro, original, ressalta de todo este trabalho. 
Em diversas passagens ficou evidente a lealdade do poeta com os amigos, a esposa, a ausência de vícios, como 
álcool, fumo ou drogas, a fidelidade incorruptível à sua ideologia estética, a inexistência de bajulações a 
literatos, dentre outros aspectos. É Nestor Vítor quem diz, ainda: “Quando mesmo Cruz e Sousa não deixasse 
escrita uma linha, sequer, bastava unicamente a sua vida para fornecer uma das mais curiosas monografias 
humanas.” (VÍTOR, Nestor. Obra Crítica de Nestor Vítor, Volume 5, Parte 1. Fundação Casa de Rui Barbosa, 
1969, p.30). 
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(...) o símbolo, matriz da estética na qual participa [Cruz e Sousa], nasce-lhe do 
soberbo esforço de esculpir verbalmente todos os transes de sua alma atormentada. 
Por isso, é simbolista por fatalidade, e acabaria por sê-lo mesmo sem o 
Simbolismo. Como todo grande poeta, cedo ou tarde evoluiria para a abstração e a 
alegoria, e para fazer da metáfora multiplamente explorada seu veículo próprio de 
expressão636. 

 

A partir da observação arguta do crítico, fica evidente que a obra do poeta foi, em suma, 

a “contrapartida simbólica de uma realidade irredutível à síntese verbal”637, mas que, 

simultaneamente, veio impregnada de toda a carga icônica que buscou, partindo da gênese dos 

primórdios platônicos, a retradução artística de múltiplos e conflitantes elementos de seu 

tempo. 

Através da polivalência almejada neste estudo, buscamos não um resultado pretensioso 

– como erroneamente poderia parecer – mas a conjugação de ferramentas de análise ora 

ensaísticas, ora simbólicas, aptas a vislumbrar a dimensão das questões envolvidas em Cruz e 

Sousa, jamais a esgotá-las. Por isso, esperamos que o método adotado tenha se mostrado apto 

a demonstrar que as “múltiplas dimensões” do poeta, fundamentadas nas numerosas 

referências que trouxemos, caminham em direções ainda mais vastas do que as sugeridas 

neste trabalho. Almejamos, com isso, promover um proveitoso avanço no estudo de Cruz e 

Sousa, seja inspirando novos e mais arrojados trabalhos sobre temas ainda pouco explorados, 

relacionados a sua vida e obra, seja demonstrando a riqueza quase infinita que se pode extrair 

de um estudo mais profundo sobre o poeta. 

Assim, a conclusão deste trabalho aponta no sentido de se buscar a compreensão e 

releitura de Cruz e Sousa através de ângulos mais dilatados que a questão étnica, a exclusão 

social, ou mesmo a própria leitura poética a partir da enunciação lírica, pois, se é pouco 

honesto desqualificar as aquisições da crítica tradicional, amiúde conquistadas entre tropeços 

de época, trabalhamos aqui uma reunião e conexão em rumos multidimensionais, assumindo a 

riqueza da incompletude e da descontinuidade simbólicas638, e assim objetivando consolidar o 

poeta simbolista brasileiro no rol daqueles que valem a pena ser estudados, seja pela 

                                                
636 MOISÉS, 1973, p.116. 
637 ARRIGUCCI, Jr. 1999, p.180. 
638 A forma do ensaio, conforme concebida por Theodor Adorno, entroniza-se, por fim, na fragmentaridade 
perseguida nesta Dissertação. Diz Adorno: “É inerente à forma do ensaio a sua própria relativização: ele precisa 
compor-se de tal modo como se, a todo momento, pudesse interromper-se. Ele pensa aos solavancos e aos 
pedaços, assim como a realidade é descontínua; encontra a sua unidade através de rupturas e não à medida que as 
escamoteia. A unanimidade da ordem lógica engana quanto à essência antagônica daquilo que ela recobre. A 
descontinuidade é essencial ao ensaio; seu assunto é sempre um conflito suspenso”, em: ADORNO, Theodor W.. 
O ensaio como forma. In: Sociologia. Org. Florestan Fernandes. Trad. Flávio R. Kothe et. al. São Paulo: Ática, 
1994, p.180. 
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relevância, pela abundância dos materiais palpitantes em sua obra, ou mesmo pela 

comprovação inequívoca de que ainda há muito, muito a se dizer sobre Cruz e Sousa. 
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