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O que em nós outros Errantes do Sentimento flameja, arde e palpita é 
esta ânsia infinita, esta sede santa e inquieta, que não cessa, de 
encontrarmos um dia uma alma que nos veja com simplicidade e 
clareza, que nos compreenda, que nos ame, que nos sinta.  
E de encontrar essa alma assinalada pela qual viemos vindo de tão 
longe sonhando e andamos esperando há tanto tempo, procurandoa 
no Silêncio do mundo, cheios de febre e de cismas, para no seio dela 
cairmos frementes, alvoroçados, entusiastas, como no eterno seio da 
Luz imensa e boa que nos acolhe. 
É esta bendita loucura de encontrar essa alma para desabafar ao largo 
da Vida com ela, para respirar livre e fortemente, de pulmões 
satisfeitos e límpidos, toda a onda viva de vibrações e de chamas do 
Sentimento que contivemos por tanto e tão longo tempo guardada na 
nossa alma, sem acharmos uma outra alma irmã à qual pudéssemos 
comunicar absolutamente tudo. 
E quando a flor dessa alma se abre encantadora para nós, quando ela 
se nos revela com todos os seus sedutores e recônditos aromas, 
quando afinal a descobrimos um dia, não sentimos mais o peito 
opresso, esmagado: – uma nova torrente espiritual deriva do nosso ser 
e ficamos então desafogados, coração e cérebro inundados da graça de 
um divino amor, bem pagos de tudo, suficientemente recompensados 
de todo o transcendente Sacrifício que a Natureza heroicamente impôs 
aos nossos ombros mortais, para ver se conseguimos, aqui embaixo na 
Terra, encher, cobrir este abismo do Tédio com abismos da Luz! 
(Cruz e Sousa – fragmento de “Emparedado”, prosa de Evocações 
[1898]). 

 
 
 
 
 



RESUMO   
 

Por meio desta Tese, nos propusemos a uma pesquisa mapeadora de todas as 
principais etapas históricas nas quais foi recepcionada a obra do poeta simbolista 
brasileiro João da Cruz e Sousa (18611898), analisando e comparando os textos em 
que identificamos transformações paulatinas nas leituras críticas do poeta ao longo do 
tempo, desde 1893, quando suas produções marcam o advento do Simbolismo no país, 
até os nossos dias, situando o “crítico” como o “efetivo leitor”, sem olvidar os 
acadêmicos. O ineditismo da proposta consistiu na abordagem crítica que trouxe à baila 
numerosos textos e trabalhos, em uma revisão de praticamente “todas” as leituras (salvo 
algumas produções de menor relevo), e na utilização do arcabouço teórico
metodológico da Estética da Recepção, não somente através de seus principais 
representantes, como Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser e Hans Ulrich Gumbrecht, mas 
igualmente Luiz Costa Lima, Regina Zilberman, e nas teorias de Mikhail Bakhtin, Paul 
Zumthor, Roland Barthes, Hugo Friedrich, Umberto Eco, dentre os demais que 
apontamos na Introdução. Direcionando os estudos para a recepção crítica da obra, 
aprofundamos a pesquisa na análise comparada, buscando compreender a progressão 
histórica e sociocultural, que acompanhou a evolução receptiva de Cruz e Sousa, 
passando pelas questões etnorraciais, e verificamos de que forma se lê, 
contemporaneamente, a obra do poeta catarinense. Decorrente de todo nosso percurso, 
embasamos teoricamente uma possível interpretação prospectiva de sua obra e 
realizamos nossas próprias leituras, com o intuito de poder contribuir para a iluminação 
de novos caminhos e fazer a diferença na renovação da forma de se interpretar a obra de 
Cruz e Sousa. 

 
Palavras-chave: Cruz e Sousa. Estética da Recepção. Poesia. Crítica. Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



RESÚMEN  
 

Por medio de esta Tésis, nos propusimos a una pesquisa mapeadora de todas las 
principales etapas históricas en las cuales fue recepcionada la obra del poeta simbolista 
brasileño João da Cruz e Sousa (18611898), analizando y comparando los textos en 
que identificamos transformaciones paulatinas en las lecturas críticas del poeta en el 
decurso del tiempo, desde 1893, cuando sus producciones marcan el adviento del 
Simbolismo en el País, hasta nuestros días, situando el “crítico” como el “efectivo 
lector”, sin olvidar los académicos. El ineditismo de la propuesta consistió en el 
abordaje crítico adonde trajimos numerosos trabajos, en una revisión de prácticamente 
“todas” las lecturas (resalvadas algunas producciones menos prominentes), y en la 
utilización del recurso teóricometodológico de la Estética de la Recepción, no 
solamente por medio de sus principales representantes, a ejemplo de Hans Robert Jauss, 
Wolfgang Iser y Hans Ulrich Gumbrecht, más igualmente Luiz Costa Lima, Regina 
Zilberman, y en las teorías de Mikhail Bakhtin, Paul Zumthor, Roland Barthes, Hugo 
Friedrich, Umberto Eco, entre otros que apuntamos en la Introducción. Dirigiendo los 
estudios para la recepción crítica de la obra, profundizamos la pesquisa en la análisis 
comparada, buscando comprender su progresión histórica y sociocultural, que 
acompaño la evolución receptiva de Cruz e Sousa, abordando cuestiones étnicas y 
raciales, y verificamos la forma con que actualmente se lee la obra del poeta 
catarinense. Ocasionado por todo nuestro percurso, embasamos teoricamente una 
posible interpretación prospectiva de su obra y realizamos nuestras próprias lecturas, 
con el fin de poder contribuir para la iluminación de nuevos caminos y hacer la 
diferencia en la renovación de la forma de interpretar la obra de Cruz e Sousa. 

 
Palavras clave: Cruz e Sousa. Estéctica de la Recepción. Poesía. Crítica. Simbolismo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ABSTRACT 
 

Through this thesis, we propose a mapping research of every main historical step 
which hosted the work of Brazilian symbolist poet João da Cruz e Sousa (18611898), 
by means of the analysis and comparison of the texts, in which it was identified a slow 
transformation in the critical readings of the poet through time, since 1893, when his 
work established the emergence of Symbolism in Brazil, up until today, positioning the 
“critic” as the “effective reader”, and including the academicists. The originality of the 
proposal consists of the critical approach that brought along several texts and essays, in 
which practically “all” readings were analyzed (except for a few smaller works), and 
that used the “Aesthethic of Reception” as a theoreticalmethod framework, not only 
through its main representatives, such as Hans Robert Jauss, Wolfgang Iser and Hans 
Ulrich Gumbrecht, but also Luiz Costa Lima, Regina Zilberman, and the theories of 
Mikhail Bakhtin, Paul Zumthor, Roland Barthes, Hugo Friedrich, Umberto Eco, among 
others pointed out in the Introduction. Directing the studies towards the critical 
reception of the work, the research was enriched by the compared analysis, in which we 
tried to understand the historical and sociocultural progression that followed the 
evolution of Cruz e Sousa’s reception, taking ethnic and racial matters into 
consideration, and we verified the ways in which the poet’s work is read 
contemporarily. As a result of our journey, we based his work theoretically upon a 
possible prospective interpretation in our own readings, for the purpose of contributing 
to give light to new paths and to make a difference in the renovation of the manner in 
which Cruz e Sousa’s work is interpretated. 

 
 Keywords: Cruz e Sousa. Reception Theory. Poetry. Critic. Simbolism. 
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OBSERVAÇÕES PRELIMINARES 

 

Com o intuito de aclarar e sistematizar a longa jornada das próximas passagens, 

adotamos alguns regramentos presentes nas Normas da ABNT (Associação Brasileira 

de Normas Técnicas) e algumas minúcias próprias aos formatos peculiares adotados 

pela UFF1, em consonância com a ABNT. Contamos com as possibilidades facultativas 

e com um resultado gráfico que facilitasse a leitura e acesso às informações em notas e 

referências. 

Seguimos pontuação padronizada diferente nas citações e no texto: no texto, o nº 

da nota de rodapé vem sempre antes dos sinais (vírgula, ponto etc), para unirse à 

coerência direta do termo que indica. Nas citações recuadas, em fonte menor, porém, o 

nº da nota de rodapé vem depois do ponto final, pois sempre fecha o período. 

Desse modo, elegemos o sistema numérico, em que explicações e referências 

aparecem em nota de rodapé. As referências completas aparecem, em rodapé, uma só 

vez. Nas demais, evitamos o “op. cit.”, por se tratar de muitas obras consultadas e de 

sobrenomes às vezes similares, e adotamos o sistema (em rodapé) autordata. Este 

último sistema, se o utilizássemos no corpo do texto, tornaria a Tese totalmente 

“ilegível” pelas inúmeras interrupções durante a leitura. Nas referências repetidas em 

seguida, evitamos o “id., ibd.” e assumimos a forma “idem, ibidem”, permitida, e, em 

nosso entender, mais clara para a compreensão. 

As notas de rodapé também são explicativas, e optamos por não agrupálas ao 

final de cada capítulo ou mesmo ao final da Tese, por nos parecer uma alternativa que a 

ABNT nos deixa ao arbítrio e que, na verdade, tornaria a leitura trabalhosa e as 

informações (essenciais) nas notas poderiam se perder pela leitura depois de cada 

capítulo, prejudicando a concatenação de ideias. 

Adotamos, para a fluidez da leitura, a atualização ortográfica de todos os textos, 

pois nosso idioma sofreu mudanças bastante significativas desde o último quartel do 

século XIX, ponto aproximado em que iniciamos nossas pesquisas. A escrita de época e 

mesmo a que lhe seguiu seriam lidas hoje com desgastante esforço, mormente 

considerando o volume de páginas deste trabalho. 

                                                             
1 Seguimos rigorosamente as observações constantes em: UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. 
Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão de curso. 10. ed., revisada e atualizada por Estela 
dos Santos Abreu e José Carlos Abreu Teixeira. Niterói: Editora da Universidade Federal Fluminense, 
2012. 83 p. 
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Não dividimos as OBRAS CITADAS e as OBRAS CONSULTADAS por 

assunto ou temática, como alguns fazem. Todas, sem exceção, estão por ordem 

alfabética direta, facilitando a imediata consulta. O número total de páginas de cada 

obra – sempre que a este dado tivemos acesso – consta somente nestas duas últimas 

seções, depois do ano de publicação, (que é seguindo de ponto), e não nos rodapés, o 

que seria um dado redundante à leitura, eis que consta nas Obras Citadas/Consultadas.  

Adotamos, segundo as modernas regras da ABNT, a uniformização das citações 

de obras, padronizando o formato. No texto, nos rodapés e nas Referências, iniciaremos 

os títulos com maiúscula e os demais elementos com minúscula. (Exemplo: “História da 

literatura brasileira”). 

Buscamos a uniformização e padronização das formatações com o mesmo rigor 

com que o fizemos no tocante ao conteúdo do texto. 

A fim de não turvarmos o percurso comparatistarecepcional que ocupou a maior 

parte do texto, reservamos para a parte final nossas próprias leituras de algumas 

composições de Cruz e Sousa, tornando o processo mais lógico. 

Buscamos, outrossim, seguir um percurso cronológico, embora em raras 

exceções tenha sido necessário deixar obras anteriores para serem estudadas mais 

adiante, quando, por exemplo, avançamos na data dos periódicos até 1975, para em 

seguida retroceder algumas décadas para as abordar as produções em livro. O fluxo 

temporal, entretanto, seguiu corrente em sua macroestrutura. 

Escusamonos, ainda, pela linguagem marcadamente prolixa que utilizamos em 

nosso texto. Ao final, contudo, ficará nítida a relação entre a idiossincrasia de nossa 

leitura e os resultados a que chegamos. O rebuscamento expressivo foi absolutamente 

consciente e proposital. 

As informações e citações que aparecem similares mais de uma vez, com efeito, 

as incluímos propositadamente e conscientes. Tratase da “segunda leitura”, processo 

que aprofundaremos no decorrer do trabalho.  

Por fim, esperamos ter obtido êxito em nosso desiderato e, de alguma forma, ter 

conseguido dar nossa mais honesta contribuição para que Cruz e Sousa galgue 

algum(ns) degrau(s) rumo à plataforma daqueles autores que, embora muito mais lidos e 

estudados que o catarinense, não temos dúvidas de que com ele ombreiam, de par a par. 

 

Juan Marcello, setembro de 2016.  
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INTRODUÇÃO 

 

 
 

Quando ele [Cruz e Sousa] 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.2 
 
(Nestor Vítor, em discurso na romaria ao 
túmulo de Cruz e Sousa, 25 anos após seu 
falecimento) 

 
 

Em Um canto à margem, de Ivone Rabello, uma das obras recentes mais bem

acabadas sobre a poética de Cruz e Sousa, Iná Camargo Costa prefacia o volume 

apontando o pouco interesse atual pela obra do poeta como uma injustiça cometida 

pelos estudos de literatura brasileira, chegando a lamentar – em um rasgo pessoal – o 

tempo que perdeu “nas trevas”3, quando desconhecia a produção simbolista do 

catarinense. Exageros a parte, a própria Rabello admite que “a obra do poeta, embora 

nunca tenha sido de todo abandonada, ainda exige estudos, também em um quadro que 

leve em conta seu destino crítico”4. 

Não é diversa a opinião de Massaud Moisés, ao tecer considerações a respeito de 

Cruz e Sousa: 

 

Se o seu valor ainda não foi suficientemente reconhecido, o fato se 
deve a equívocos culturais arraigados entre nós: não poucos ainda 
olham de viés os temperamentos afins do ‘Dante negro’, para aplaudir 
poetas declamatórios ou ‘sem metafísica’. De qualquer modo, ainda 
não se aferiu como convinha a grandeza da sua poesia. Esperase que, 
cedo ou tarde, venha a soar a hora de lhe fazer a justiça que merece.5  

 

                                                             
2 VÍTOR, Nestor. Jornal do Commercio, 20 de março de 1923. 
3 COSTA, Iná Camargo. Notas marginais. In: RABELLO, Ivone Daré. Um canto à margem: uma leitura 
da poética de Cruz e Sousa. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo – EdUSP, 2006, p. 10. 
4 RABELLO, ibidem, p. 20. (Grifos nossos) 
5 MOISÉS, Massaud [1966]. História da literatura brasileira: Realismo e simbolismo. V. 2, 6. ed. São 
Paulo: Cultrix, 2001, p. 275. A passagem se repete, com algumas variações, em: MOISÉS, Massaud. O 
simbolismo. V. 4., 4. ed. São Paulo: Cultrix, 1973, pp. 119120. 
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Nesta Tese, modestamente sem a pretensão imensurável de cumprir os desígnios 

proféticos do crítico, buscamos lançar um olhar panorâmico sobre o leitor de Cruz e 

Sousa em seu percurso histórico, avaliando a construção e a evolução do “quadro do 

destino crítico” de sua obra, a que alude Rabello, e, a partir dessa análise, elaborar uma 

proposta de releitura da obra de Cruz e Sousa para oferecer ao destinatário do século 

XXI. 

Isto remete ao entendimento de que o objeto de análise que estudaremos será, 

fundamentalmente, a recepção crítica de Cruz e Sousa, da qual buscaremos extrair os 

textos e fragmentos que pontuaram com relevância a evolução no entendimento de sua 

obra ao longo do tempo, o que nos parece ajustar ao pensamento de Luiz Costa Lima: 

 

Neste momento, em vista da problemática específica da estética da 
recepção, antevejo uma estratégia possível: uma maneira talvez de 
escaparmos do círculo da estética consista na análise das diversas 
constituições de sentido de uma mesma obra, realizadas tanto 
sincrônica quanto diacronicamente, por grupos e classes sociais 
distintas.6 

 

Desse modo, nos foi natural adotar a configuração do “leitor de Cruz e Sousa” 

essencialmente como seu “leitor crítico”, embora busquemos dilatar o âmbito deste 

último, a fim de abranger inclusive os jornalistas, muitos deles nem “leitores” do poeta, 

nem críticos de literatura, mas formadores de opinião. Como ancoramos nossa base 

teórica na sugestão anterior de Luiz Costa Lima, a Estética da Recepção – cuja 

prevalência ao leitor nos inspirou, e retomaremos adiante –, recorremos à lição de 

Regina Zilberman sobre a importância conferida a esse tipo de receptor, pois, para a 

pesquisadora, a crítica literária 

 

não parece apenas documentar a circulação da obra ao longo de sua 
trajetória; também ela tem caráter formador, repercutindo na leitura 
contemporânea e influenciando a valorização do texto perante o 
público e a sua localização no fluxo cronológico. Se a crítica 
documenta a história dos efeitos da obra, responsabilizase 
igualmente por esses últimos, sob este aspecto correspondendo com 
mais nitidez ao papel ativo que a estética da recepção [sic] espera 
conferir ao leitor.7 

 

                                                             
6 LIMA, Luiz Costa. O leitor demanda (d)a literatura. In:____. (Org.). A literatura e o leitor: textos de 
estética da recepção. 2. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2001, p. 31. 
7 ZILBERMAN, Regina. Estética da recepção e história da literatura. São Paulo: Ática, 1989, pp. 100
101. (Grifos nossos). Como ficará claro adiante, esta passagem da professora de Teoria da Literatura é 
uma das bases subjacente a toda nossa pesquisa. 
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Por ocasião de nossa pesquisa no Mestrado8, realizamos um extenso 

levantamento e estudo da recepção crítica de Cruz e Sousa esparsa em obras, artigos, 

ensaios, textos em periódicos, discursos e outros meios, nos comentários dos opositores 

e daqueles que o seguiam. Embora naquela ocasião o percurso da análise fosse 

inteiramente diverso do atual, o empreendimento nos serviu de base segura para ampliar 

e avaliar o acervo da recepção crítica, sempre buscando o prisma predominante da 

leitura das obras9. 

Desse modo, a recepção do leitor nos levou a um corpus de estudo no qual, 

analisandoo criteriosamente, detectamos, em alguns textos, relevo na evolução da 

leitura crítica da obra de Cruz e Sousa10. Tais textos pontuaram etapas no avanço 

histórico de sua interpretação e avaliação, e os trouxemos à estudo, mas, é evidente, 

muitos não granjearam esta posição devido à projeção, menção ausente em obras, 

tiragem extremamente escassas, e os excluímos da lista. Este foi, assim, nosso critério 

decisório na escolhas das obras a serem trabalhadas. Quanto aos periódicos, na página 

132, nota 347, explicitamos o rigorismo de nosso critério na escolha das obras a serem 

trabalhadas nesta seara. A extrema dificuldade em se acessar certos textos (ou mesmo a 

impossibilidade), foi a diretriz que nos levou a excluir diversos trabalhos da pesquisa, 

mormente por não terem sido citados em nenhuma obra de relevo, ou interferido nos 

grandes textos críticos, que pontuaram o avanço das leituras da obra do poeta. 

 Para que se tenha uma noção prévia das obras que abordamos, nosso corpus de 

pesquisa, trazemos uma amostragem meramente exemplificativa, alertando que, na 

Tese, ultrapassamos em muito esta lista: 

Tristão de Alencar Araripe Jr., em Movimento literário do ano de 1893 (1963), 

um dos primeiros textos críticos; Magalhães de Azeredo, em O missal (1893), crítica 

agressiva sobre a poesia de Cruz e Sousa; assim como João do Rio, em Palavras ao luar 

(1905); José Veríssimo, em Estudos de literatura brasileira (1907), e Sílvio Romero, 

em História da literatura brasileira: Diversas manifestações na prosa. Reações anti

românticas na poesia (1949), pelo renome destes críticos contemporâneos a Cruz e 

Sousa; Félix Pacheco, no Discurso (1954) proferido na cerimônia de posse na Academia 
                                                             
8 CAPOBIANCO, Juan Marcello. As múltiplas dimensões de Cruz e Sousa: uma leitura críticobiográfica 
interdisciplinar e fragmentada. Niterói, 2014. 187 p. Dissertação (Mestrado em Estudos de Literatura) – 
Instituto de Letras, Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2014. 
9 Frisamos sempre a expressão “leitura” para desvincularnos dos estudos literários que são, 
frequentemente, glosas, análises ou resenhas sobre um texto. Mais adiante aprofundaremos a questão. 
10 Nesta Tese tomamos as expressões “recepção (ou) leitura (ou) interpretação de Cruz e Sousa” não 
como avaliações biográficas, mas como metonímias de “recepção que envolve sua obra”, quando 
surgirem. 
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Brasileira de Letras, em 1913, ao qual respondeu Sousa Bandeira, em Discursos 

acadêmicos: 1897-1919 (1965), ambos abordando a poesia de Cruz e Sousa em várias 

passagens; Cecília Meireles, na tese O espírito vitorioso (1929) da qual se extraem 

lúcidas considerações sobre Cruz e Sousa; Uelinton Farias Alves, em Cruz e Sousa: 

Dante negro do Brasil (2008), a mais recente biografia do poeta e Reencontro com Cruz 

e Sousa (1990); Davi Arrigucci Jr., em A noite de Cruz e Sousa (1999), por ser 

precursor em abordar um poema específico do catarinense sob novos ângulos, dentre 

eles a relação com o inconsciente freudiano; Afrânio Coutinho, que, em Cruz e Sousa 

(1979), organizou e reuniu diversos textos críticos sobre o poeta, dentre eles: O 

Laocoonte negro (1975), de Tristão de Athayde, Cruz e Sousa (1961), de Manuel 

Bandeira, Variações sobre um poeta negro (1961), de Carlos Dante de Moraes, O cisne 

negro Cruz e Sousa (1962), de Andrade Muricy, Três estudos sobre Cruz e Sousa 

(1959), de Massaud Moisés, e um dos mais importantes trabalhos sobre o poeta: os 

Quatro estudos sobre Cruz e Sousa (1943), de Roger Bastide. 

Incluímos no corpus da Tese as biografias do poeta, por exemplo: Cruz e Sousa 

e o movimento simbolista no Brasil (1998), obra precursora de Abelardo F. Montenegro, 

escrita em 1954, pela grande diferença com as leituras atuais; e Poesia e vida de Cruz e 

Sousa (1975), de Raimundo Magalhães Jr., escrita em 1961, pela lucidez da visão da 

obra. 

Do objeto de análise constam ainda outros textos: Poesia versus racismo (2002), 

de Alfredo Bosi; Cruz e Sousa expressionista (1994) de Sonia Brayner; O canto do 

Cisne Negro e outros estudos (1981) de Nereu Corrêa; Cruz e Sousa: o negro branco 

(1983) de Paulo Leminski; 100 anos sem Cruz e Sousa (1998) de Celso Luiz Ramos de 

Medeiros; O simbolismo (1973), de Massaud Moisés; O símbolo à sombra das 

araucárias: memórias (1976), Panorama do movimento simbolista brasileiro (1987) e 

Introdução (2000), todos de Andrade Muricy; Cruz e Sousa e o trabalho da arte (1994), 

de Zahidé L. Muzart; A forma e o mundo: repensando Broquéis, de Cruz e Sousa (2011) 

de Anelito Pereira de Oliveira; Cruz e Sousa: poeta e pensador (1973), de Evaldo Pauli; 

Cruz e Sousa: retratos do Brasil Negro (2011) de Paola Prandini; Ao redor de Cruz e 

Sousa (1988) de Iaponan Soares; Lira dissonante: considerações sobre aspectos do 

grotesco na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa (2009), de Fabiano Santos; 

Um canto à margem: uma leitura da poética de Cruz e Sousa (2006), de Ivone Daré 

Rabello; Do polichinelo ao arlequim ou de Cruz e Sousa a Mário de Andrade (1994), 



18 
 

de Gilberto Mendonça Teles; Obra Crítica (1973) de Nestor Vítor; e O nosso Cruz e 

Sousa (2011), pesquisa realizada em 1961 por Henrique da Silva Fontes. 

Não ignoramos, de modo algum, as obras acadêmicas. Dissertações de 

Mestrado, como, por exemplo: A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa (2007), 

de Leonardo Pereira de Oliveira; a Tese de Doutorado O Clamor da Letra: Elementos 

de ontologia, mística e alteridade na obra de Cruz e Sousa (2006), de Anelito Pereira de 

Oliveira. Buscando abordar todas a que tivemos acesso, detivemonos mais naquelas 

que maior avanço na leitura da obra do poeta promoveram. 

Incluímos outras obras acadêmicas e textos, que não citamos para não tornar esta 

Introdução um “fastidiante inventário”, mas a grande listagem que expusemos aqui 

objetiva o esclarecimento de que, em uma parte de nossa Tese, o objeto de estudo não 

foi a obra de Cruz e Sousa, mas suas manifestações críticas, o que viabilizou a 

realização e conclusão do trabalho. Como o fulcro esteve no progresso da avaliação 

destas interpretações, bem como nos elementos que decorreram do processo de análise, 

tomamos esses textos como signos reveladores de uma compreensão transformada com 

o passar do tempo. Incursões pelo campo biográfico não integraram nosso texto, eis que 

já o fizemos oportunamente11. 

A relevância do tema se nos mostra significativa, porque poucas constatações, 

no âmbito das letras brasileiras, são tão impactantes quanto a diferença colossal entre a 

recepção negativa 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. 

No momento da eclosão do Simbolismo, em 1893, Cruz e Sousa recebeu 

duríssimas críticas, exclusões, rejeições e humilhações, sobretudo das elites de 

estudiosos, que mereceram nossa cuidadosa análise, sobretudo para entender por que, 

em um macrocontexto histórico, sofreram transformação tão vertiginosa. 

Ao Cruz e Sousa que foi tão rejeitado e esquecido em boa parte do século XX, 

confrontamos a visão contemporânea de Alfredo Bosi, que em sua célebre História 

concisa da literatura brasileira, já na 49ª edição (2013), principiou o tópico sobre o 
                                                             
11 Em outras ocasiões já publicamos trabalho envolvendo diretamente a pessoa de Cruz e Sousa e a 
desvinculação de sua obra da perspectiva etnorracial com que foi abordada pela tradição, em: 
CAPOBIANCO, Juan Marcello. Cruz e Sousa, de poeta negro a poeta universal. Cadernos do CNLF, v. 
XVII, nº 5. Rio de Janeiro: CiFEFiL, 2013a, pp. 5568. Situamos, também, a recepção crítica inicial do 
poeta sob diversos aspectos, sem priorizarmos a leitura da obra, em: CAPOBIANCO, Juan Marcello. 
Cruz e Sousa em 1893: a incompreensão crítica de Missal e Broquéis. Revista Philologus, Ano 20, n° 58 
– Supl.: Anais do VI SINEFIL. Rio de Janeiro: CiFEFiL, jan./abr.2014a, pp. 308318; e em: 
CAPOBIANCO, 2014, pp. 7482. 
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poeta simbolista afirmando: “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 manter a devida distância com outras obras nesta língua, que talvez 

tivessem influenciado a lírica do catarinense, ainda assevera, voltandose para a 

literatura portuguesa: “Os Simples, de Guerra Junqueiro, e o Só, de Antônio Nobre, 

ambos de 1892, eram, no fundo, obras neorromânticas, signos de saudosismo [...]”, e 

encerra Bosi: “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 integrarse num código verbal novo e remeter a significados igualmente novos”12. 

Nicolau Sevcenko, por sua vez, considerou a poética de Cruz e Sousa como 

“plangência lírica absolutamente sublime”13; Manuel Bandeira, escrevendo para o 

Correio da manhã, em 1961, reafirmou, sobre o poeta, a “perpetuidade de sua obra na 

literatura brasileira [...]14; ou mesmo Roger Bastide, sociólogo francês que, em 1943, 

julgou Cruz e Sousa comparável a Mallarmé, afirmando que o brasileiro extrapolou a 

designação de grande poeta simbolista, para tornarse “o mais admirável cantor de seu 

povo”, e que sua poesia, de “beleza única”, “é acariciada pela asa da noite e, todavia, 

lampeja com todas as cintilações do diamante”15. 

As críticas dos primeiros tempos, no entorno da entrada do século XX, foram 

cruelmente negativas, e se aqui não lhes trazemos exemplos, é precisamente porque 

serão o objeto imediato de estudo nas próximas páginas. O contraste entre a “dura 

rejeição” e a “aclamação”, porém, como veremos, é fato estarrecedor na História da 

Literatura. 

Em 1966, por exemplo, veremos Massaud Moisés considerar 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 estrangeiros16, e é ainda notável encontrar 

                                                             
12 BOSI, Alfredo. História concisa da literatura brasileira. São Paulo: Cultrix. 49. ed., 2013, pp. 287
288. 
13 SEVCENKO, Nicolau. Literatura como missão: tensões sociais e criação cultural na Primeira 
República. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 1985, p. 105. 
14 BANDEIRA, Manuel. Cruz e Sousa. In: COUTINHO, Afrânio (Org.). Cruz e Sousa. Col. Fortuna 
Crítica, v. 4. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, Brasília: INL, 1979, p. 154. 
15 BASTIDE, Roger. Quatro estudos sobre Cruz e Sousa. In:____. Poesia afro-brasileira. São Paulo: 
Martins, 1943. Reproduzidos em: COUTINHO, 1979, pp. 157189. Repetiremos esta citação na nota mais 
adiante, na nota nº 483, para facilitar a orientação da leitura sobre os Estudos do sociólogo francês. 
16 MOISÉS, 1973, p. 119. 
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considerações enfáticas como a de críticos de renome, como Otto Maria Carpeaux: “A 

verdadeira poesia nacional começou com Cruz e Sousa [...])”17. 

Em suma, entre a desaprovação e o reconhecimento, parece ter havido um 

sinuoso percurso de transformações na recepção do poeta, o que nos despertou o 

interesse necessário de averiguar as relações internas, o panorama literário, a própria 

evolução dos críticos. Tal empreendimento buscamos levar até a atualidade. A definição 

de uma perspectiva teórica de trabalho a partir da Estética da Recepção, a bem da 

verdade, situou todos – críticos, articulistas, jornalistas, acadêmicos, doutores – no 

mesmo patamar de “leitores”. O que houve com a leitura no decorrer desse tempo? Eis 

nossa inquietação. 

A relevância do nosso tema, que é o problema que investigamos nesta Tese, 

consistiu precisamente na necessidade e importância de se investigar e comparar de que 

forma ocorreu o percurso das leituras críticas da obra de Cruz e Sousa, cujo grande 

contraste entre a rejeição das primeiras recepções e o reconhecimento atual parece 

evidente, senão cheio de questões ainda pouco exploradas, e por que se deu. Ao dispor 

da base teórica da Estética da Recepção para analisar os caminhos percorridos pelos 

principais textos do repositório crítico do poeta, buscamos uma visão panorâmica das 

leituras em sua historiografia18 crítica, como também uma parte importante da evolução 

da própria atividade do crítico brasileiro e sua respectiva repercussão. Depois de 

atingida a contemporaneidade, dispondo desse sólido alicerce, pudemos explorar novas 

perspectivas e caminhos de leitura. 

Nosso diferencial mais preponderante, entretanto, foi a base teórica em que 

buscamos articular a seara crítica com a Literatura Comparada e a Estética da Recepção, 

selecionando teóricos e perspectivas que nos orientaram no texto, embora alguns 

figurem em  Obras Consultadas, por embasarem outras pesquisas, estas citadas.  

Averiguamos as origens da Literatura Comparada, inicialmente, preparandonos 

para a tarefa, que hoje reconhecemos hercúlea, de conectarmos  numerosos textos entre 

si e perscrutarlhes as diferenças e avanços. Conheçamos a Literatura Comparada, 

então, como necessário suporte, partindo de sua história: 

                                                             
17 CARPEAUX, Otto Maria. A literatura brasileira vista por um europeu. In: SENNA, Homero. República 
das letras: 20 entrevistas com escritores. Rio de Janeiro: Livraria São José, 1957, p. 352. 
18 A análise cuidadosa das principais biografias de Machado de Assis ao longo do século XX, realizada 
em: WERNECK, Maria Helena. O homem encadernado: Machado de Assis na escrita das biografias. 3. 
ed. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2008, serviunos de inspiração para pesquisar – em Cruz e Sousa – não a 
trajetória de suas biografias, mas das leituras de sua obra. 
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Ainda muito incipiente na Idade Média, foi preciso aguardar até que o século 

XIX galgasse os primeiros degraus do que hoje se conhece como Literatura Comparada. 

Desde Mme. de Staël, em Da Alemanha (1800), AbelFrançois Villemain, em 

Panorama da literatura francesa do século XVIII (1828), e J.J. Ampère, em Discurso 

sobre a história da poesia (1830)19, o desenvolvimento dos métodos e perspectivas 

comparatistas ganhou terreno na pesquisa de fontes e influências, de Hutcheson M. 

Posnett20, em O método comparativo e a literatura (1886), e Joseph Texte21, em Os 

estudos de literatura comparada no estrangeiro e na França (1893); nos estudos dos 

temas (tematologia) e interrelações visíveis entre as literaturas, da lavra de Fernand 

Baldensperger22, em Literatura comparada: a palavra e a coisa (1921); na tentativa 

analítica de síntese e estatuto histórico, de Paul Van Tieghem23, em Crítica literária, 

história literária, literatura comparada (1931); no aprimoramento da amplitude 

histórica, de Benedetto Croce24, em A literatura comparada (1949); e nos estudos de 

“imagologia” – ou imagens que os povos criam sobre si mesmos e sobre os outros – de 

proximidade com as relações internacionais, de MariusFrançois Guyard25, em Objeto e 

método da literatura comparada (1951), obra que introduz suas perspectivas. 

Foi em 1958, porém, que René Wellek estabeleceu um marco divisório nos 

estudos dessa área, na conferência proferida no 2° Congresso da Associação 

Internacional de Literatura Comparada (AILC/IACL), em Chapei Hill, publicada em 

artigo no ano seguinte26. Instigante e polêmico, o professor austríaco desferiu crítica 

ácida ao comparatismo de orientação históricopositivista que vinha sendo largamente 

difundido pela tradição, e defendeu a primazia do texto, sem, todavia, ignorar o 

contexto sociocultural dos estudos literários. Visionário ao destacar as fragilidades das 

correntes clássicas – como o marcante determinismo causal, a relevância aos aspectos 

não literários, a pesquisa dos contatos sem o devido aprofundamento nos textos em si27 

                                                             
19 CARVALHAL, Tânia Franco. Literatura comparada.  4. ed.  rev.  e ampliada. São Paulo: Ática, 2006, 
pp. 9 e 10. 
20 POSNETT, Hutcheson M. O método comparativo e a literatura. In: COUTINHO, Eduardo F.; 
CARVALHAL, Tânia Franco. (Org.). Literatura comparada: textos fundadores. Rio de Janeiro: Rocco, 
1994, pp. 1525. 
21 TEXTE, Joseph. Os estudos de literatura comparada no estrangeiro e na França. In: idem, ibidem, pp. 
2643. 
22 BALDENSPERGER, Fernand. Literatura comparada: a palavra e a coisa. In: idem, ibidem, pp. 6588. 
23 TIEGHEM, Paul Van. Critica literária, história literária, literatura comparada. In: idem, ibidem, pp. 89
98. 
24 CROCE. Benedetto. A literatura comparada. In: idem, ibidem, pp. 6064. 
25 GUYARD, MariusFrançois. Objeto e método da literatura comparada. In: idem, ibidem, pp. 97107. 
26 WELLEK, René. A crise da literatura comparada. In: idem, ibidem, pp. 108119. 
27 CARVALHAL, 1994, passim. 
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– Wellek construiu uma base ideológica de imanência textual que levou a crítica a 

dividir a Literatura Comparada entre as denominações de escola francesa e escola 

norte-americana. 

Posteriormente a classificação se mostrou precária e hoje resta inaplicável, mas 

na ocasião serviu para questionar a ênfase dada pela escola francesa à historiografia 

literária e às relações causais entre obras e autores, buscando “fontes” e “influências”, 

para destacar a chamada escola norte-americana, defendida pelo crítico vienense, que 

privilegiava os aspectos intrínsecos ao texto e de maior ecletismo, ou, em uma palavra, 

que aproximava a Literatura Comparada da crítica literária28. 

Tânia Carvalhal procura demonstrar a instabilidade das teorias de Wellek, 

apontando que, se houve mérito em sua crítica precursora, o teórico não construiu um 

modelo de atuação comparatista para substituir aquele ao qual atacara, eis que, como 

atividade crítica, a Literatura Comparada poderia se beneficiar da historiografia literária 

sem cair no historicismo ou em paralelismos mecanicistas29 30. 

Baseamonos, dentre a diversidade de perspectivas teóricas construídas ao longo 

da história da Literatura Comparada, em outros caminhos, como nas concepções do 

formalista russo Yuri Tynianov, que entendia a evolução literária como um sistema, 

ressaltando que, mesmo um sistema sincrônico tem seu próprio passado e futuro como 

parte de sua estrutura31, bem como na noção de Jan Mukarovsky sobre a função estética 

da literatura e da arte como fato semiológico32. 

Todavia, foi em Mikhail Bakhtin que encontramos conceitos teóricos capazes de 

enriquecer substancialmente as reflexões críticometodológicas envolvendo a 

articulação entre Literatura Comparada e Estética da Recepção, eixo em que embasamos 

nosso trabalho. Bakhtin, decerto, nos foi imprescindível. 

                                                             
28 Idem, ibidem, passim. 
29 Idem, ibidem, pp. 3839. 
30 Trouxemos a introdução histórica e a divergência de René Wellek para justificar, mais adiante, a 
adoção de ambas as perspectivas (sóciohistórica e textual) em nosso texto, o que é defendido por alguns 
teóricos da Estética da Recepção. 
31 TYNIANOV, Yuri. Da evolução literária. In: EIKHENBAUM, Boris et al. Teoria da literatura: 
formalistas russos. Porto Alegre: Globo, 1971. 279 p. O ideário de Tynianov nos auxiliou a compreender 
os diversos estágios da recepção de Cruz e Sousa, inseridos em um sistema em que passado e futuro 
integram sua estrutura, o que permeou toda esta Tese, embora Tynianov só aqui seja citado. 
32 MUKAROVSKY, Jan. La funzione, la norma e il valore estetico come fatti sociali: semiologia e 
sociologia dell’arte. Torino: G. Einaudi, 1971, 193 p. 
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Quando o teórico russo analisa a escrita de Dostoiévski33, por exemplo, separa a 

pessoa civil do autor da obra da posição socioaxiológica do autor-criador, 

estabelecendo que neste se condensam as vozes sociais do todo artístico, em uma 

dinâmica múltipla de interrelações responsivas34. Carlos Alberto Faraco, analisando a 

relação entre o autorcriador e o herói – entendido no sentido de protagonista do 

discurso romanesco – destaca o conceito de receptor imanente, dizendo que “o autor

criador tem uma relação axiológica com o herói, mas nunca perde de vista os 

posicionamentos axiológicos do receptor imanente, [...] [que é] a função estéticoformal 

que permite transpor para o plano da obra manifestações do coro social de vozes”35. 

Bakhtin/Voloshinov, em O discurso na vida e o discurso na arte (1926)36, 

diferenciam o receptor imanente, como categoria conceitual, do efetivo público leitor, o 

que abre espaço para compreender a multiplicidade de vozes que estão inseridas nos 

discursos. À luz do dialogismo bakhtiniano, o texto deve ser axiologicamente repensado 

como centro confluente de vozes interrelacionadas histórica, sócio e culturalmente, em 

que discursos condensam diferentes níveis, seja no diálogo entre o centro emissor e o 

receptor envolvido, seja entre aquele e o sistema linguístico no qual se estabelece e do 

qual decorre seu discurso particular, ou mesmo entre aquele e o contexto imediato e 

mediato, saturado de linguagens e discursos jungidos a múltiplos contextos ideológicos. 

Eleni Martins37 identifica que o princípio do dialogismo é desenvolvido por 

Bakhtin em três direções: a da polifonia, a da intertextualidade e a da natureza do signo 

linguístico. Se o complexo conceito de polifonia pressupõe a multiplicidade dialógica 

que prolifera no discurso, assimilando outras vozes em constante interação ideológica, a 

noção de intertextualidade atrai os conceitos para uma perspectiva intercambiante entre 

os textos. 

Não nos foi difícil constatar, na obra de Cruz e Sousa, a multiplicidade de vozes 

e a problemática de sua configuração como autorcriador, pois o próprio Andrade 

Muricy – talvez a figura mais destacada entre os críticos do Simbolismo – chegou a 

                                                             
33 BAKHTIN, Mikhail. Problemas da poética de Dostoiévski. Trad. de Paulo Bezerra. Rio de Janeiro: 
Forense Universitária, 2008. 
34 FARACO, Carlos Alberto. Autor e autoria. In: BRAIT, Beth (Org.). Bakhtin: conceitoschave. 5. ed. 1. 
reimp. São Paulo: Contexto, 2013, p. 38. 
35 Idem, ibidem, p. 44. 
36 VOLOSHINOV, V. N. /BAKHTIN, M. M. O discurso na vida e o discurso na arte: sobre poética 
sociológica. Trad. do inglês: Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza, para fins didáticos, s.d. Adotamos 
a orientação de que obra é atribuída a Bakhtin, apesar de assinada por Voloshinov, pela coerência das 
razões políticoideológicas demonstradas por Carlos Faraco (2013). 
37 MARTINS, Eleni Jacques. Enunciação e diálogo. São Paulo: Ed. da UNICAMP, 1990. 196 p. 
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considerar o poema em prosa “Emparedado” como um “monólogo confessional do 

próprio Dante negro”38, dilatando as fronteiras entre a voz do poema (autorcriador) e a 

voz do poeta (autorpessoa). No intuito de ilustrar a complexidade da questão polifônica 

em Cruz e Sousa, tomemos um exemplo, que, em momento oportuno, aprofundaremos: 

 

Supremo Verbo 
 
– Vai, Peregrino do caminho santo,  
Faz da tu’alma lâmpada do cego,  
Iluminando, pego sobre pego,  
As invisíveis amplidões do Pranto.  
   
Eilo, do Amor o cálix sacrossanto!  
Bebeo, feliz, nas tuas mãos o entrego...  
Eis o filho leal, que eu não renego,  
Que defendo nas dobras do meu manto.  
   
Assim ao Poeta a Natureza fala!  
Em quanto ele estremece ao escutála,  
Transfigurado de emoção sorrindo...  
   
Sorrindo a céus que vão se desvendando,  
A mundos que se vão multiplicando,  
A portas de ouro que se vão abrindo!39 

 

A terceira estrofe esclarece que as anteriores provêm do que seria “a voz da 

Natureza”. Contudo, não somente: as expressões litúrgicas herdadas das antigas 

doutrinas religiosas, como “Peregrino”, “caminho santo”, “cálix sacrossanto” e “dobras 

do meu manto” promovem um deslocamento ideológico para a Natureza como 

mensageira dos sentimentos virgens, destacada da conspurcação do homem moderno, 

como tentativa de resgate histórico das forças originais do homem, pois, no tempo de 

Cruz e Sousa, o desenvolvimento das técnicas de transporte, comunicação e engenharia 

moderna já havia transformado a paisagem em um cosmopolitismo urbano agitado e 

incessantemente mutável40. A menção ao “Poeta”, no nono verso, adota a maiúscula 

simbolista que abrange o artista como “entidade criadora”, mas um exame na obra do 

vate catarinense sugere que a referência “possa ter sido feita” a si mesmo, como quer 

Tasso da Silveira, ao afirmar, especialmente sobre este soneto, que o poeta se achava 
                                                             
38 MURICY, José Cândido de Andrade. Introdução. In: SOUSA, João da Cruz e. Obra completa. 1. ed., 2. 
reimp. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 2000, p. 30. A complexificação desta questão estudaremos nas 
partes finais desta Tese. 
39 SOUSA, ibidem, p. 189. 
40 Sobre esse aspecto, desenvolvemos diversos desdobramentos, em: CAPOBIANCO, 2014, pp. 99121. 
A breve leitura que aqui fazemos visa, sobretudo, à ilustração dos conceitos bakhtinianos. Ao final desta 
Tese dedicamos um espaço bem mais amplo às leituras. 
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“animado de sonho apostolar, do pensamento de uma missão sagrada a cumprir entre os 

homens”41. O dialogismo diacrônico entre a ideologia secular e sagrada da Natureza e o 

poeta (se pensarmos que é o próprio catarinense quem “ouve o chamado”) revela, sob 

uma perspectiva sociohistórica, a postura de resistência cultural e idealismo artístico, 

contrária à reificação do escritor como subproduto de um sistema “moderno” de escrita 

jornalística de massa42, e igualmente uma forma simbólica de confrontar as correntes 

antropológicas da época43, que não conferiam ao homem negro os atributos da 

inspiração superior, como o poeta evoca nos versos.  

Por fim, mas não menos importante, o conceito da polifonia bakhtiniana mostra

se presente na comparação entre as perspectivas poéticas da própria época, pois, se o 

esperançoso Cruz e Sousa guardava diferenças geográficas, emocionais e culturais com 

o desalentado Antero de Quental, por exemplo, Tasso da Silveira ressalta em diversos 

momentos a semelhança entre a lírica de ambos44. 

Outros conceitos de Bakhtin, não obstante, empregamos na construção do 

alicerce teórico desta Tese, como a noção de enunciado, enunciado concreto, 

enunciação, carnavalização e cronotopo. Na obra Discurso na vida e discurso na arte – 

sobre poética sociológica, o enunciado é compreendido sob três ângulos 

complementares: o horizonte do espaço comum entre os integrantes do discurso 

dialógico/polifônico; o conhecimento e entendimento a que estes personagens podem 

ter acesso; e a avaliação que realizam sobre o percebido45. O processo interativo 

apresenta o enunciado como integrante de um contexto histórico onipresente. Sob esse 

ângulo, o enunciado concreto compreende o texto, a palavra, a materialidade do 

discurso, ao passo que a enunciação, imbuída de caráter interativo, histórico, cultural e 

social, nas palavras de Bakhtin/Voloshinov, situase “na fronteira entre a vida e o 

aspecto verbal do enunciado; ela, por assim dizer, bombeia energia de uma situação da 

vida para o discurso verbal, ela dá a qualquer coisa linguisticamente estável o seu 

                                                             
41 SILVEIRA, Tasso. Cruz e Sousa. Nossos Clássicos. V. 4, Rio de Janeiro: Livraria Agir, 1957, p. 74. 
42 Aprofundamos a esse respeito, em: CAPOBIANCO, 2014, pp. 116121. Ver também: SÜSSEKIND, 
Flora. O cinematógrafo das letras: literatura, técnica e modernização no Brasil. São Paulo: Companhia 
das Letras, 1987. 
43 O estudo a respeito da antropologia criminal, de origem lombrosiana, capitaneada no Brasil pelo Conde 
de Gobineau e pelo médico Nina Rodrigues foi por nós desenvolvido, em: CAPOBIANCO, 2014, pp. 45
49. 
44 SILVEIRA, 1957, p. 73. 
45 VOLOSHINOV, V. N. /BAKHTIN, M. M, s/d, p. 5. Alguns dos amplos conceitos de Bakhtin foram 
utilizados por nós no macrocontexto da análise textual, e por isso o “enunciado”, “enunciado concreto” e 
“enunciação” não os citamos no texto, embora neles tenhamos embasados longos trechos. Fica aqui, 
contudo, a menção e o reconhecimento do substrato fundamental das teorias do intelectual russo.  
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momento histórico vivo, o seu caráter único”46. A circulação entre os discursos da 

enunciação surge, desse modo, inserida em um contexto que dialoga com outras 

enunciações anteriores e posteriores. 

Em Cruz e Sousa, tais conceitos são bastante visíveis. Na leitura que realizamos 

do poema “Violões que choram...” buscamos demonstrar o que se pode entender como 

interação polifônicodiscursiva entre o poeta catarinense e outras enunciações (Debussy, 

Freud, Baudelaire, dentre outros), como exemplificamos, transcrevendo um breve 

fragmento de nossa Dissertação de Mestrado47: 

 

‘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, detendose 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 
metropolitanos. 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 natural ao término do 
verso, precisamente no meio da estrofe. 

 
[...] 
 

‘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 plebeia 
De requebros de faunos e ondas lascivas; 
A langue, mole e morna melopeia 
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 meiasnoites!’ 48 

                                                             
46 Idem, ibidem, p. 10. 
47 CAPOBIANCO, 2014, pp. 135147. 
48 SOUSA, 2000, pp. 122126. 
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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 [o compositor do modernismo francês] Claude Debussy; as 
melopeias 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.49 

 

Nessa esteira, tivemos como apoio teórico também o multifacetário conceito de 

carnavalização, apresentado por Bakhtin em A cultura popular na Idade Média e no 

Renascimento: o contexto de François Rabelais (escrito em 1940 e publicado em 1965). 

Ao estudar os antigos rituais cômicos do “mundo às avessas” carnavalizado, cuja 

origem provinha das Saturnálias romanas, em que se vivia a inversão da ordem social, 

permitindose aos escravos a entrega a toda sorte de prazeres habitualmente proibidos, o 

crítico russo alude ao uso simbólico da máscara. Bakhtin dissolve e mescla as 

identidades sociais, confundindo a alteridade em um sentido de transgressão, e 

instaurando uma forma de comunicação “de praça pública”, pautada no exagero, no 

grotesco, no chulo, no gesto cômico, informal, nas obscenidades e insultos do período 

carnavalizado de dissolução das fronteiras50. 

Além do fragmento de Cruz e Sousa extraído acima (“Todas as ironias 

suspirantes /Que ondulam no ridículo das vidas, Caricaturas tétricas e errantes /Dos 

malditos, dos réus, dos suicidas;”), dentre outros de “Violões que choram...”, em que o 

poeta carnavaliza a imagem inicial de homens simples tocando violão nas noites 

cariocas, melhor exemplo do riso em meio à ironia grotesca, sob a máscara do palhaço 

circense, na esteira do Carnaval bakhtiniano, podese ainda extrair de um dos mais 

célebres sonetos de Cruz e Sousa, cuja leitura mais detida realizamos na parte final 

desta Tese, outros fragmentos: 

 
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. 

                                                             
49 CAPOBIANCO, 2014, pp. 137 e 147. 
50 BAKHTIN, M.M. A cultura popular na Idade Média e no Renascimento: o contexto de François 
Rabelais. Trad. de Yara Frateschi Vieira. São Paulo: HUCITEC; Brasília: Ed. Universidade de Brasília, 
1987. 
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Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta, gavroche, salta clown, varado 
Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 
Pedemte 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.51 

                                                                                    

Por sua vez, o conceito bakhtiniano de cronotopo pode ser entendido como o 

centro de organização dos acontecimentos espaçotemporais, ou seja, a noção de que 

cada novo discurso possui espaço, tempo, valor, tema, recorte ideológico e destinatário 

diferentes. Para o teórico russo, cada enunciado é um ato situado em um dado contexto 

de tempo (cronos) e lugar (topos). A partir da definição do cronotopo podemos entender 

a afirmação de Bakhtin ao conceber a leitura como algo sempre novo e único, isto é, a 

indissolubilidade do tempoespaço. O caráter do cronotopo é dialógico, o mundo 

cronotópico da obra (personagem e narrador), do autor e do leitor encontrase sempre 

em intercâmbio. Assim se exprime o crítico: 

 

No cronotopo artísticoliterário ocorre a fusão dos indícios espaciais e 
temporais num todo compreensivo e concreto. Aqui o tempo 
condensase, comprimese, tornase artisticamente visível; o próprio 
espaço intensificase, penetra no movimento do tempo, do enredo e da 
história. Os índices do tempo transparecem no espaço, e o espaço 
revestese de sentido e é medido com o tempo. Esse cruzamento de 
séries e a fusão de sinais caracterizam o cronotopo artístico.52 

 

O pensamento em torno do cronotopo conflui, naturalmente, para a contínua 

renovação das leituras sobre uma dada obra – norte de trabalho –, deslocando o 

interesse para a figura do destinatário, sempre movente. É novamente Bakhtin que 

esclarece:  

 

Este destinatário pode ser o parceiro e interlocutor direto do diálogo 
na vida cotidiana, pode ser o conjunto diferenciado de especialistas 
em alguma área especializada da comunicação cultural, pode ser o 
auditório diferenciado dos contemporâneos, dos partidários, dos 

                                                             
51  SOUSA, 2000, p. 89. 
52 BAKHTIN, M.M. Questões de literatura e de estética: a teoria do romance. 4. ed. Trad. de Aurora 
Fornoni Bernardini et al., São Paulo: Hucitec, 1998, p. 211. 
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adversários e inimigos, dos subalternos, dos chefes, dos inferiores, dos 
superiores, dos próximos, dos estranhos, etc.; pode até ser, de modo 
absolutamente indeterminado, o outro não concretizado [...]. Essas 
formas e concepções do destinatário se determinam pela área da 
atividade humana e da vida cotidiana a que se reporta um dado 
enunciado. A quem se dirige o enunciado? Como o locutor (ou o 
escritor) percebe e imagina seu destinatário? Qual é a força da 
influência deste sobre o enunciado?53 

 

O destinatário, que no tempo de Cruz e Sousa demonstrava estranhamento com 

sua poesia, estava inserido em um contexto cultural, histórico e social inteiramente 

diverso dos nossos dias. Em 1893, a crítica que lança Artur Azevedo ao “subjetivismo” 

do poeta catarinense, mencionando um de seus versos com a frustração de não ter 

conseguido reduzir o sentido dos símbolos a parâmetros objetivos, hoje é “quase 

inacreditável” para o leitor moderno: 

 

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.54 

 

Ressaltese, portanto, a importância do leitor. Por isso, tal aspecto assume papel 

fundamental no arcabouço teórico de nosso trabalho, o que nos remete à Estética da 

Recepção55, base teórica de análise que adotamos por ter sido precursora em eleger o 

leitor como centro dos estudos literários.  

Podese dizer que as teorias da recepção são bastante recentes. Data de 1967 a 

lição inaugural de Hans Robert Jauss na Universidade de Constança, na Alemanha, 

quando trouxe à luz propostas precursoras sobre a matéria. Lançando um olhar sobre a 

área da comunicação, abafada pela primazia do objetivismo histórico e pela decifração 

textual imanentista das doutrinas tradicionais, Jauss propôs uma teoria que, se tinha a 

recepção do leitor como eixo de suas preocupações, não negava ser fruto de um 

processo de construção ideológica bebida em outras fontes, como ele mesmo assinalava: 
                                                             
53 BAKHTIN, M.M. Estética da criação verbal. Trad. a partir do francês de M. E. G. G. Pereira. 2. ed. 
São Paulo: Martins Fontes, 1997, pp. 320321. 
54 COSIMO (Artur Azevedo). Livros novos. In: O álbum, Rio de Janeiro, v. 38, set. 1893, p. 303. (Grifos 
nossos) 
55 No Brasil ainda são muito reduzidos os estudos sobre Estética da Recepção, conforme atestam vários 
autores (ROCHA, João Cezar. A materialidade da teoria. In: GUMBRECHT, H. U. Corpo e forma: 
ensaios para uma crítica não hermenêutica. Rio de Janeiro: EdUERJ, 1998; ZILBERMAN, 1989; LIMA, 
2001. Isto nos permitiu, em nosso texto, ousar abordagens pouco exploradas e chegar a conclusões 
através de caminhos que intentaram promover novidade e avanço no campo dos estudos literários. 
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“meus ensaios de um novo método histórico da literatura e da arte, que partiram da 

primazia hermenêutica da recepção, foram antecipados pelo estruturalismo de Praga, 

que desenvolvera o formalismo russo”56. 

De fato, o estruturalista tcheco Jan Mukarovsky distinguia entre o texto e o 

significado que ele ganha na consciência leitora57, e Jauss – também na esteira das 

teorias do filósofo Hans Georg Gadamer, cuja concepção de hermenêutica incluía o 

receptor58 – pretende que, adentrando pelo “’horizonte de expectativas’ do leitor (ou 

seja, seu sistema de referências: gênero, forma, tema), se possa determinar a situação 

histórica de cada obra literária. Para ele, as reações do público e as opiniões da crítica 

podem tornarse um critério de análise histórica”59. 

Cruz e Sousa, ao publicar as obras iniciais do Simbolismo brasileiro, em 1893, 

quando o Parnasianismo e o Realismo vigoravam a plenos pulmões, enfrentou severa 

resistência da crítica, cuja relação entre o preconceito e uma dificuldade na própria 

recepção, conforme buscamos apontar em nossa Dissertação60, remete a um possível 

desajuste entre o “horizonte de expectativas” dos leitores críticos e as novas propostas 

poéticas do simbolista catarinense, mas isto não foi avaliado em um contexto mais 

dilatado. É o que buscamos realizar na presente Tese. 

Jauss, de fato, constrói um pensamento que diferencia fenomenologicamente 

compreensão de entendimento. Ele afirma que a experiência estética não é 

desencadeada pela mera compreensão e interpretação de um dado texto, e tampouco ao 

se reconstruir a intenção do autor, mas, sobretudo através do que chama de 

“compreensão fruidora e fruição compreensiva”, em “verdadeira sintonia com [o] efeito 

estético”. E prossegue com a teoria, que, ademais, foi nuclear para nossa Tese, como se 

depreende de seus conceitos: 

 

Disso resulta a dupla tarefa da hermenêutica literária: diferençar 
metodicamente os dois modos de recepção. Ou seja, de um lado 
aclarar o processo atual em que se concretizam o efeito e o 
significado do texto para o leitor contemporâneo e, de outro, 
reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e 
interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos. A 
aplicação, portanto, deve ter por finalidade comparar o efeito atual de 

                                                             
56  JAUSS, Hans Robert. A Estética da Recepção, colocações gerais. In: LIMA, 2001, p. 48. 
57 MUKAROVSKY, Jan. A arte como fato semiológico. In: TOLEDO, Dionísio (Org.). Círculo 
Linguístico de Praga: estruturalismo e semiologia. Porto Alegre: Globo, 1978, pp. 132138. 
58 GADAMER, HansGeorg. Verdade e método. Traços fundamentais de uma hermenêutica filosófica. 8. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
59  CARVALHAL, 2006, p. 70. 
60  CAPOBIANCO, 2014, pp. 7482. 
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uma obra de arte com o desenvolvimento histórico de sua experiência 
e formar o juízo estético, com base nas duas instâncias de efeito e 
recepção.61 

 

Jauss ainda propõe que o conjunto dos comentários e críticas construídos 

contemporaneamente à obra sejam interpretados como um discurso apto a ilustrar o 

horizonte de expectativas e ideologias de uma época, e, desse modo, capazes de revelar 

as formas como ocorreu a leitura, a avaliação e a transmissão à posteridade62. 

Em perspectiva diversa, Wolfgang Iser, também vinculado à Escola de 

Constança e às teorias da recepção, conceberá que os textos – sejam ou não ficcionais – 

são enunciados com vazios, que devem ser preenchidos pelo leitor, forçandoo à 

mudança das representações projetivas que traz consigo, no ato da leitura63. 

Concentrado no efeito sobre o leitor, Iser introduziu o conceito, peculiar à psicologia da 

percepção, de good continuation, que consiste no processo desencadeado pela sequência 

de imagens ou dados percebidos que se integram, na mente do leitor, como uma 

apreensão indivisível e prevista64. Entretanto, o professor alemão de Literatura servese 

do conceito para demonstrar que justamente a literatura não compreende estruturas de 

sentido fechadas e completas, e, desde que ao receptor não se torna possível a good 

continuation, deve preencher os vazios e negações textuais com sua atividade ideativa, 

articulando a assimetria que existe entre texto e leitor, a qual Iser ressalta. 

O estudioso alemão constrói a chamada teoria do efeito (sobre o leitor) 

transcrevendo, em seu ensaio65, o seguinte trecho do filósofo francês Maurice Merleau

Ponty: “Se a linguagem renuncia a enunciar a própria coisa, irrevogavelmente a 

expressa. [...] A linguagem é significativa quando, em vez de copiar o pensamento, se 

permite dissolverse e recriarse pelo pensamento”66. Tal noção nos foi útil para 

articular, em nosso trabalho, de que forma ocorreu a “recriação” das obras de Cruz e 

Sousa nas diversas fases de sua recepção. 

Uma das bases da teoria de Iser consiste na noção de “leitor implícito”, essencial 

para o desenvolvimento de nosso texto. Tratase da construção textual que inscreve uma 

constante de significações e valores histórica, social e ideologicamente vinculados, 

                                                             
61 JAUSS, 2001, p. 46. (Grifos nossos) 
62 CARDOSO FILHO, 2007, p. 67. De certo modo, é possível identificar este parágrafo com o fulcro do 
trabalho que desenvolvemos nesta Tese. 
63 ISER, Wolfgang. A interação do texto com o leitor. In: LIMA, 2001, pp. 83132. 
64 Iser, tomando de um conceito da Psicologia, chama de Gestalt integrada, em: ISER, 2001, p. 110. 
65 Idem, ibidem, p. 91. 
66 MERLEAUPONTY, Maurice: Das Auge und der Geist. Philosophische Essays. Trad. de Hans Werner 
Arndt, Reinbeck, 1967, p. 73. Apud: ISER, 2001, p. 91. 
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evidenciando um destinatário em abstrato. É constante, não se confundindo com o leitor 

efetivo, sempre cronotopicamente diverso. A percepção de uma camada valorativa, que 

permeia o texto e supõe um destinatário formal (e não material, físico), é um conceito 

que se aproxima do “receptor imanente” desenvolvido por Bakhtin, que, na lição de 

Carlos Faraco, é “a função estéticoformal que permite transpor para o plano da obra 

manifestações do coro social de vozes”67. 

Para exemplificar, sem esgotar o feixe de análises, ao trazer para o estudo de 

Cruz e Sousa as noções de “leitor implícito” e “receptor imanente”, nos remetemos ao 

ensaio de Gilberto Mendonça Teles, em que o crítico considera que a poesia do 

simbolista catarinense teve grande “influência [...] e impregnou o pensamento poético 

de Mário de Andrade”68, notando a proximidade entre o poema Ode ao burguês, do 

modernista, no qual se tece uma crítica carnavalizada e grotesca à sociedade de seu 

tempo, e o poema Marche aux flambeaux, de Cruz e Sousa, cuja ironia satírica à 

burguesia levou Teles e ver a peça como a “fonte” de Ode ao burguês. Adiante, porém, 

constata (sem se deter) que o poema simbolista foi publicado somente em 1961, 

portanto bastante tempo após a morte de Mário de Andrade, que não o poderia, 

obviamente, ter lido. Cruz e Sousa, no fim do século XIX, talvez tenha concebido um 

leitor implícito tão deslocado de seu tempo, que escreveu e guardou o texto, não o 

publicando69. Ora, o autor de Ode ao burguês escreveu (e publicou), anos depois: “Eu 

insulto as aristocracias cautelosas! /Os barões lampiões! os condes Joões! os duques 

zurros70!” Não seria o mesmo leitor implícito imaginado pelo poeta catarinense? O 

fragmento deste último, destacado abaixo, fala por si: 

 

E mastodontes vão de braço dado a sérios 
Burgueses que já são bem bons comendadores 
E marqueses de truz, com ares de mistérios 
De lunetas gentis e aspectos sonhadores 
Dão o braço fidalgo e airoso das nobrezas 
Aos ursos boreais, enquanto os conselheiros 
Os condes, os barões, os duques e as altezas 
Lá vão de braço dado aos lobos carniceiros.71 

  

                                                             
67 FARACO, 2013, p. 44. 
68 TELES, Gilberto Mendonça. Do polichinelo ao arlequim ou de Cruz e Sousa a Mário de Andrade. 
In:____.SOARES, Iaponan; MUZART, 1994, p. 57. 
69 Este episódio, abordado por Teles, será mais aprofundado adiante. 
70 ANDRADE, Mário de. Poesias completas. V. 1. Telê Ancona Lopez e Tatiana Longo Figueiredo (Ed.). 
Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2013. 
71 SOUSA, 2000, pp. 421422. (Grifos nossos). Citando o trecho, Teles grifou o mesmo verso (TELES, 
1994, p. 59). 
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Em Hans Ulrich Gumbrecht, dentre os mais recentes pesquisadores das teorias 

da recepção, poderemos encontrar conceitos igualmente necessários, que utilizamos na 

abordagem. Discorre o teórico a respeito da função do texto literário, articulando o que 

chamou de função intencionada – proveniente do autor e correspondente à alteração do 

conhecimento que possui sobre seus receptores –, e a função realizada, centrada no 

leitor, quando busca e concretiza as mudanças em seu próprio conhecimento, na 

interação com a leitura72. 

Gumbrecht, ao dinamizar o processo receptivo no que chama de teoria da ação, 

remete a noções imprescindíveis ao percurso de nossa pesquisa, conforme aduz:  

 

Devemos, por exemplo, poder avaliar aproximadamente quando o 
texto foi produzido, que posição social ocupavam os interlocutores, a 
que servia o texto como meio, que experiências e motivos os uniam ou 
diferenciavam, a fim de que, com a ajuda dos dados historiográficos, 
possamos estabelecer um primeiro inventário do conhecimento de 
ambos os interlocutores sobre o conhecimento de cada outro.73 
 

Ao analisarmos a Estética da Recepção no campo das leituras da obra de Cruz e 

Sousa, verificamos que Paul Zumthor, em Performance, recepção e leitura, lança luzes 

fundamentais que utilizamos em nosso texto, ao conceber o leitor em sua produtividade 

receptiva, conjugando a noção de performance, corpo e percepção sensorial no ato 

estético da leitura. É o próprio medievalista suíço quem menciona as teorias alemãs: 

 

Não é menos verdade, no entanto, que toda leitura seja produtividade 
e que ela gere um prazer. Mas é preciso reintegrar, nesta ideia de 
produtividade, a percepção, o conjunto de percepções sensoriais. A 
recepção, eu o repito, se produz em circunstância psíquica 
privilegiada: performance ou leitura. É então e tãosomente que o 
sujeito, ouvinte ou leitor, encontra a obra; e a encontra de maneira 
indizivelmente pessoal. Essa consideração deixa formalmente íntegra 
a teoria alemã da recepção, mas lhe acrescenta uma dimensão que lhe 
modifica o alcance e o sentido. [...] Assim, o conceito caro a Jauss, o 
de horizonte de expectativas, que implica um acordo entre a oferta e a 
demanda, texto e leitura, acordo que provoca o surgimento de um 
sentido apropriável pelo leitor. O da concretização, [...] que nos 
introduz na ordem da percepção sensorial. O que produz a 
concretização de um texto dotado de uma carga poética são, 
indissoluvelmente ligadas aos efeitos semânticos, as transformações 
do próprio leitor, transformações percebidas em geral como emoção 
pura, mas que manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o 

                                                             
72 GUMBRECHT, Hans Ulrich. Sobre os interesses cognitivos, terminologia básica e métodos de uma 
ciência da literatura fundada na teoria da ação. In: LIMA, 2001, pp. 189205. 
73 GUMBRECHT, 2001, p. 200. 



34 
 

nãodito do texto lido, o leitor empenha sua própria palavra às 
energias vitais que a mantêm.74 

 

Para compreender a história da recepção de Cruz e Sousa, tivemos de articular a 

concretização da performance do leitor, a que alude Zumthor – representando uma 

“redução” por parte do destinatário, pois elege um sentido dentre os tantos possíveis, 

como entende Karheinz Stierle75 – com a poética que Hugo Friedrich agrupou sob o 

nome de lírica moderna76. De fato, ao abordar Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé e outros 

autores, Friedrich ressalta as abstrações, o estranhamento das expressões simbólicas, a 

“magia rítmica”, a “fantasia da linguagem”, a perda da objetividade em prol da sugestão 

aberta e do privilégio da dissonância, o que, conduzindo a ideia para o poeta 

catarinense, nos leva a dimensionar a (grande) dificuldade que deve ter sido, para seus 

primeiros leitores, receber uma obra que não se ajustava aos valores do realismo 

literário daquela época. 

Outros conceitos auxiliares guiaram nossa análise teórica no confronto com as 

recepções da obra de Cruz e Sousa, como a ideia da “imagem poética” trabalhada por 

Leonardo Oliveira77, que consiste nas antíteses e símbolos poéticos que projetam 

sentidos fora da linguagem, cuja origem na Teoria das ideias e das formas, de Platão, já 

foi por nós desenvolvida78, e que abre espaço para a concretização em palavras dos 

anseios e conflitos poéticos através do inconsciente, no sentido dado por Freud79.  

As perspectivas de Octavio Paz foram, igualmente, basilares em nosso percurso. 

O autor mexicano, ao entender a relação entre a razão crítica e a consciência poética, 

que resulta na criação histórica, enxergava a configuração humana como um 

deslocamento entre ser história em seu tempo, e simultaneamente negála, estando em 

outro tempo. Tal noção transforma a linguagem poética em uma contradição histórica 

que, se é um produto social, ao mesmo tempo transcende seus limites80. Estes e outros 

                                                             
74 ZUMTHOR, Paul. Performance, recepção e leitura. São Paulo: Editora da Pontifícia Universidade 
Católica de São Paulo, 2000, pp. 523. 
75 STIERLE, Karlheinz. Que significa a recepção dos textos ficcionais? In: LIMA, 2001, p. 138. Dentre 
os mais atuais teóricos da Estética da Recepção, Stierle traz subsídios que também integrarão a base de 
nossa pesquisa. 
76 FRIEDRICH, Hugo. Estrutura da lírica moderna: da metade do século XIX a meados do século XX. 
São Paulo: Duas Cidades, 1978. 
77 OLIVEIRA, Leonardo Pereira de. A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa. 192 p. Dissertação de 
Mestrado. Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Letras. Programa de PósGraduação 
em Letras, 2007. 
78  CAPOBIANCO, 2014, pp. 104115. 
79  Desenvolvemos em: Idem, ibidem, pp. 111 e ss. 
80 ALMEIDA, Lúcia Fabrini de. Tempo e otredad nos ensaios de Octavio Paz. V. 60 de Selo 
Universidade: Literatura. São Paulo: Annablume, 1997, pp. 3841. 
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conceitos foram essenciais para compreender a relação entre a significação de Cruz e 

Sousa e a resistência histórica de sua leitura, bem como a própria poética do catarinense. 

A ideia de fruição do texto desenvolvida por Roland Barthes81 – cujo prazer 

estético que permeia a atividade receptora do leitor o situa em uma esfera em que 

individualidade, corpo e eroticidade dialogam na leitura – não foi olvidada quando 

observamos o contraste entre as recepções contrárias à obra de Cruz e Sousa e aquelas 

que, paulatinamente, foram invertendo os julgamentos – com prazer. 

Umberto Eco, por exemplo, em sua Obra Aberta, demonstra inequívoca 

preocupação com o destinatário, conquanto a prevalência esteja no texto. Entretanto, 

definindo “obra” como “um objeto dotado de propriedades estruturais definidas, que 

permitam, mas coordenem o revezamento das interpretações, o deslocarse das 

perspectivas”82 legou ao leitor um papel que buscamos religar ao desenvolvimento de 

nosso texto. 

Atendendo à demanda da análise, também investigamos a relação entre a 

literatura e a mudança de perspectivas da sociedade, cuja construção teórica é 

largamente trabalhada pelo sociólogo e literato Antonio Candido83. Com efeito, as 

primeiras leituras do século XX sobre a obra de Cruz e Sousa ocorreram sob o influxo 

de ambiências sociais em transformação, o que pode haver repercutido em sua 

interpretação, sobretudo nas questões que envolvem o preconceito literário e etnorracial. 

O crítico literário carioca assim expõe as transições do período: 

 

Na primeira metade do século XX houve alterações importantes [...], 
principalmente a ampliação relativa dos públicos, o desenvolvimento 
da indústria editorial, o aumento das possibilidades de remuneração 
específica. Em consequência, houve certa desoficialização da 
literatura, que havia atingido nos dois primeiros decênios extremos 
verdadeiramente lamentáveis de dependência ideológica, tornandose 
praticamente complemento da vida mundana e de banais padrões 
acadêmicos.84 

 

Desse modo – no que concerne à nossa pesquisa –, a partir das mudanças 

cíclicas apontadas por Candido, é possível compreender por que um dos mais notáveis 

                                                             
81  BARTHES, Roland. O prazer do texto. São Paulo: Editora Perspectiva, 5. ed, 2010. 
82 ECO, Umberto. Obra aberta: forma e indeterminação nas poéticas contemporâneas. São Paulo: 
Perspectiva, 1991, p. 23. 
83 CANDIDO, Antonio. Literatura e Sociedade. 9. ed., revista pelo autor. Rio de Janeiro: Ouro sobre 
Azul, 2006. 
84 Idem, ibidem, p. 96. (Grifos nossos) 
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trabalhos sobre Cruz e Sousa foi publicado somente em 1943, quase meio século após a 

morte do poeta, e, ainda assim, da autoria de um crítico francês: Roger Bastide. 

Nossa metodologia de estudo levou em consideração a precisa observação de 

Wolfgang Iser:  

 

Se o constructo é uma teoria, ele não pode ser ao mesmo tempo um 
método para interpretações particulares. Uma teoria lida com a 
experiência literária com a finalidade de apreender essa experiência, 
ao passo que um método interpretativo aplica instrumentos 
hermenêuticos visando à análise dos textos.85 

 

Desta forma, não buscamos na teoria do efeito, desenvolvida por Iser, analisar os 

textos ou resenhálos, mas encontrar, neles, os caminhos que permearam sua leitura, os 

efeitos causados no receptor e quais mudanças se operaram no percurso.  

Ainda no contexto da metodologia que seguimos, realizamos um levantamento 

da recepção relevante de Cruz e Sousa, iniciando pela época em que surgiram as 

primeiras obras simbolistas, sem olvidar as principais críticas nos periódicos, 

organizando os discursos, observações, comentários e demais textos críticos de relevo. 

Partindo dos primeiros volumes que marcaram época, buscamos permear a crítica às 

obra do poeta, e detectamos os principais estudos que foram capazes de alterar, de 

algum modo, os ângulos de leitura sobre Cruz e Sousa ao longo do tempo, como, por 

exemplo, o estudo “divisor de águas” do crítico francês Roger Bastide (1943). 

Passamos por todas as principais obras acadêmicas (Dissertações de Mestrado e 

Teses de Doutorado), concentrandonos na leitura em si mesma e, em conjunto com os 

demais textos, verificamos a relação entre nossos pressupostos teóricos e o conteúdo 

dos escritos compendiados, isto é, o ferramental da Estética da Recepção e das demais 

concepções centradas no leitor, que nos mapeou a leitura construída historicamente 

sobre a obra do poeta, facilitando o desiderato. 

A tarefa comparatista procuramos empreender desde as primeiras recepções até 

a contemporaneidade. Através do cotejo, intentamos analisar e detectar o caminho pelo 

qual se chegou à recepção atual do poeta catarinense, utilizando as teorias da recepção e 

as demais propostas para chegar às possibilidades de abertura para as leituras atuais e 

prospectivas. 

     * 
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Desse modo, no primeiro capítulo vasculhamos a ambiência sociocultural, 

política e literária do século XIX, a fim de compreender em que “panorama” Cruz e 

Sousa publicou suas primeiras obras, buscando racionalizar todo esse contexto às 

reações negativas que recebeu. Não descuramos, igualmente, de apontar as críticas 

dubiamente elogiosas – em nosso entender falsas – feitas por ocasião da morte do poeta. 

No segundo capítulo, buscamos redimensionar a forma teórica de se abordar as 

criticas do século XIX, muitas sedimentadas pela Tradição, trazendo nossa análise para 

a Estética da Recepção e para o fulcro principal da “leitura”. Como a interpretação dos 

leitores não estava livre de questões etnorraciais e extratextuais, expusemos uma via 

transversal de análise para, em cada caso, verificar se a leitura havia sido realizada, ou 

préjulgada por outros interesses, que não os literários. Como as questões estão 

interligadas, esta via teórica foi exposta neste capítulo e trabalhada ao longo do texto. 

O terceiro capítulo subdividimos em seis seções, por compreendermos que o 

período de transição das leituras de Cruz e Sousa, desde a incompreensão até o princípio 

de um entendimento, foi minucioso. Houve uma preparação, uma continuidade, da parte 

de Félix Pacheco e Sousa Bandeira, um recuo súbito na leitura anacrônica de Ronald de 

Carvalho e um reconhecimento visionário de Mário de Andrade e Cecília Meireles. 

Como parte do período que chamamos de “intermediário”, buscamos dar cabo de uma 

minuciosa perscrutação nos periódicos do século XX, concluindo com o nome do 

grande Andrade Muricy, que, em nosso entendimento, encerrou com segurança este 

período claudicante de leituras. 

No quarto capítulo, buscamos aprofundar aquele que é, hoje, talvez o mais 

importante trabalho realizado sobre Cruz e Sousa, da lavra do sociólogo francês Roger 

Bastide, em 1943: os “Quatro estudos sobre Cruz e Sousa”. Dividimos em três seções: 

na primeira minudenciamos cada um dos Quatro estudos do autor francês, conferindo as 

reações que causaram no meio literário; na segunda seção aprofundamos o mais 

polêmico dos estudos, o Quarto, e identificamos, na leitura de Bastide, duas 

possibilidades de abordagem, em que buscamos aplicálas em camadas mais profundas, 

sempre sem perder a atenção no leitor. Como os estudos do intelectual francês foram 

revolucionários – título que demos ao capítulo – o período posterior ao seu trabalho não 

nos fugiu à análise. 

Isto até o quinto capítulo, em que um grande marco histórico é aberto pelo 

artigo “A noite de Cruz e Sousa”, de Davi Arrigucci Jr., primeiro trabalho de leitura 

específica feito com primor e talento. Ainda nessa esteira, verificamos as duas primeiras 
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Dissertações de Mestrado sobre Cruz e Sousa, o período de “marasmo” que se seguiu e, 

com base em tudo o que até então havíamos recolhido até aquele momento (1983), 

construímos um panorama teórico para buscar compreender a irregularidade das leituras 

realizadas no decorrer de 90 anos (18931983). 

No sexto capítulo, partimos do evoluído livro de Paulo Leminski, que deu um 

verdadeiro “salto” na forma de entender o poeta catarinense, e Affonso Romano de 

Sant’Anna, que, em grande obra (não específica sobre o autor de Faróis) integrou Cruz 

e Sousa à Literatura, analisando aspectos de eroticidade e os decorrentes, demonstrando 

naturalmente que o simbolista poderia ser visto com naturalidade, como um poeta, em 

vez de alguém préjulgado por sua posição etnorracial e biografia. Não deixamos de 

verificar a leitura dos grandes numes tutelares que impulsionaram Cruz e Sousa, como 

os professores Iaponan Soares e Zahidé Muzart, bem como o moderno biógrafo 

Uelinton Alves, e abordamos os tantos artigos e obras dos “festejos”: 1993 (nos cem 

anos de Missal e Broquéis) e 1998 (nos cem anos da morte do poeta). 

No sétimo capítulo procuramos realizar um estudo etnorracial capaz de 

circundar as áreas da Literatura, da Antropologia, da Sociologia e da História, com o 

intuito de compreender o papel de Cruz e Sousa como “homem negro”, “poeta negro”, 

autor de uma “poesia negra”. Confrontamos visões de teóricos renomados e buscamos 

ressituar a posição do poeta – não no campo histórico – mas sob a perspectiva das 

leituras pertinentes, enriquecedoras e cabíveis de sua obra, em que o viés etnorracial 

assumiu preponderância decisiva ao longo do tempo. Com destaque, expusemos a 

complexidade e desacordos sobre o tema86, buscando embasar uma possível direção. 

No oitavo capítulo atingimos as leituras do campo acadêmico, em que tivemos 

um número não tão expressivo de Dissertações de Mestrado, pouco mais de dez, e três 

Teses de Doutorado, somente, exclusivas sobre Cruz e Sousa. Longe de buscar exprimir 

em nosso texto algum tipo de resumo ou análise destas obras, detivemonos no aspecto 

da leitura. Como se leu e lê Cruz e Sousa na seara acadêmica, hoje? O período 

contemplado pelo nosso estudo já atingira a “quase” contemporaneidade. Em seguida 

buscamos realizar uma análise teóricorecepcional de todas estas obras acadêmicas, a 

fim de construir um conceito. Chegamos, nesta esteira, à obra de Ivone Rabello, que 

representa o ápice das leituras de Cruz e Sousa, ou o ponto hermenêuticoliterário mais 
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alto que pudemos vislumbrar, no decurso de toda nossa a Tese. Alto, porém não 

inamovível. 

No nono capítulo, “Propostas Prospectivas de Leitura de Cruz e Sousa”, 

procuramos empreender e fundamentar a construção de uma inovadora e “futura” forma 

de se ler Cruz e Sousa, intentando estabelecer seus postulados e possibilidades, eis que 

nosso estudo já havia atingido o contemporâneo. Assim, além desta elaboração, que não 

desprezou as riquezas que encontramos no compêndio crítico, realizamos, em seguida, 

nossas próprias leituras efetivamente, “na prática”, buscando diretamente nas obras 

apresentar uma forma nova de se ler Cruz e Sousa, conforme havíamos teorizado, capaz 

de aproveitar as boas heranças e avançar “um passo adiante”. Como critério de escolha, 

lemos peças célebres, como o “Acrobata da dor”, de Broquéis, “Supremo verbo”, de 

Últimos sonetos, mas também poemas menos conhecidos, como “Velho vento”, de o 

Livro derradeiro e o soneto “Grandeza oculta”, sobre o qual jamais encontramos uma 

leitura poética mais profunda, de Últimos sonetos, Não olvidamos de tecer alguns 

apontamentos sobre a prosa de Cruz e Sousa – sempre pelo viés da recepção – e 

propusemos uma visão alternativa para o poema “Emparedado”, que se nos afigurou 

possível, enriquecedora, e nãoexcludente, cientes de que a visão etnorracial do longo 

poema em prosa constitui praticamente um “dogma” da crítica. 

Uma vez que buscamos desonerarnos da extensa tarefa proposta, esperamos ter 

logrado o intuito. Constatamos, ao final do decurso, que em Cruz e Sousa muito ainda 

há que se explorar, além do que já foi realizado no Brasil. Esperamos, sinceramente, que 

nosso trabalho possa efetivamente colaborar para as futuras leituras do poeta magno de 

Santa Catarina. 
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1 – PANORAMA GERAL DA CRÍTICA OITOCENTISTA 

     

Uma investigação que procure perscrutar os contextos da crítica literária que se 

redefiniam e digladiavam no Brasil finissecular do tempo em que Cruz e Sousa publicou 

suas primeiras obras simbolistas, ainda que sempre ofereça instigantes proposições, 

amiúde se revela capciosa à pesquisa, permeada que é por um leque vasto de 

concepções possíveis do construto histórico. Estamos, com efeito, na posição de 

arqueólogos literários, como entende Michel Foucault, mais inclinados a tratar os 

documentos passados não como signos reveladores de verdade, mas a partir de uma 

urgência de atravessamento, em que sua “opacidade importuna”87 desfaz os mitos 

totalizantes e obriga à descoberta daquilo que Walter Benjamin chamou da não

reconstrução dos fatos como eles se deram, mas a partir da apreensão de uma 

“reminiscência, tal como ela relampeja no momento de um perigo”88.  

É o desfazer do encadeamento linear e mapeável da história, buscando os 

resquícios dentre os estilhaços que nos chegam, capazes de apontar para uma percepção 

sensível – e a crítica literária brasileira oitocentista se mostra essencialmente rica de 

plurissignificações, como não será fastidioso demonstrálo –, o que passa pela 

recrudescência de um nacionalismo militante, uma postura antilusa acentuada na pós

independência, e o fastígio do realismo racionalista herdado do positivismo de Comte.  

A dificuldade na penetração da própria análise consiste, entretanto, menos na 

conjunção dos diversos estudos que desfizeram os paradigmas ideológicos pré

modernistas, como a denúncia da perda aurática ou a crise na representação. Complexa 

foi a constatação de que o simbolista brasileiro Cruz e Sousa (cuja recepção crítica é 

nosso objeto de estudo) foi o poeta que inaugurou um movimento de frontal contestação 

aos ideários da literatura em voga no país sendo ainda por cima um homem negro, 

ademais, retinto, “sem mescla”, como o definiram Araripe Jr. e Carlos Dante de 

Moraes89, provavelmente originário da atual República CentroAfricana, de origem 

                                                             
87 FOUCAULT, Michel. A arqueologia do saber. 7. ed., 3. reimp. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2008, p. 157. 
88 BENJAMIN, Walter. Magia e técnica, arte e política. Ensaios sobre literatura e história da cultura. 
Obras escolhidas. V. 1. Trad. de Sérgio Paulo Rouanet. 3. ed. São Paulo: Brasiliense, 1987, p. 224.  
89 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 Moraes. Simbolismo: Variações sobre um Poeta negro. Três fases da Poesia. Rio de 
Janeiro, MEC, Serviço de Documentação, 1960, pp. 6779; reproduzido em: COUTINHO, 1979, pp. 269
298. 
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banta90, sensível e de estrutura delicada. Por mais que não se queira recair no 

reducionismo de um estudo centrado na etnia do poeta, é forçoso observar, pelo menos 

em um exame apriorístico, que sua imagem representava evidente confronto aos 

cânones racistas, herdados das teorias antropológicas eurocêntricas, antes mantidas com 

o advento abolicionista/republicano do que abrandadas. As ideologias de pretenso fundo 

filogenético, disseminadas no Brasil desde meados do século XIX pelo Conde de 

Gobineau, encontraram guarida entre especialistas como João Vieira de Araújo, 

Viveiros de Castro, Pedro Lessa, Cândido Morta, Moniz Sodré e Raymundo Nina 

Rodrigues, médico e antropólogo que obteve o reconhecimento internacional de 

Lombroso, Lacassagne e Brounardel91, bem como posteriores elogios à sua 

metodologia, de autores como Mário de Andrade e Gilberto Freyre, fato notável aludido 

por Alfredo Bosi em seu artigo Poesia Versus Racismo92, que oportunamente 

abordaremos. 

A perspectiva nos interessa não propriamente por alguma intenção, quiçá parcial 

e inadequada, de buscar um suposto viés antropocêntrico nas primeiras leituras das 

obras de Cruz e Sousa, mas, sobretudo, porque a efervescência cultural da época – 

mormente no Rio de Janeiro – se ressentia da recente escravatura oficial e da divulgação 

das teorias evolucionistas de Darwin, da filogenia de Haeckel, do chamado “darwinismo 

social” de Spencer, e propiciava fluente intercâmbio entre os intelectuais de diversos 

campos. Assim, iremos encontrar o mesmo Nina Rodrigues, em sua obra Os africanos 

no Brasil, publicada postumamente em 1932, mas elaborada entre 1890 e 1905, 

citando93 sem assombro um dos mais proeminentes críticos literários do século XIX, 

Sílvio Romero, no seguinte trecho: 

 
O negro não é uma máquina econômica, ele é, antes de tudo, e 
malgrado sua ignorância, um objeto de ciência. Apressemse os 
especialistas, visto que os pobres moçambiques, benguelas, monjolos, 
congos, cabindas, caçangues... vão morrendo. [...] Apressemse, 
porém, senão terão de perdêlo de todo. E, todavia, que manancial 
para o estudo do pensamento primitivo!94 

                                                             
90 ALVES, Uelinton Farias. Cruz e Sousa: Dante negro do Brasil. Rio de Janeiro: Editora Pallas, 2008, p. 
13. 
91 SOUZA, Moacyr Benedito de. A influência da escola positiva no direito penal brasileiro. São Paulo: 
EUD, 1982, p. 40. 
92 BOSI, Alfredo. Poesia versus racismo [2002]. In:____.Literatura e Resistência. 1. reimp. São Paulo: 
Companhia das Letras, 2008, pp. 163185. 
93 RODRIGUES, Raymundo Nina. Os Africanos no Brasil. 2. ed. Companhia Editora Nacional, 1935, p. 
12.  
94 ROMERO, Silvio. A poesia popular no Brasil. In: Revista Brasileira,Tomo I, 1879, p. 99, apud. 
RODRIGUES, 1935, p. 30. (Grifos nossos)  
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Afora a evidente anacronicidade textual da identificação do negro como 

ignorante e primitivo, que se mostra ao leitor contemporâneo como testemunho épico 

insustentável95, parece claro que tanto Romero quanto o próprio Nina Rodrigues não se 

referiam aos elementos miscigenados, já bastante comuns no Brasil, mas a menção dizia 

respeito à própria herança africana, que em nossos estudos podemos identificar na 

figura étnica do poeta Cruz e Sousa, o que representa um dado problematizador na 

reação dos críticos. Permanentemente chamados a uma análise que se pretenderia 

“isenta”, sentiamse ao mesmo tempo claudicantes entre uma abordagem literária, que 

privilegiasse o arcabouço teórico positivista antirromântico consolidado, e a realidade 

étnica do poeta catarinense, que lhes era perturbadora, mormente naquele tempo em que 

a pena judicante da crítica pesava mais do que a analítica96. 

Para que o problema possa ser verificado em suas origens, é mister percorrer os 

pródromos da crítica literária daquele século em si mesma, buscando a verificação da 

natureza dos panoramas que se descortinavam à formação da própria literatura 

brasileira, pois a poesia do final do século, particularmente o Simbolismo, foi abordada 

a partir de um horizonte de expectativas inteiramente diverso e conflitante. Quando 

Hans Robert Jauss97 explicita que “o sistema de referências que se pode construir em 

função das expectativas [...], no momento histórico do aparecimento de cada obra, 

[resulta] do conhecimento prévio do gênero, da forma e da temática já conhecidas”, por 

certo estabelece uma posição aplicável ao contexto crítico oitocentista e desafiadora 

para a nossa análise. 

Com efeito, em comparação às matrizes europeias, que viram desaguar 

movimentos literários seculares, o Brasil atravessava a experiência de uma literatura 

relativamente nova, o que se pode observar nos arredores da Independência, em 1822, e 

                                                             
95 Nossa reconstrução histórica, aqui, não desconsidera a impossibilidade de trazer íntegro o passado, 
segundo Hans Georg Gadamer. Nosso esforço visa propriamente restaurar um panorama com o qual Cruz 
e Sousa teve de se defrontar, e que marcou a leitura de sua obra. Escreve Gadamer, em 1960, o que 
adotamos: “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” (GADAMER, 2008, passim). 
96 A percepção de Hilda Magalhães é pertinente ao ponto em questão: “se observarmos como a crítica 
judicante e a análise hermenêutica têm aparecido ao longo das especulações literárias, veremos que foram 
frequentemente confundidas, ou, ainda, uma substituiu a outra” (MAGALHÃES, Hilda Gomes Dutra. Os 
princípios da crítica dinâmica: teoria literária. V. 19 da Coleção Atualidade Crítica. Rio de Janeiro: 
Editora Presença, 1992, p. 40). 
97 JAUSS, Hans Robert. A história da literatura como provocação à teoria literária. São Paulo: Editora 
Ática, 1994, p. 27. 
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nos anos que se seguiram ao Romantismo, a partir de 1836, quando ainda grassavam 

discussões sobre a própria nacionalidade da literatura brasileira, em sua diferenciação 

com a portuguesa. A autonomia da literatura, extraindoa de simples apêndice político, 

ainda restava ser melhor definida e por isso uma ala de historiadores identificava a 

literatura brasileira como somente aquela produzida após a Independência, o que os 

estudiosos nos demonstram na discussão travada entre o General Abreu e Lima e o 

publicista português José da Gama e Castro, em seu Bosquejo, que em 1835 acusava a 

cultura brasileira de insuficiente e dependente da portuguesa, eis que escrita na mesma 

língua, e a resposta de Santiago Nunes Ribeiro, datada de 1843: 

 

Se, pois, nas línguas europeias há diferenças radicais de estilo e de 
maneira, isto é, se numa língua mesma, falada por povos que estão 
debaixo do mesmo céu, a pequenas distâncias e com relações já 
seculares, há literaturas diferentes, por que não se há de permitir que 
as de povos que habitam a duas e três mil léguas de distância, e cujos 
costumes, leis e usanças longe estão de ser perfeitamente idênticos, 
tomem a denominação de sua própria nacionalidade?98 

 

O trecho é particularmente notável para que possamos chegar à compreensão do 

contexto discursivo e da natureza dos debates que, ainda naquele tempo, eram travados 

sobre pontos que hoje parecem extremamente distanciados. Em um contexto sócio

histórico em que temos uma eclosão lenta e gradual do início da modernidade, em 

particular no país, surpreende que discussões dessa espécie ainda fossem alvo de debate.  

Os estudiosos, no entanto, têm como marco fundamental no estabelecimento da 

fundação do cânone da literatura brasileira a publicação do Florilégio da poesia 

brasileira (18501853), que oficialmente se deve ao crítico e historiador romântico 

Francisco Adolfo Varnhagen (18161878), embora o pesquisador Carlos Augusto de 

Melo tenha defendido Tese de Doutorado99 estendendo o status fundacional tanto para o 

Curso elementar de literatura nacional (1862)100, do Cônego Joaquim Fernandes 

Pinheiro (18251876), quanto para os cinco volumes de O Curso de literatura 

                                                             
98 RIBEIRO, Santiago Nunes. Da nacionalidade da literatura brasileira. Minerva Brasiliense, Rio de 
Janeiro I, I, 1111843, p. 11. 
99 MELO, Carlos Augusto de. A formação das histórias literárias no Brasil: as contribuições de Cônego 
Fernandes Pinheiro (18251876), de Ferdinand Wolf (17961866) e Sotero dos Reis (18001871). 337 
p.,Tese de Doutorado. São Paulo: Ed. da UNICAMP, 2009.  
100 PINHEIRO, Joaquim Caetano Fernandes. Curso elementar de literatura nacional. Rio de Janeiro: 
Livraria B. L.Garnier, 1862.  
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portuguesa e brasileira (18661873)101, do maranhense Francisco Sotero dos Reis 

(18001871). 

À reação antilusa do romantismo seguiramse discussões do que seria, 

propriamente, o nacionalismo literário brasileiro, cujo indianismo, cerne da discussão 

que envolvia intelectuais como Joaquim Norberto e Santiago Nunes Ribeiro, logrou um 

desenvolvimento e superação em José de Alencar, que das obras em que buscava 

ressaltar a figura nativa, como em O guarani (1857) Os filhos de Tupã (1863), Iracema 

(1865), ou o brasileiro, em O gaúcho (1870) e O sertanejo (1875), produziu romances 

urbanos como Lucíola (1862), Senhora (1874) e Sonhos d’ouro (1872), que o 

celebrizaram. Afrânio Coutinho ressalta que a criação literária, em Alencar, deveria 

explorar todas as facetas da realidade brasílica, “cidade e campo, sempre à luz de uma 

preocupação prospectiva e representativa”102. 

Quando Machado de Assis publica, em 1873, um artigo em que já se encontra 

consolidada a literatura nacional como diferenciada da portuguesa, estabelece com 

propriedade os cânones que iriam nortear a crítica literária que evoluiu a partir da 

geração de 1870, quando se acirram as críticas à monarquia e termina a conflitante 

Guerra do Paraguai. Define o ilustre escritor carioca o espírito de nacionalidade como a 

pedra de toque que distingue a literatura brasileira:  

 

Quem examina a atual literatura brasileira reconhecelhe logo, como 
primeiro traço, certo instinto de nacionalidade. Poesia, romance, todas 
as formas literárias do pensamento buscam vestirse com as cores do 
país, e não há negar que semelhante preocupação é sintoma de 
vitalidade e abono do futuro.103 

 

Avançando a partir do tempo em que Machado de Assis ressaltou as 

características marcantes da nacionalidade, veremos que os críticos literários que vieram 

a influenciar consideravelmente os rumos da leitura, no final do século, tinham 

concepções arraigadas sobre o nacionalismo literário, impregnados por uma torrente 

incontida de antimonarquismo e da proeminência do realismo nas letras. O Rio de 

Janeiro, em especial – e foi onde surgiram as primeiras obras simbolistas de Cruz e 

                                                             
101 REIS, Francisco Sotero dos. Curso de literatura portuguesa e brasileira. 5 vols. 1.. ed. 1873. 
102 COUTINHO, Afrânio. A tradição afortunada. Rio de Janeiro: José Olympio, 1968, p. 102. 
103ASSIS, Machado de. Notícia da atual literatura brasileira – instinto de nacionalidade, O Novo 
Mundo. New Yory, III, 30, 24 de março de 1873, pp. 107108; reproduzido em: ASSIS, Machado de. 
Crítica. Rio de Janeiro – Paris: Garnier, 1910, pp. 728. 
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Sousa, em 1893 – mostrouse particularmente fecundo em todas estas tribulações104. Foi 

onde, em 1870, Saldanha Marinho fundou o Partido Republicano, surgindo o Manifesto 

Republicano e o jornal A República. O grupo ativo que se reunia em torno da causa 

atuava no próprio centro da Corte, protagonizado pelo político idealista Quintino 

Bocaiúva, chefe do Partido, que contava com a adesão do professor positivista 

Benjamin Constant, mentor dos jovens oficiais militares da Escola de Engenharia105. 

Era uma confluência de movimentos que agitavam a elite intelectual do país, nos mais 

diversos campos. 

Este novo espírito crítico se espraiava pelas letras. Afredo Bosi aponta o trato 

histórico de Capistrano de Abreu, leitor de Buckle, cuja filiação aos princípios de Taine 

do clima, solo e mestiçagem era marcante, estabelecendo o “negativismo do homem 

brasileiro tropical”, indolente, de exaltação súbita e efêmera, obedecendo a teorias cujo 

cientificismo e realismo, herdados das primeiras correntes provindas de Comte, se 

fizeram continuar nos demais críticos e intelectuais, como Sílvio Romero, José 

Veríssimo, Araripe Jr., Nina Rodrigues, Euclides da Cunha, Oliveira Viana e Paulo 

Prado, imbuídos de marcado antropologismo106. 

Esses aspectos nos interessam porque, sobretudo, tais panoramas não somente 

irão recepcionar a leitura sobre Cruz e Sousa, mas, como veremos adiante, irão 

igualmente marcar o destino dos exames de sua obra por décadas. 

Assim, ao abordar a crítica literária oitocentista, destaque insigne é conferido 

pelos estudiosos às figuras de Sílvio Romero, José Veríssimo e Araripe Jr., a chamada 

“tríade crítica” do período. Seus caracteres tornamse essenciais a presente análise, não 

apenas porque todos eles se manifestaram a respeito das obras do poeta catarinense, mas 

porque, na lucidez das palavras de Regina Zilberman, “a crítica literária [...] não parece 

apenas documentar a circulação da obra ao longo de sua trajetória; também ela tem 

caráter formador, repercutindo na leitura contemporânea e influenciando a valorização 

do texto perante o público [...]”107. 

Com efeito, quem primeiro toma ciência dos influxos simbolistas e se manifesta 

é o cearense Tristão de Alencar Araripe Jr. (18481911). Formado em Humanidades e 

Direito em 1869, mesmo antes de se referir a Cruz e Sousa, no Movimento literário do 

                                                             
104 Nicolau Sevcenko 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” (SEVCENKO, 1985, p. 93). 
105 MARTINS, Ana Luiza. O despertar da república. Editora Contexto. 2001, p. 10. 
106 BOSI, 2013, pp. 262263. 
107 ZILBERMAN, 1989, pp. 100101. 
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ano de 1893108, mostrase atento às tendências europeias desde 1888109, quando, depois 

de se referir aos “baudelairianos cansados”, identifica o movimento simbolista como 

“escola decadente” e prevê que esta 

 

será uma aspiração difusa para novas ideias, para uma disciplina mais 
completa de ação estética; os seus cânones não foram ainda escritos, e 
quando o forem, neles será consignada a mais ampla liberdade para a 
exploração de todas as aptidões artísticas [...]. Não é isto, porém, que 
sucede com o verdadeiro grupo dos simbolistas, de que Stéphane 
Mallarmé é a encarnação perfeita, e René Ghil o retórico e discípulo 
mais aproveitado. Nestes dois indivíduos, felizmente, encontrase a 
nova teoria de arte posta em termos de ser francamente apreendida 
[...].110 

 

Apesar da aparente boa vontade com que recepciona as primeiras manifestações 

do simbolismo, identifica o decadentismo como reflexo de um fenômeno agitado por 

causas poderosas, do embate de fluxos sociopolíticos, mas conclui por considerálo 

mero “chauvinismo parisiense”, “banhomaria metafísico” ou “acidente literário”111, e, 

ao falar da “Literatura do Futuro”, em outro artigo, define o decadentismo como escola 

“de aspirações estreitas e exclusivamente francesa”, em que predominam um “orfismo” 

e “hieratismo” reproduzidos na “holofrase musical de Stéphane Mallarmé”, na 

“instrumentação falada de René Ghil” e no “horror sistematizado do exotismo”112. 

Educado a partir de um método que ele próprio explica, no prefácio da monografia 

sobre Gregório de Mattos, escrita em 1894113, Araripe Jr. sentiase oscilante entre os 

critérios de brasilidade e os herdados da psicoestética de Taine, estes mais direcionados 

aos aspectos sensoriais e de plasticidade textual, como o demonstrou Alfredo Bosi114. 

Uma perspectiva mais generalista desse modelo foi oferecida por João 

Alexandre Barbosa, que demonstrou, com base nas sistematizações de Antonio 

Candido, que a crítica ainda não havia amadurecido para uma autorreflexividade e 

confundia os níveis estéticos com os ideológicos do texto, não conseguindo separar os 

                                                             
108 ARARIPE Jr., 1963. 
109 Idem, Novidades, nº 268, dezembro de 1888; reunido em: ARARIPE Jr., 1963. 
110 ARARIPE Jr., 1963, pp. 135151. 
111 Idem, ibidem, p. 136. 
112 Idem, ibidem, pp. 230231. 
113 Nas palavras de Araripe Jr.: “o método que adotei [...] é o mesmo que tenho seguido desde 1878. 
Orientado pelo evolucionismo spenceriano e adestrado nas aplicações de Taine, [...] todos os pontos de 
vista da exegese moderna têm sido objeto de minhas preocupações [...]” (ARARIPE Jr., Tristão de 
Alencar. Gregório de Mattos. Rio de Janeiro: Editora Garnier, 1910, p. 10). 
114 BOSI, 2013, p. 268. 
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aspectos interpretativos dos históricos115 – o que, para nossa análise, também passa 

pelos entraves do antropologismo. 

De fato, quando Cruz e Sousa publica Missal e Broquéis, respectivamente em 

fevereiro e agosto de 1893, Araripe Jr. escreve detidamente a respeito116 das obras no 

periódico A semana, desde o princípio de 1894 até 1895, no Retrospecto literário do 

Ano de 1893, reunidos posteriormente como Movimento literário do ano de 1893. As 

primeiras considerações deixam entrever as influências etnológicas já apontadas neste 

capítulo: 

 

O fato mais interessante que ocorreu o ano passado no acampamento 
das letras foi a tentativa de adaptação do decadentismo à poesia 
brasileira. A responsabilidade deste cometimento117 cabe a Cruz e 
Sousa, autor do Missal e dos Broquéis. Essa transplantação literária 
tornase tanto mais curiosa quanto se trata de um artista de sangue 
africano, cujo temperamento tépido parecia o menos apropriado para 
veicular a flacidez e a frialdade hierática da nova escola.118 

 

A interpretação aparentemente desassombrada de Araripe Jr. quanto aos 

aspectos étnicos do poeta estendeuse com proeminência pelo século XX, e aparecerá, 

ainda, nos mais famosos estudos sobre o autor catarinense, publicados por Roger 

Bastide, em 1943, e replicados em seguida por Massaud Moisés, em histórica polêmica, 

como veremos ao longo deste trabalho.  

O intelectual cearense, situado na agitada ambiência cultural carioca, 

convivendo com conceitos restritos a seu tempo, nos dá mostra de uma faceta peculiar 

da teoria bakhtiniana do cronotopo, como uma situação em que o espaço geográfico e a 

época determinam a natureza das limitações e padrões de escrita e leitura119. No caso 

                                                             
115 BARBOSA, João Alexandre. A leitura do intervalo. Ensaios de crítica. São Paulo: Iluminuras, 1990, 
pp. 6375. 
116 Um bom exemplo da importância de Araripe Jr. na crítica do período, o que justifica a relevância que a 
ele prestamos, pode ser visto em: CAIRO, Luiz Roberto Velloso. Araripe Júnior: crítico e historiador da 
literatura brasileira. Teresa: revista de literatura brasileira, nº 14; São Paulo: USP, 2014, pp. 4960.  
117 “O verbo cometer, por si só, tem acepção negativa. Não se cometem coisas boas. Cometemse erros, 
crimes, mas ninguém ‘comete uma obra de arte’, por exemplo” (Prof. Luís Maffei, comunicação oral em 
1º de dezembro de 2015). O professor, ao se deparar com este verbo, em um verso de Camões, atentou 
para a natureza subreptícia de negatividade que o poeta português havia inserido na passagem. 
Articulamos a passagem com o comentário marcadamente negativo de Araripe Jr., para quem Cruz e 
Sousa “cometera” a “tentativa” de inaugurar um novo movimento literário no País. 
118 ARARIPE Jr., 1963, p. 135. (Grifos nossos) 
119 Robert Stam elucida, a esse respeito: “Na ideia do cronotopo, Bakhtin demonstra como as estruturas 
espaço–temporais concretas na literatura restringem as possibilidades da narrativa, formatam a 
caracterização e moldam um simulacro discursivo da vida e do mundo” (STAM, Robert. Introdução à 
teoria do cinema. Campo imagético. São Paulo: Papirus Editora, 2000, p. 229). A limitação de Araripe 
Jr., para nós, fica mais evidente nas palavras do próprio Bakhtin, quando aborda o conceito de cronotopo: 
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em pauta, o fundo etnológico da crítica coincidia com o período turbulento da Lei Áurea 

e a interpretação dos textos de Cruz e Sousa assumia cunho também irônico. 

Não em outro sentido dissemos, alhures, sobre a recepção da prosa Missal, do 

catarinense, que Araripe Jr.,  

 

imbuído dos conceitos estanques das escolas realistas [...] considerou 
Cruz e Sousa ‘um maravilhado’. 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 [...]. Imaginese este africano [sic] na Rua do 
Ouvidor [...], nas sensações de náufrago de uma raça’ onde as 
‘profissional beauties que passam, lançamlhe 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’.120 121 

 

Afrânio Coutinho, em seu monumental compêndio Caminhos do Pensamento 

Crítico, chamou de “abordagem históricocultural”  o viés críticosociológico da época, 

tanto de Araripe Jr., quanto de Capistrano de Abreu, Clóvis Beviláqua, Almáqui Diniz, 

Carlos Chiacchio e Sílvio Romero, embora dentre estes somente o primeiro e o último 

tenham se manifestado publicamente sobre Cruz e Sousa. Tal abordagem sociológica 

provinha de Platão, assentavase nos princípios de Taine de “meio, raça e momento 

histórico”, advindos da escola realista–naturalista, e, com rigor metodológico (embora 

algumas vezes confusamente lançasse mão da visão opinativa) impulsionou a 

modernização do país, projetando uma busca “do caráter nacional, suas origens 

coloniais, as raízes folclóricas e regionais, a temática nacional”, embora padecesse da 

grave deficiência de ser “nãoliterária”122. 

Por outro lado, em Sílvio Romero (18511914), o tom assume um aspecto 

bastante diverso do de Araripe Jr., e aqui buscaremos corrigir alguns exageros e 

equívocos perpetrados por diversos pesquisadores, sobre a apreciação crítica de Romero 
                                                                                                                                                                                   
“A capacidade de ver o tempo, de ler o tempo no espaço e, simultaneamente, de perceber o 
preenchimento do espaço sob a forma de um todo em formação, de um acontecimento, e não sob a forma 
de uma tela de fundo imutável ou de um dado pronto” (BAKHTIN, 1997, p. 232. Grifos no original). 
120 CAPOBIANCO, 2014, p. 75. 
121 ARARIPE Jr., 1963, pp. 138, 147 e 148. 
122 COUTINHO, Afrânio. Caminhos do pensamento crítico. 2 v.  Rio de Janeiro: Editora Pallas S.A., 
1980, p. 381. A obra, que totaliza 1355 páginas em seus 2 volumes, é uma coletânea de textos críticos de 
diversos autores. Os textos ocasionais do próprio Coutinho são poucos, embora de grande valia, e aqui 
trazemos algumas observações do crítico sobre a abordagem históricocultural para elucidar a matéria de 
nossa pesquisa. 
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a respeito do poeta catarinense. O insigne sergipano, que se formou em Direito, 

lecionou Filosofia e elegeuse deputado em seu estado natal, foi igualmente um 

estudioso de etnografia cultural, cuja mostra encontramos nas magnas obras História da 

literatura brasileira (1888), Ensaios de sociologia e literatura (1900) e Cantos 

populares do Brasil (1883), nas quais aborda o folclore. Além disso, foi um dos mais 

importantes intelectuais brasileiros do século XIX, com um semnúmero de estudos que 

servem, atualmente, de inestimável registro. 

Fato curioso é que, a bem da verdade, a pesquisa revelounos um 

desconhecimento inicial de Sílvio Romero a respeito dos textos de Cruz e Sousa. A 

famosa menção que encontramos, repetida pelos pesquisadores, sobre o que Romero 

chamou de “prosa abstrusa”123 de Missal, aparece em Evolução do lirismo brasileiro, de 

1905, em um contexto em que Romero elogia o poeta do Desterro, considerando, em 

outra passagem, o que chamou de “lirismo simbolista e encantador de Cruz e Sousa”124. 

Cristiano Sachet, ao se referir ao silêncio de Romero sobre as duas obras de Cruz 

e Sousa publicadas antes do advento do Simbolismo, Julieta dos Santos (1883) e Tropos 

e fantasias (1885), hoje consideradas de valor histórico, mas fora do contexto do 

movimento125, queixase que a “pobre e azarada ave negra de Santa Catarina viuse 

depenada [...]”, considerando a esse respeito que o poeta “foi excluído da primeira 

edição da História [História da literatura brasileira (1888), de Romero], pelo raio laser 

                                                             
123 A queixa sobre a interpretação de Sílvio Romero é frequente entre os pesquisadores que o citam nesse 
contexto. Ver em: MAGALHÃES Jr., Raimundo. Poesia e vida de Cruz e Sousa. São Paulo, 3. ed. 
Editora Das Américas, 1975, p. 275; ATHAYDE, Tristão de. O Laocoonte negro. In: COUTINHO, 1979, 
p. 29; SACHET, Celestino. O “Inditoso” Cruz e Sousa de Silvio Romero e o “Malogrado poeta negro” de 
José Veríssimo. Travessia: Revista do Curso de Pós-Graduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 
1993, p. 64; AZEVEDO, Sânzio de. A padaria espiritual e o simbolismo no Ceará. V. 74 de Coleção 
alagadiço novo. Editora Casa de José de Alencar/Programa Editorial, 1996, p. 37; CAROLLO, Cassiana 
Lacerda. Decadentismo e simbolismo no Brasil: crítica e poética. V. 2. Editora: Livros Técnicos e 
Científicos, 1980, p. 82, para ficar com alguns exemplos. 
124 ROMERO, Sílvio. Evolução do lirismo brasileiro. Recife: Typ. de J.B. Edelbrock – antiga casa 
Laemmert, 1905, p. 134. Recordanos Gilberto Teles que o volume, não obstante lançado em 1905, fora 
escrito em 1899 (TELES, 1994, p. 22), embora nos pareça que a estreita amizade entre Nestor Vítor e 
Sílvio Romero não exclua a possibilidade de o segundo ter antecipadamente conhecido Últimos sonetos, 
de Cruz e Sousa, que Nestor só publicaria em 1905. 
125 Sobre Tropos e fantasias, Massaud Moisés alude que “a prosa indecisa do livro de estréia” era não 
mais que simples condução de Cruz e Sousa ‘na direção do Simbolismo’” (MOISÉS, 1973, p. 51). Vale 
apontar, o volume trazia a prosa “O Padre”, relevante por fazer menção a um padre escravocrata, em 
pleno rumor préabolicionista. Ver em CAPOBIANCO, 2014, p. 39. O maior amigo e divulgador de Cruz 
e Sousa, ainda, considerava Tropos e Fantasias “sem cor segura, sem individualidade apreciável, sem 
rumo certo, meio querendo ser naturalistas, meio infantis ou secas [...]” (VÍTOR, Nestor. Anuário do 
Brasil, 1923a, pp. 763). 
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do Silêncio e pela Maldição de ter sido publicado, na década dos Oitenta, apenas em 

Santa Catarina”126. 

Parecenos demasiado severa ou exagerada a observação. É recorrente, em 

estudos, considerar que a recepção do bardo simbolista foi negativa por parte da tríade 

crítica (Araripe Jr., Romero e Veríssimo – sobre o qual falaremos adiante), mas há 

excessivo rigor nessa classificação. O testemunho que mais claramente elucida o 

desconhecimento de Romero vem do melhor amigo e divulgador da obra do artista do 

Desterro, Nestor Vítor: “direi, por fim, o que a propósito de Cruz e Sousa houve de 

verdade na primeira vez que sobre ele falei a Sílvio Romero. Este não o conhecia e, é 

certo, pensava mal do seu valor como poeta. Era o resultado da campanha dos 

inimigos”127. 

O contexto em que falava Nestor Vítor é notável de per si, pois o famoso poeta 

parnasiano Alberto de Oliveira dissera que Sílvio Romero se “convertera” ao apostolado 

de Cruz e Sousa por sentir pena de sua condição de “negro miserável e desafortunado”. 

Acusado de “infantil” por Nestor Vítor, em artigo assim intitulado, Oliveira se justificou 

negando a autoria dos comentários. Pelo contexto da discussão histórica, quase 30 anos 

após o falecimento do poeta catarinense, vale a transcrição do artigo de O Globo, de 

1927, em que Alberto Oliveira se defende transcrevendo o seguinte texto de Medeiros 

de Albuquerque: 

 

Em seu livro Páginas de Crítica (1920, p. 8), escreve Medeiros e 
Albuquerque: 
‘Sílvio Romero tinha uma ilustração filosófica e científica 
infinitamente superior a de José Veríssimo. Era, porém, um deplorável 
julgador de méritos individuais. Decidiase pela amizade, pela afeição.  
Contase que, algum tempo, ele considerou Cruz e Sousa o que de fato 
esse poeta era: um metrificador sonoro e opaco, quase absolutamente 
destituído de ideias, Sílvio diziao francamente. Mas, um dia, alguém 
lhe contou a vida de Cruz e Sousa, pobre e excelente rapaz, 
tuberculoso, pai de família numerosa, lutando com dificuldades, 
simples, modesto, sofrendo com o preconceito de cor, que pesava 
sobre ele. 
Ora, em tudo isto havia motivos para se estimar pessoalmente o poeta; 
mas não para declarar que os seus versos mereciam louvores. Sílvio, 
apiedado, foi tão longe na transformação de suas ideias, que acabou 
por datar de Cruz e Sousa uma época de nossa literatura’.128 

 

                                                             
126 SACHET, 1993, p. 60. 
127 VÍTOR, Nestor. A infantilidade de um príncipe. In: COUTINHO,1979, p. 55. (Grifos nossos) 
128 ALBUQUERQUE. Medeiros e. Apud: OLIVEIRA, Alberto de. A propósito de Cruz e Sousa. In: O 
Globo, 18 de abril de 1927, reunido em: COUTINHO, Afrânio, 1979, p. 57. 
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Não há indícios da consideração negativa de Romero, aludida por Medeiros e 

Albuquerque e publicada por Alberto de Oliveira, exceto em (prováveis) registros orais, 

o que é de todo questionável. Qual foi, de fato, a crítica de Sílvio Romero de que se tem 

registro seguro? Se, na 1ª edição de sua História da literatura brasileira, de 1888, o 

crítico sergipano, discorrendo sobre os fatores de formação das nossas letras, considera 

que “se não se conhece um só negro, genuinamente negro, livre de mescla, notável em 

nossa história, conhecemse inúmeros mestiços, que figuram entre os nossos primeiros 

homens”129, na 2ª edição, de 1902, em nota ao pé da página, acrescenta: “Ao findar do 

século XIX deuse o caso de Cruz e Sousa”. Entretanto, em 1899, sobre o livro 

Primícias, de Carvalho Aranha, Romero publica o ensaio “O simbolismo”, que foi 

posteriormente incluído em Ensaios de sociologia e literatura, de 1900, no qual vê o 

movimento com bons olhos, conforme se depreende do trecho a seguir: 

 

Quanto ao simbolismo, o desnorteamento é completo. Geralmente o 
pintam como uma reação mórbida do idealismo, uma espécie de 
faquirismo ocidental nos domínios da arte, uma coisa aérea, sem 
nervo, sem sistematização, sem saber o que quer. [Entretanto,] a arte 
simbólica justificase por si mesma. Toda a grande poesia foi sempre 
obscura, ensombrada e até mística. [...] [Prediz, em seguida:] Que os 
simbolistas saibam ousar e progredir, dando batalha ao maneirismo 
dos parnasianos e à podriqueira dos realistas! Alarguem os seus 
quadros, fujam do amaneirado ao gosto dos Simples de, Junqueiro, e 
avancem na estrada do futuro.130 

 

Romero vai abordar Cruz e Sousa com mais atenção, porém, no seguinte trecho, 

cuja publicação data de 1905, e que merece mais longa transcrição, em que situa o poeta 

acima do famoso (na época) Luis Delfino, escrevendo: 

 

Não assim Cruz e Sousa, a muitos respeitos, o melhor poeta dentre os 
nossos simbolistas.  
É o nosso simbolista puro, o rei da poesia sugestiva. [...] dá prazer ao 
crítico avistarse com um homem destes, um íntegro, um nobre 
espírito de eleição. [...] Em primeiro lugar, ressaltam de todas as suas 
composições uma elevação d’alma, uma nobreza de sentimentos, uma 
delicadeza de afetos, uma dignidade de caráter que nunca se 
desmentem, nunca se apagam. Daí, como segunda qualidade 
apreciável, a completa sinceridade do poeta: este não faz cantatas a 
condessas e duquesas, nem entoa fingidas ladainhas a santas. 
Inspirados pela natureza, pelo infinito cenário do mundo exterior, ou 
pelas peripécias da vida, pelos atritos da sociedade, ou pelas dores 

                                                             
129 ROMERO, Sílvio. História da literatura brasileira. Tomo Primeiro (15001830) Rio de Janeiro: B. L. 
Garnier. 1888, p. 100. 
130 ROMERO. Sílvio. Ensaios de sociologia e literatura. Rio de Janeiro: H. Garnier, 1900, pp. 284285. 
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íntimas de seu coração, os seus versos são sempre simples, 
espontâneos, sinceros, como as confissões de uma alma limpa e digna. 
Nada de pose. Outra qualidade da arte de Cruz e Sousa é o poder 
evocativo de muitas de suas poesias. Ele não descreve nem narra. Em 
frases vagas, indeterminadas, aparentemente desalinhadas, sabe, por 
não sabemos [sic] que interessante e curiosa magia, atirar o 
pensamento do leitor nos longes indefinidos, sugestionandolhe a 
imaginativa [sic], fazendoo perderse nos mundos desconhecidos, 
sempre melhores do que aquele em que vivemos. [...] 
Ele é o caso único de um negro, um negro puro, verdadeiramente 
superior no desenvolvimento da cultura brasileira. Mestiços notáveis 
temos tido muitos; negros, não, só ele; porque Luiz Gama, por 
exemplo, nem tinha grande talento, nem era um negro pur sang. 
Assim outros. Sofre os terríveis agrores de sua posição de preto e de 
pobre, desprotegido e certamente desprezado. Mas a sua alma cândida 
e seu peregrino talento deixaram sulco bem forte na poesia nacional. 
Morreu muito moço, em 1898, quase ao findar deste século, e nele 
achase o ponto culminante da lírica brasileira após quatrocentos anos 
de existência. Fazemos votos para que lhe sejam publicados os 
inéditos e lido e estudado este nobre e vigoroso artista. Aqui não nos 
podemos alongar. 
Como espécime de seu estilo, e para que se veja bem distintamente o 
ponto a que nos levou a evolução da lírica, teremos de também citar 
um trecho deste magno poeta. 
E como citálo é facílimo, porque tudo o que deixou em verso é bom, 
não precisamos de ir além da primeira página de seu mais antigo livro,  
Broquéis. E eis a “Antífona”: 
Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... [cita o poema inteiro].131 

 

É pouco crível que um espírito de cultura cultivada como Sílvio Romero fosse 

dado a tamanhos elogios gratuitamente, como pretendem os opositores. Na mesma 

passagem, omitimos a menção que faz a diversos poemas de Cruz e Sousa, 

transcrevendoos e exaltando a qualidade artística do simbolista. Notase que, em 

sentido bem diverso a Araripe Jr., Romero observa a etnia do poeta, mas não a toma 

como cerne fundamental de julgamento, o que parece fazer o contemporâneo cearense. 

As observações de Romero mostramse inovadoras, a partir de uma análise atual, 

particularmente no ponto em que ressalta os aspectos sugestionadores próprios ao 

Simbolismo, demonstrando sensibilidade para os processos peculiares à escrita do 

movimento, e, mesmo nos trechos transcritos, iremos encontrar ressalvas aos 

parnasianos e realistas, o que é digno de nota. 

É fundamental destacar que, uma vez morto o autor catarinense, em 1898, a 

apreciação tardia de Romero não foi suficiente para abrandar as críticas negativas das 

obras iniciais do movimento, datadas de 1893, oriundas dos jornais. Desse momento, 

                                                             
131 ROMERO, 1905, pp. 194199. 
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diversos são os fatores que confluem para uma percepção de que o destino crítico do 

poeta ficou marcado, durante décadas, por flagrantes incompreensões e equívocos, o 

que nos traz à comparação a truculência de José Veríssimo (18571916), bem como os 

demais do primeiro escalão, como poderemos observar adiante. 

Da “tríade crítica”, Veríssimo132 era o mais jovem e o único não formado em 

Direito, que, vocacionado ao magistério, protagonizava debates acalorados contra Sílvio 

Romero e outros intelectuais. A obra de Romero, cujo título Zéverissimiações ineptas 

da crítica (repulsas e desabafos) (1909) hoje nos parece curiosamente sarcástico, bem o 

demonstra. 

É notável que Afrânio Coutinho, ao abordar o crítico paraense, classifiqueo 

dentro do que se convencionou chamar “impressionismo crítico”. Nesta concepção não 

havia reflexão lógicoformal e julgamento estético, mas simples enunciado de 

impressões pessoais, meramente subjetivas (o que, podese dizer, seria a primeira etapa 

de um processo crítico mais amplo), sem cunho técnico, em que a partir do assunto 

tratado se passa a uma emissão de opiniões próprias. Muitos identificarão o processo 

com o que é feito em nossos dias, em jornais e revistas, de forma superficial, e, com 

efeito, Coutinho atribui esse “modelo” crítico à pouca cultura e falta de formação 

acadêmica, além de irresponsabilidade e pressa, isso ainda se referindo a uma parte 

desse “método”, desde o século XIX. Além de Veríssimo, Coutinho também incluiu na 

classificação textos de Raul Pompéia, Medeiros e Albuquerque, Magalhães de Azeredo, 

Mário de Alencar, Ronald de Carvalho, Euclides da Cunha, Humberto de Campos, 

Graça Aranha e Nestor Vítor, embora lhes reconhecendo mérito133. 

Em José Veríssimo iremos encontrar as primeiras incursões pela crítica ao 

Simbolismo e a Cruz e Sousa em seus Estudos de literatura brasileira, Primeira Série, 

que reúne produções entre 1895 e 1898. Ao analisar o romance simbolista Giovannina, 

de Afonso Celso, Veríssimo dirá que, no Brasil, “o simbolismo é um fato de imitação 

intencional e, em muitos casos, desinteligente. Absolutamente não corresponde a um 

movimento de reação mística ou sensualista, individualista ou socialista, anarquista, 

                                                             
132 Aqui há que se fazer uma reflexão. Em vez de abordar a recepção inicial de Cruz e Sousa por um 
rigorismo cronológico, optamos pelo grau de importância e relevo que assumem, em um macrocontexto 
crítico, embora a linha do tempo seja seguida o mais possível. Por isso, Veríssimo é tratado neste 
momento em nosso texto, embora tenha sido dos primeiros a se manifestar sobre as publicações do poeta. 
133 COUTINHO, 1980, pp. 651653. Alguns desses autores citados se manifestaram sobre Cruz e Sousa, o 
que será abordado mais a frente. 
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niilista134 e até clássica, como na Europa”135. Acrescenta que o epíteto de “simbolista” 

não pode ser pretendido por Cruz e Sousa, reproduzindo as seguintes linhas, que dão 

mostras do desconhecimento do crítico sobre o que significava o movimento: 

 

O seu livro de versos Broquéis é apenas de um parnasiano que leu 
Verlaine, sem possuir deste, em grau algum, nem a facilidade de 
idealização poética, nem a sinceridade da emoção artística, nem a 
ciência inata da língua nem a plasticidade das formas métricas. Não há 
nessa reunião de poemas, na maioria sonetos, nada, senão talvez a 
intenção gorada, que a faça classificar na poesia simbolista. São uma 
imitação falha de Baudelaire, modificado pelo poeta das Fêtes 
Galantes. E a falta de emoção real, acaso o traço característico desses 
versos, é tal que surpreende. O livro de prosa do mesmo escritor, 
Missal, tem ainda menos valor que os Broquéis. É um amontoado de 
palavras, que dirseiam tiradas ao acaso, como papelinhos de sortes, e 
colocadas uma após outras na ordem em que vão saindo, como raro 
desdém da língua, da gramática e superabundante uso de maiúsculas. 
Uma ingênua presunção, nenhum pudor em elogiarse e, sobretudo, 
nenhuma compreensão, ou sequer intuição, do movimento artístico 
que pretende seguir, completam a impressão que deixa este livro em 
que as palavras servem para não dizer nada.136 

 

A maior parte dos que estudaram o poeta catarinense condenaram duramente as 

palavras de Veríssimo137, e, nesse ponto, podemos ficar com Tristão de Athayde (Alceu 

Amoroso Lima), publicando décadas após a morte do intelectual paraense, e 

considerando que “poucas páginas mais infelizes de crítica literária se terão escrito entre 

nós como essa”138, algo mais polido que Paulo Leminski, ao escrever sobre Cruz e 

Sousa, em 1983, referindose à dificuldade do poeta em conseguir espaço nos jornais e 

nas editoras, monopolizadas por Olavo Bilac, Raimundo Correia, e “esse medíocre do 

José Veríssimo”139. 

                                                             
134 Na contramão da afirmação de Veríssimo, trabalhamos um aspecto niilista em Cruz e Sousa em artigo 
recente. Ver em: CAPOBIANCO, Juan Marcello. Aspectos de Lautréamont, do niilismo de Nietzsche e 
Heidegger no poeta brasileiro Cruz e Sousa: um diálogo necessário. Cadernos do CNLF, Vol. XIX, Nº 
08 – História da Literatura e Crítica Literária, agosto de 2015, pp. 5872. 
135 VERÍSSIMO, José. Um romance simbolista. In:____.Estudos de literatura brasileira, primeira série 
(1895-1898). Rio de Janeiro: H. Garnier, 1901, p. 89. Não obstante o título do artigo, na página 101 
Veríssimo se contradiz ao declarar que o romance estudado, de Afonso Celso, é “um romance realista, no 
melhor e mais justo sentido da palavra”. 
136 VERÍSSIMO, 1901, p. 91. 
137 Entretanto, Andrade Muricy (talvez o maior conhecedor do Simbolismo no Brasil) considerava 
Veríssimo “o mais meditado e bem dotado dos nossos críticos naturalistas” (MURICY, José Cândido 
Andrade. Panorama do movimento simbolista brasileiro. Brasília/INL. 3. ed. Vols. I e II, 1987, p. 93). 
Isso demonstra a importância e pertinência de sua análise para nosso trabalho. 
138 LIMA, Alceu Amoroso. Meio século de presença literária, 1919-1969. Editora José Olympio, 1969, p. 
205. 
139 LEMINSKI, Paulo [1983]. Cruz e Sousa: o negro branco. Coleção Encanto Radical, 24. 1. reimp. São 
Paulo: Brasiliense, 2003, p. 38. 
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Entretanto, uma análise mais desapaixonada irá revelar outros elementos 

fundamentais na apreciação do crítico. Ainda na mesma obra citada, Veríssimo acusará 

o Simbolismo de falta de sinceridade e imitação desajeitada dos franceses e 

portugueses, e que “não corresponde a um estado d’alma, que por sua vez seja efeito de 

um estado social”, entendendo que “os nossos novos” não possuem “sentimento da 

tradição estética nacional”140. 

A identificação da poesia em relação necessária com um estado social ou com a 

tradição traz à tona a discussão do nacionalismo e da brasilidade, critérios de base 

naquele período. Eduardo Portella, em conferência datada de 1961, irá marcadamente 

reforçar o caráter brasileiro141 da poesia de Cruz e Sousa, demonstrando que o 

catarinense usava de marcas acentuadas de criação individual universalista, não 

deixando de ser um legítimo representante de sua terra por agregar a ela sua 

cosmovisão, o que nos mostra uma ruptura com a ideia da época, de que o nacionalismo 

deveria aparecer em “cores locais”, em que as figuras do índio, do negro, do mestiço ou 

o regionalismo eram critério de validade. Em Cruz e Sousa, se estes caracteres 

apareceram em composições raras, juvenis e incluídas muito tardiamente no conjunto 

completo de seu acervo, não serão encontradas de forma característica em suas 

principais obras. Concordando com Portella, entendemos que os elementos trazidos na 

poesia ou prosa de Cruz e Sousa possuem âmbito universalisante, versando sobre topoi 

atemporais, e, por certo, díspares ao nacionalismo tradicionalista de seu tempo e mesmo 

aquele tipo de brasilidade propugnada pelos arautos modernistas das primeiras décadas 

do século XX. 

Um desdobramento deste ângulo pode ser observado, retornando a José 

Veríssimo. O crítico paraense encarnou uma representação bastante característica do 

tipo finissecular de apropriação cultural, cujo apego às tradições impedia a abertura 

conceitual para as novas e diversas percepções de arte. Nisso, Sílvio Romero e Araripe 

Jr. foram mais sensíveis, mas o modelo perceptivo impressionista protagonizado por 

Veríssimo foi, a bem da verdade, sintomático de um efeito de influência sociológica 

mais complexa, que pode ser compreendido através do conceito de “cultura subjetiva”, 

do sociólogo Georg Simmel, mencionado por Alfredo Bosi ao abordar Cruz e Sousa em 

seu citado artigo “Poesia versus racismo”. Segundo Simmel,  

                                                             
140 VERÍSSIMO, 1901, pp. 9294. 
141 PORTELLA, Eduardo. Nota prévia a Cruz e Sousa. Anuário da Literatura Brasileira, 1961. In: 
COUTINHO, 1979, pp. 299306. Faremos menção a este artigo, de Portella, sempre na edição de Afrânio 
Coutinho. 
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de uma certa maneira, a preponderância que a cultura objetiva tomou 
sobre a cultura subjetiva no século XIX se resumirá assim: o ideal 
educativo do século XVIII visava a uma formação do homem, 
portanto, valor pessoal e interior, mas ele foi substituído no século 
XIX por uma ‘formação’, entendida como uma soma de 
conhecimentos e de comportamentos objetivos. Essa discrepância 
parece se acentuar constantemente. Cada dia e de todos os lados 
cresce o esforço da cultura concreta, mas os espíritos individuais só 
podem alargar as formas e os conteúdos de sua formação, que ficaram 
bem atrás, a uma velocidade pouco acelerável.142 

 

A reprimenda de Veríssimo, como se pode notar, parecia ter pouco fundamento 

na literatura ou na poesia, sendo resultado de um conceito épico em que o racionalismo 

positivista e o evolucionismo monista143 davam a tônica das análises e tornavam a 

abertura a novos conceitos uma tarefa bem mais complexa.  

Mesmo quando a virulência de Veríssimo se abrandou, alguns anos depois, é 

curioso observar que seus critérios de base se mantiveram inalterados, como se cedesse 

a algum tipo de pressão social, ou dos amigos do poeta, pois percebe o embrião 

sugestionador que a arte possui, mas o dissocia da poesia com “dons de expressão”, 

mencionando repetidamente a condição étnica e reconhecendo o preconceito sobre a 

figura do artista catarinense, embora nesse sentido em nada tivesse colaborado: 

 

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 defenderse 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 

                                                             
142 SIMMEL, Georg. Philosophie de l'argent. Trad. de Sabine Cornille e Philippe Ivernel. Paris: PUF, 
1987. Trad. de Philosophie des Geldes (1900). (Tradução nossa) 
143 Conforme explica a pesquisadora Maria Helena Santana: “O monismo evolucionista, de Haeckel e 
Buckler [...] tratase de uma doutrina ‘científica’ mecanicista, empenhada em demonstrar a unidade de 
substância de todo o universo, orgânico e inorgânico. Segundo os monistas, as mesmas leis físicas (como 
a espontaneidade da matéria e a conservação da força) têm continuidade na natureza biológica, já que 
resultam da mesma energia cósmica” (SANTANA, Maria Helena. Literatura e ciência na ficção do 
século XIX: a narrativa naturalista e pósnaturalista portuguesa. Editora Imprensa NacionalCasa da 
Moeda, 2007, p. 52). 
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uma esquisita sensibilidade, cujos choques com o ambiente 
resultaram em poesia.144 

 

Esta orientação não deve ficar isolada da análise. Conta Nestor Vítor, em 

publicação de 1923, que “Missal foi recebido sob tremenda guerra, feita embora quase 

que só a golpes de ridículo e menos na imprensa do que nos bastidores literários”145. 

Somese a isso o fato de que os “novos”, como eram chamados os decadentistas, 

nefelibatas e simbolistas, igualmente travavam batalha interna nos bastidores dos meios 

literários, entre conversas acaloradas e pilhérias entre os que partilhavam dos mesmos 

ideais, hostilizando os realistas e parnasianos muitas vezes em público. Eram 

identificados, muitas vezes, como combatentes de uma posição, como ocorria (e ocorre) 

na política, e as rixas demonstravam bem essa relação. Desse modo, veremos Oscar 

Rosas, colaborador de Cruz e Sousa, que pertencia ao seu grupo, em artigo datado de 

1890, pedindo a Araripe Jr. que morra146. Na Revista ilustrada, entre 1891 e meados de 

1892, época em que esteve a cargo da redação Artur de Miranda e Cruz e Sousa, com 

colaborações de Virgílio Várzea, Oscar Rosas e Araújo Figueiredo, já as agressões aos 

“consagrados” eram frequentes. Quando da publicação das Rapsódias, de Coelho Neto, 

no início de 1891, por exemplo, assim se pronuncia a revista do grupo simbolista: 

“Somos francos em dizerlhe 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 caçoada a Luís Murat: “Qual! Não foi o Sr. Luís Murat que escreveu tais 

aleijões. Ao menos eu não creio...”147. 

Ainda que estes achaques não fossem dirigidos a José Veríssimo, seus registros 

sobre a poesia de Cruz e Sousa servem de fundamento à análise da duplicidade de 

orientações a que o estudo crítico está submetido (sem descurar dos aspectos sócio

histórico envolvidos): recepção da obra em si mesma e efeitos da própria leitura. A 

recepção tinha a marca da hostilidade dos “novos”, a diferença de estilo e a influência 

das correntes cientificistas e etnocêntricas já mencionadas, o que eram já densas 

barreiras, porém, segundo Wolfgang Iser demonstra, à luz da teoria da recepção, a 

importância da “estética do efeito” como uma relação fenomenológica que põe em jogo 

                                                             
144 VERÍSSIMO, José. Estudos de literatura brasileira. 6. série. H. Garnier, RioParis, 1907, pp. 167185. 
(Grifos nossos) 
145 VÍTOR, Nestor. Anuário do Brasil, 1923a, pp. 763. 
146 ROSAS, Oscar. In: Novidades, de 18 de outubro de 1890; ALVES, 2008, p. 247. 
147 Todas as passagens estão em: MAGALHÃES Jr, 1975, pp. 190 192. 
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o pressuposto de assimetria entre leitor e texto, como uma negociação em que os vazios 

e indeterminações interagem com o efeito sobre o receptor148, percebemos que a 

abordagem do instrumental simbólico de Cruz e Sousa obrigava a uma mudança de 

paradigma das leituras da época. Apenas aqueles que estavam descomprometidos com 

as ideologias dominantes poderiam se permitir a essa imersão nas camadas mais 

profundas da imaginação, o que não era o caso de Veríssimo, e tampouco dos críticos 

mais proeminentes nos jornais e círculos literários, veiculados ao Realismo e ao 

Parnasianismo.  

Um indício bastante significativo se encontra em publicação n’O álbum, de 

setembro de 1893, em que o jornalista e dramaturgo Artur Azevedo, com evidente grão 

de boa vontade, reclama da impressão demasiado “subjetiva” dos versos em Broquéis, 

como um problema na enunciação clara das ideias, citando especialmente um dos versos 

de Cruz e Sousa, escrevendo: “em todo o caso, ignoro o que seja um ‘sonho branco de 

quermesse’”149. A percepção aberta propiciada pela amplitude imaginativa dos símbolos 

lhe parecia impermeável, e o momento em que isso começará a se modificar, décadas 

depois, será decisivo para avaliarmos a maior penetração da crítica na essência da obra 

sousiana. 

A análise das teorias da recepção somada à perspectiva sóciohistórica se 

articulam para demonstrar que alguns críticos eram capazes de se desvencilhar das 

barreiras em que outros se limitavam. Assim, veremos o alentado elogio na Revista 

Ilustrada, em agosto de 1892, provavelmente de Artur de Miranda, do grupo dos 

“novos”, que, ressalva feita aos julgamentos pessoais, apresenta importante visão 

perceptiva: 

 

Cruz e Sousa vai publicar [...] Missal. É com sumo prazer que 
anunciamos hoje esse futuro acontecimento literário. Artista de fino 
tato, burilador impecável do verso e da poesia, Cruz e Sousa constitui
se um dos verdadeiros e inatacáveis escritores modernos. Vê com 
precisão; a sua análise desce ao recesso mais íntimo da alma humana, 
para, no requinte da emocionabilidade, traduzir, gloriosamente, como 
um grande astro sonoro, todas as nuanças, todos os claros do ser 
consciente. [...] A nossa alegria, por consequência, é sem limite. Ler o 
seu livro será uma purificação salutar; e tanto mais salutar quanto 
andamos com a alma doente por esse esterilismo artístico. Que venha 

                                                             
148 ISER, 2001, pp. 83132. 
149 COSIMO (Artur Azevedo). Livros novos. In: O álbum, Rio de Janeiro, v. 38, set. 1893, p. 303. 
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o Cruz, e escabuje de ódio e inveja essa imbecilidade que por aí anda 
buzinando tísicos mentais.150 

 

Muito embora os rasgos pessoais traiam parcialidade, e o biógrafo Magalhães Jr. 

classifique a notícia como exagerada e com adjetivação superabundante e pomposa, fato 

é que nela se esconde a menção às “nuanças” do “ser consciente” e se revela a 

reclamação contra os opositores, mesmo antes de o Missal ser publicado. Mais do que 

meros dados historiográficos colhidos pelos biógrafos, a Revista Ilustrada falava sobre 

o texto, não sobre a etnia do poeta. Exatamente o inverso iremos encontrar nas pilhérias 

e humilhações publicadas nos jornais, em 1893, parodiando o estilo simbolista do poeta 

do desterro, como nesta, cuja autoria é duvidosa até hoje: 

 

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! Eilo Cacique: 
Nunca se viu assim tão grande avanço! 
 
As explosões de prônubas alvuras 
Do flórido noivado das alturas 
Adora imerso em fúlgidos luares...  
 
Todos os pretosminas da cidade 
Um batuque de estranha alacridade 
Preparam com foguetes pelos ares!151 

 

Tradicionalmente, os estudiosos do poeta têm observado principalmente o 

sarcasmo e humilhação do pastiche, mas alguns aspectos merecem observação mais 

detida, por revelarem camadas mais profundas de análise, em que o aparente descuido 

revela mais do que esconde. A menção ao “Cacique” e ao “batuque” eram signos de um 

nacionalismo folclorizado, presente ainda naquele tempo como “crivo de brasilidade”, e 

que a publicação traía. A menção a “Moçambique” (na época ainda colônia portuguesa) 

e “pretosminas” igualmente não estão no chiste em vão. Ensina Beatriz Mamigonian 

que a designação “pretomina” era dada a todos os africanos da Costa Ocidental, e o 
                                                             
150 ALVES, 2008, pp. 261262; MAGALHÃES Jr., 1975, pp. 203204. Uelinton Alves diz que “talvez” o 
texto fosse da autoria de Artur de Miranda. 
151 Jornal O País, 10 de setembro de 1893. 
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termo provinha da “Costa da Mina”, que indicava o lugar, a leste do Castelo de Elmina, 

“onde os negociantes portugueses conduziam o tráfico de escravos. Os ‘minas’ no Rio 

de Janeiro oitocentista haviam sido embarcados no Golfo do Benin e incluíam iorubás, 

aussás, tapas e outros grupos”152. 

A marca identitária da figura do negro africano, mais do que forte, mostravase 

definidora do percurso crítico de Cruz e Sousa, e já aparecera de forma ainda mais 

sarcástica e agressiva no soneto satírico publicado em 3 de setembro de 1893, na 

primeira página da Gazeta de Notícias e assinado por “Sousa e Cruz”: 

 

Na costa d’África 
 
Flava, bizarra, álacre e cintilante, 
Na Epopeia 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.153 
 

Pesquisadores do poeta catarinense não têm dado atenção mais detida a estes 

escritos. Magalhães Jr. menciona os ataques pela imprensa, mas não transcreve esse 

último, sobre o qual Uelinton Alves indica o “escracho” e resquício da Escravidão, 

abolida oficialmente cinco anos antes, entendendo como um “recado” para que os 

negros não se envolvessem com as letras cultas, ficando restritos às tarefas braçais de 

operários e outros postos análogos154. Entretanto, sem discordar do moderno biógrafo, a 

questão que se imprime em pauta diz respeito à forma de leitura, cujos aspectos étnicos 

e origem africana vinham conjugados a uma dificuldade profunda de percepção dos 

mananciais simbólicos peculiares ao novo estilo. A paródia acusava que quaisquer 

                                                             
152 MAMIGONIAN, Beatriz Gallotti. Do que o “preto-mina” é capaz: etnia e resistência entre africanos 
livres. Revista AfroÁsia, nº 24. Centro de Estudos AfroOrientais da Universidade Federal da Bahia, p. 
82. 
153 Gazeta de Notícias. Na Costa d’África, em A pedidos. 3 de setembro de 1893. 
154 ALVES, 2008, pp. 270271. 
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palavras poderiam ser combinadas a esmo, como “papelotes de sorte” – a expressão é de 

Veríssimo –, e isso seria “simbolismo”, como se não houvesse uma arquitetura profunda 

no trabalho dos versos do poeta central do movimento. Este detalhe nos demonstra (em 

caráter subreptício) que, em maior ou menor proporção, havia uma camada de 

opositores que realmente não conseguiam compreender os mecanismos da escrita 

simbolista. 

Este entendimento, em âmbito mais amplo, só começará a se modificar tempos 

depois. Na época em que surgiram Missal e Broquéis, ademais, os únicos livros 

simbolistas que o poeta viu publicados em vida, a nota era de combatividade, não de 

análise poética. Quem nos pode dar uma mostra nítida disso é Magalhães de Azeredo, 

amigo de Olavo Bilac e correspondente de Machado de Assis, que escreveu dura 

reprimenda sobre Missal, em setembro de 1893: 

 

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, 
chamandolhe ilustre prosador, grande cultor das letras.155 

 

Segundo a teoria alemã da recepção, na terceira das sete teses desenvolvidas por 

Hans Robert Jauss, a validade estética de uma obra pode, seguramente, ser avaliada pelo 

critério de negatividade, que é articulado pela forma como um texto atinge o leitor, 

contrariando, decepcionando, atendendo ou superando suas expectativas, que estão 

sempre inseridas em um contexto histórico e situacional mutável. Quanto maior a 

reação de negatividade e repulsa, mais a obra demonstra o potencial de seu caráter 

artístico, devido à exigência da mudança no horizonte de expectativas em que o leitor 

está posicionado156. É evidente que a superação dos desajustes no horizonte de 

                                                             
155 AZEREDO, Magalhães de. O missal. Gazeta de Notícias, Rio de Janeiro, 18 set. 1893, pp. 12. Os 
jornais “sérios e criteriosos” a que Azeredo ironicamente se refere tinham pouca abrangência, como o 
caso da Revista ilustrada e as Cartas literárias, de Adolfo Caminha, citados em: ALVES, 2008, pp. 261
262. Não sendo os mesmos, evidentemente, que conduziam amplamente a carreira de figuras como 
Machado de Assis, Olavo Bilac ou Coelho Neto, de bem maior projeção. 
156 JAUSS, 1994, pp. 3134. A terceira das sete teses corresponde ao capítulo IX. 
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expectativas do leitor irá depender de diversos fatores, se se supõe boa fé no ato da 

percepção textual, mas uma curiosa constatação é que, quando uma obra é irrelevante, 

em geral causa indiferença, dificilmente agressão negativa, como ocorreu com Cruz e 

Sousa. 

Por outro ângulo, a terminologia de Azeredo mostravase agressivamente 

ambígua ao classificar o Simbolismo como literatura “bastarda”, atribuindolhe a chefia 

– ou paternidade – a Cruz e Sousa. Além de reduzir o movimento a uma cópia 

clandestina da matriz francesa, deixava implícito o insulto à própria pessoa do poeta157. 

A riqueza da junção entre as análises dos ferramentais épicos oitocentistas, para 

analisar a crítica do período, com teorias mais modernas, longe de pretender 

aprofundamentos artificiosos, mostrase rica de multissignificações na exploração 

dessas obras deixadas pelos intelectuais de renome, que, além de serem apreciações 

sobre o poeta objeto de nosso estudo, são – em si mesmas – obras literárias pela 

construção conceitual e pelo aprofundamento que perseguiram, cada uma dentro de sua 

natureza e orientação ideológica. 

A importância, em nossa pesquisa, do desajuste entre a obra do poeta de Santa 

Catarina e o cenário de perspectivas que o recebeu é bem definida por Tânia Carvalhal, 

para quem o “’horizonte de expectativas’ do leitor (ou seja, seu sistema de referências: 

gênero, forma, tema),” pode determinar “a situação histórica de cada obra literária. Para 

ele [o horizonte de expectativas], as reações do público e as opiniões da crítica podem 

tornarse um critério de análise histórica”158. 

O dado problematizador que se mostra de certo modo transparente, mormente a 

partir da teoria da recepção, podemos perceber na agressão de Magalhães de Azeredo e 

nas demais críticas aqui colacionadas, e representa o volume excessivo de fatores 

extraliterários ou ainda “pessoais” coexistindo nas abordagens do período do final do 

                                                             
157 Entende Arnaldo Vianna que o termo “bastardo”, de bastardia, consiste “em uma metafigura, isto é, 
uma expressão que surge em diferentes obras, épocas e autores com o mesmo sentido”, sob o ponto de 
vista da literatura das Américas colonizadas, como o Brasil. Aduz o pesquisador que “todos nós 
construímos nossa identidade cultural expressa também através da literatura. Nós temos traços de 
bastardia que não devem ser encarados com a pecha de algo negativo, muito pelo contrário, não queremos 
assumir a bastardia e transformar isso em algo positivo, mas sim, por que não?, e mostrar que essa 
bastardia não vai impedir o crescimento, pois faz parte do traço de nossa construção identitária” 
(Comunicação feita por Arnaldo Rosa Vianna Neto em 27/01/2016 em sala de aula, UFF, Rio de Janeiro). 
A observação é precisa, pois a França, embora não tenha colonizado nosso país, foi forte modelo cultural 
adotado por diversos estilos de escrita desenvolvidos no Brasil no século XIX, como o Parnasianismo, o 
Naturalismo, o Realismo e o próprio Simbolismo. Tais informações aprofundam nossa pesquisa, pois o 
ataque de Magalhães de Azeredo feito através da imprensa traía uma ideologia de verdadeira repulsa à 
pessoa de Cruz e Sousa e sua estética literária, posição adotada pelo ideário dominante. 
158  CARVALHAL, 2006, p. 70. 
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século XIX. Além dos já aludidos “critérios de nacionalidade” e do preconceito 

etnorracial, o real interesse em uma leitura mais aprofundada era traído pela força na 

manutenção das posições dos círculos literários dominantes, preenchidos pelos realistas 

e parnasianos. 

Uma mostra da hegemonia em torno de Machado de Assis, por exemplo – que 

não aprofundaremos por fugir ao escopo deste trabalho – poderá ser encontrada no 

relato da pesquisadora Rutzkaya Reis, que revela a posição do escritor carioca como 

uma espécie de “âncora” da livraria Garnier (na qual Cruz e Sousa jamais publicou). No 

andar térreo desta editora, o autor de Dom Casmurro incorporava sua posição de 

consagrado e recebia diversos escritores ilustres. Havia dois balcões de madeira polida 

de lei, um de frente para o outro, distanciando as estantes das 12 cadeiras que serviam 

como um palco informal de debates literários, realizados todas as tardes sob os 

auspícios de seu líder, Machado de Assis. Nestes moldes, nos conta a estudiosa: 

 

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’.159 

 

É fato notável, destacado por Carlos Maul, que os jovens iniciantes no universo 

das letras, esperançosos e ingênuos, exultavam de orgulho por exibirse na porta da 

editora, diante dos transeuntes, respirando a mesma atmosfera sagrada dos figurões que 

se reuniam no interior da livraria. Até o ano de véspera da morte de Machado de Assis, 

em 1907, sua figura de “pontífice” nessas reuniões literárias ainda agregava nomes 

como Alberto de Oliveira, José Veríssimo, Mário de Alencar, e, algumas vezes, Coelho 

Neto e Olavo Bilac, bem como outros que partilhavam da mesma corrente literária160. 

Além disso, em capítulo bastante elucidativo, Uelinton Alves traça um panorama 

do período de surgimento da Academia Brasileira de Letras, em fins de 1896, 

demonstrando os interesses e indicações pessoais que orientaram a escolha das cadeiras, 

e denunciando que Cruz e Sousa – cujas obras, que já eram bastante conhecidas, 

                                                             
159 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, pp. 56. 
160 MAUL, Carlos. O Rio da bela época. Rio de Janeiro, Livraria São José, 1967, 2. ed., pp. 173174. 
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continuavam a ser publicadas esparsamente nos periódicos –, sequer foi cogitado, em 

momento algum, para ocupar uma posição na Academia161. Uelinton Alves relata, 

ainda, que tal injustiça foi bastante comentada pelos contemporâneos.  

Todos esses aspectos assumem importância proeminente porque o movimento 

deflagrado por Cruz e Sousa foi intencionalmente marginalizado e teve seu âmbito 

reduzido pelas correntes literárias que dominavam o mercado editorial, eis que Andrade 

Muricy, talvez o maior estudioso do Simbolismo162 no Brasil, reuniu em monumental 

coletânea 131 poetas pertencentes ao movimento – alguns dos quais sequer haviam 

conseguido publicar seus trabalhos em livros ou periódicos – e indicou 29 revistas de 

orientação simbolista, organizadas entre 1890 e 1911, a exemplo de O Cenáculo, 

Galáxia, O Artista, Rio Revista, Vera-Cruz, Revista Contemporânea, Breviário, bem 

como vários grupos de escritores e poetas que se organizaram em torno do novo ideário, 

tanto no Rio de Janeiro quanto em Curitiba, Rio Grande do Sul, São Paulo, Belo 

Horizonte e Bahia163.  

Não obstante, não serão encontrados estudos e críticas de Machado de Assis, 

Olavo Bilac ou Coelho Neto ao trabalho de Cruz e Sousa ou mesmo à dimensão, 

repercussão e volume do movimento simbolista, mormente em vida do poeta. As 

questões, resolvidas nos bastidores, não nos aparecem em registros. A menção, na 

crônica Os sete dias vermelhos, de Bilac, é irrisória. No texto, publicado em 5 de março 

de 1893, o poeta parnasiano ataca o Prefeito Barata Ribeiro e, na seguinte passagem, 

escreve dentro de um contexto de turbulência política: “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”164. Magalhães Jr. nota no trecho que a 

designação de “simbolistas” já deveria ser recorrente165, e Uelinton Alves166, além de 

mencionar a passagem, destaca que um texto na prosa de Missal, publicada 

anteriormente no periódico Novidades, era intitulada Sabor167, em que Cruz e Sousa 

dizia: “Para mim, as palavras, como têm colorido e som, têm, ao mesmo tempo, sabor”. 

                                                             
161 ALVES, 2008, pp. 327333. 
162 Convidado para a elaboração de várias antologias da poesia brasileira, Manuel Bandeira recusou no 
tocante à poesia simbolista, atribuindo a Andrade Muricy maior qualificação para a tarefa que a si 
próprio. Ver em: BANDEIRA, Manuel (Org.). Antologia dos poetas brasileiros. Poesia da fase 
simbolista. Rio de Janeiro: Ed. Nova Fronteira. 1996, p. 7. 
163 MURICY, 1987. Ver, em especial, o Apêndice do 2º volume, a partir da página 1253. 
164 BILAC, Olavo. Os sete dias vermelhos. Cidade do Rio. Rio de Janeiro, 5 de março de 1893. 
165 MAGALHÃES, Jr., 1975, p. 206. 
166 ALVES, 2008, p. 263. 
167 SOUSA, João da Cruz e. Sabor. Novidades, 18 de julho de 1891. 
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Não obstante, o silêncio de Olavo Bilac, bem como o de Machado de Assis, sobretudo 

porque trabalharam como cronistas, é significativo. 

            

1.1 – A falsa “crítica de epitáfio” 

 

Quando do início da pesquisa desta Tese, diante do empreendimento árduo que 

foi o estabelecimento de um critério de classificação da crítica, observamos que trazer 

ao nosso texto a análise detida de todo o material, sem exceção e em igual patamar de 

igualdade, era tarefa assaz impraticável e de todo inadequada, eis que não nos 

propusemos a comparar a totalidade do inventário crítico.  

A solução nos foi dada a partir de pressupostos lógicos, que envolveram a 

repercussão e relevância dos textos críticos, recorrência de menções em outros 

trabalhos, e em particular a sensibilidade de minudenciar o leitor de Cruz e Sousa em 

sua amplitude cronológica, a fim de descortinar as leituras capazes de nos iluminar a 

análise, entendendo por que razões o poeta do Desterro ainda é tão raramente estudado e 

lido em nossa contemporaneidade168. Desse modo, constatamos que os principais 

jornais e Editoras, como o exemplo do “cenáculo dos consagrados”, que se dava no 

térreo da Livraria Garnier, no Rio de Janeiro, era a agregação que definia e ditava os 

rumos da literatura e da crítica, orientando o senso estético dos leitores e definindo os 

panoramas que seriam “adequados” a serem seguidos pelos aspirantes a escritores ou 

poetas. Não em vão, Machado de Assis, Olavo Bilac e José Veríssimo publicavam pela 

Garnier, a qual, como detalhamos alhures169, teve sempre as portas fechadas a Cruz e 

Sousa. 

Desse modo, a crítica que foi definindo os critérios que posicionavam o poeta 

catarinense no panorama das nossas letras foi, notadamente, a mais influente, e vamos 

achar exemplos de certa forma numerosos, que nos foram recolhidos pelos biógrafos, de 

publicações elogiosas por ocasião da publicação das primeiras obras (mas de pouco 

alcance) e até mesmo quando da morte do digno poeta. Estes últimos exemplos fogem 

ao nosso âmbito de análise porque eram vistos, sem assombro, como manifestações 

emocionais de elogios, comuns e até mesmo previsíveis entre amigos e nos círculos de 

sociabilidade. Se, para os grandes panteões intelectuais da Literatura, o poeta 

                                                             
168 Remetemonos às considerações de Iná Camargo, Ivone Rabello e Massaud Moisés, que se encontram 
na Introdução. 
169 CAPOBIANCO, 2014, pp. 6769. 
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simbolista, líder do movimento, era visto com marginalidade, era, ao mesmo tempo, 

ovacionado e idolatrado quase ao delírio pelos seus seguidores170, e as publicações – 

frisese bem, em veículos de muito menor repercussão – não eram poucas. Infelizmente, 

não foram capazes de expressar senão um desacordo ideológico, pois as discussões 

confundiam o campo pessoal com o literário, cuja predominância ficou com a ala dos 

mais poderosos. 

Até mesmo encontraremos exemplos aparentemente significativos, quando, por 

ocasião do falecimento de Cruz e Sousa, da lavra de Bilac e Coelho Neto (Machado de 

Assis ficou publicamente silente até o fim), em que ficam evidentes o tom paternalista 

das condolências pósmorte, e de melodramatismo postiço que foi tomado pelo biógrafo 

Uelinton Alves como uma admiração de Bilac ao poeta de Broquéis, que precisaria ser 

ocultada dos demais vultos proeminentes para não incomodar brios e ânimos. Não 

entendemos assim. Publica o autor de Via-Láctea, em A Gazeta de Notícias, as palavras 

que iremos transcrever, e que também auxiliaram na formação dos critérios norteadores 

das nossas análises críticas – precisamente para excluílas do campo de análise. Atente

se para as intervenções, nossas, no texto do poeta parnasiano: 

 

Não conheci muito intimamente o poeta dos Broquéis  a quem a 
morte, tantas vezes cantada por ele, acaba de dar repouso. Cruz e 
Sousa era um tímido, de uma timidez que, facilmente, se mudava em 
desconfiança selvagem. Não frequentava as rodas da Rua do Ouvidor; 
raros amigos o conheceram na vida intima. Um correspondente [fala 
de Nestor Vítor], cujas letras Artur Azevedo publicou ontem, na sua 
Palestra, disse, mais ou menos, que Cruz e Sousa era um banido da 
sociedade por ser preto. Não era tanto assim [Aqui, Bilac sabe que 
distorce a verdade, pois o preconceito é ponto unânime entre os 
biógrafos e nosso percurso analítico, até agora, já o buscou 
demonstrar]. Melhor seria dizer que a sociedade (a que Hoffmann 
dava o nome de Tribo dos Filisteus) não tem grande confiança nos 
sonhadores, sejam eles brancos, amarelos ou pretos. [O termo 
“sonhador” que funciona como um elogio de Bilac, não o fez ao poeta 
de Faróis quando vivia, notese o verniz social do texto] E, ainda 
assim — quem sabe? — não é a sociedade que repele os artistas: 
geralmente são eles que se afastam dela — por timidez, imaginando 
uma hostilidade que nem sempre existe.171 

                                                             
170 Havia um sobrado pobre no subúrbio carioca, denominado “O Antro”, onde Cruz e Sousa se reunia 
com seus seguidores e suas obras eram lidas em ambiente emotivo de muita devoção, sobretudo nos 
últimos anos de vida do poeta. Nos aprofundamos nessa “atmosfera” que permeou o Simbolismo, em: 
CAPOBIANCO, 2014, pp. 8385, e o faremos na parte final desta Tese. Relembrese igualmente, o fato 
de que, em 1895, o poeta mineiro Alphonsus de Guimaraens veio ao Rio de Janeiro exclusivamente para 
conhecer Cruz e Sousa, a quem admirava publicamente. Ver em nossa pesquisa: CAPOBIANCO, 2014, 
pp. 9394. 
171 BILAC, Olavo, em A Gazeta de Notícias, março de 1898 (Grifos e intervenções nossos); transcrito 
por: MAGALHÃES Jr., 1975, p. 364; ALVES, 2008, pp. 359360. Andrade Muricy aponta o registro em: 
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Mais hostilidade étnicosocial a Cruz e Sousa poucos, nas nossas letras pátrias, 

devem ter sofrido. Ademais, Bilac também era um artista, contudo não “repelido pela 

sociedade”, o que soa, no mínimo, irônico.  

Bastou o biógrafo Uelinton Alves considerar, em seguida a essa transcrição, que, 

“isso não era exatamente verdade, mas valia a intenção de Olavo Bilac”, para que o tom 

aparentemente sincero do discurso, considerado pela boa crítica uma “página de 

bastante humanidade”172, se revelasse maculado pelos traços de mera piedade do 

conteúdo textual. O ilustre autor parnasiano não reconheceu características específicas 

no estro do bardo catarinense, delimitandose a manifestar uma forma emocional de 

condolências. E, até mesmo quando vem a público sua última obra, Tarde (1919), a 

crítica atribui, a um dos sonetos, um elogio póstumo de Bilac ao poeta, autor de Faróis, 

quando, pelo conteúdo dos versos, Bilac retratava, com sua escrita marmórea, cujo 

apego à forma rígida do Parnasianismo foi criticado por Mário de Andrade173, a 

impressão algo tenebrosa e funesta da passagem humana (e não poética) de Cruz e 

Sousa. É o soneto “Diamante Negro”. Observemos se resta, afora o título e o “negro 

diamante” do penúltimo verso, algum resquício de “elogio” ou reconhecimento de 

valor, que Bilac, com os recursos técnicos de escrita que dominava, bem o poderia ter 

feito: 

 
Diamante negro 
 
Vite uma vez, e estremeci de medo…  
Havia susto no ar, quando passavas:  
Vida morta enterrada num segredo,  
Letárgico vulcão de ignotas lavas.  
 
Ias como quem vai para um degredo,  
De invisíveis grilhões as mãos escravas,  
A marcha dúbia, o olhar turvado e quedo  
No roxo abismo das olheiras cavas…  
 
Aonde ias? Aonde vais? Foge o teu vulto;  
Mas fica o assombro do teu passo errante,  
E fica o sopro desse inferno oculto,  

                                                                                                                                                                                   
PONTES, Elói. A vida exuberante de Olavo Bilac. Rio de Janeiro: José Olympio, 1944, pp. 510511, 
apud: MURICY, 1987, p. 74. 
172 MURICY, 1987, p. 74. 
173 Em O Jornal do Comércio, entre agosto e setembro de 1921, Mário de Andrade publicou uma série de 
artigos de título: “Os mestres do passado”, em que em um deles diz: “Malditos para sempre os Mestres do 
Passado! Que a simples recordação de um de vós escravize os espíritos no amor incondicional pela 
forma! Que o Brasil seja infeliz porque os criou! Que o universo se desmantele porque vos comportou! E 
que não fique nada! Nada! Nada!”. 



68 
 

 
O horrível fogo que contigo levas,  
Incompreendido mal, negro diamante,  
Sol sinistro e abafado ardendo em trevas.174 

 

Os estudiosos costumam atribuir o título a uma espécie de “homenagem” ao 

poeta de Missal, como se fosse um reconhecimento tardio de Bilac, mas a poesia do 

autor de Via-Láctea, por ser parnasiana e não conter a transcendência projetiva dos 

símbolos175, era encerrada em si mesma. O soneto consiste em uma simples e bem 

escrita impressão de assombro com o vulto de Cruz e Sousa, destacando o horrendo de 

sua trajetória de sofrimento e tuberculose fatal, em cujo título, o “Diamante” soa como 

um apelido elogioso em respeito aos amigos que assim o chamavam, como Nestor 

Vítor, que ainda vivia e batalhava ativamente pela causa do poeta, como o fez até o 

final. 

Bilac, não obstante essas passagens, se revela ausente como parte da crítica que 

nossa pesquisa recolheu e cotejou. A insinceridade das palavras de pósmorte, em que – 

é sabido – todos se tornam bons nas palavras dos que ficam, não valem para a análise. 

Os “bastidores literários”, de guerrilha acirrada, que já nos relatou Nestor Vítor, são 

mais expressivos sobre essas lacunas do cronista Bilac. 

Com Coelho Neto o fenômeno parece ter se dado de forma mais acentuada, e 

espantosamente similar. Em um longo texto, publicado em seguida à morte de Cruz e 

Sousa, que transcrevemos por se tratar de um documento histórico, revelamse aspectos 

extremamente peculiares. Assim escreve o intelectual: 

 

Ah, meu poeta, quiseste sonhar à sombra da mancenilha e a Morte 
veio sorrateira e má como uma serpe que se insinua na erva e morde o 
lavrador fatigado que dorme no seu campo. A nossa Pátria é muito 
rica e falase dos seus talentos com espanto, mas ninguém os quer; os 
mesmos governos, quando vêm surgir um homem extasiado, com uma 
lira, cantando maravilhas do céu e da terra, longe de fazer como os 
atenienses, repelemnos com asco para que não interrompam a 
meditação dos pais da pátria que lentamente vão enterrando o infeliz a 
pretexto de a salvarem. Viste na Constituição um artigo que dizia 
mentirosamente que o governo daria proteção às Letras e às Artes e, 
deixando o teu berço, vieste seduzido por essa perfídia das sereias da 

                                                             
174 BILAC, Olavo. Obra reunida. Biblioteca lusobrasileira: Série Brasileira. Editor: Alexei Bueno. Rio 
de Janeiro: Editora Nova Aguilar, 1996, p. 279. 
175 Alguns estudiosos identificam possíveis influências do simbolismo de Cruz e Sousa em Olavo Bilac, 
sobretudo em “Tarde” (1919). Ficamos somente com as autoridades de Mário de Andrade (cuja 
admiração pelo catarinense é relatada por Nites Therezinha Feres, como veremos adiante); e Andrade 
Muricy, que traça mais longo estudo a respeito, em: MURICY, 1987, pp. 7478, citando, como exemplo 
dessa influência, o poema “Surdina” e “Diamante Negro”, de Bilac. 
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Constituinte e, aqui chegando, que encontraste? A fome, o frio e o 
desprezo. Andavas quase maltrapilho, com a alma cheia de hinos e, 
quando encontravas um sino onde repousasses, logo travavas da tua 
lira e cantavas glorificando a tua terra ingrata e disfarçando a tua fome 
e a melancolia. Posto que nunca te acompanhasse porque nossas 
relações não se estreitaram, simpatizava contigo porque eras um 
simples e um forte – vinhas a nós como o representante da poesia de 
uma raça, eras o bardo negro e não falavas com ódio relembrando o 
sofrimento dos teus ascendentes, falavas contente, deslumbrado 
porque, como se houvesses vindo do fundo agreste da Núbia, vias em 
tudo uma beleza e uma graça e, por vezes, num momento de 
nostalgia, como se a alma que te foi legada evocasse cenas antigas, 
falavas, nos teus versos sonoros, onde as rimas tilintam, como 
campainhas dos acharins das mulheres de Sabá, de reivas frondosas 
onde rugia o leão livre e forte e das guerras sangrentas à beira de 
rios largos e misteriosos. Uma só vez falei contigo rapidamente sobre 
arte – não tiveste uma queixa, tão grande era tua confiança, e nem 
uma só vez sorriste, tão grande era a tua melancolia, porque amaste 
como Namouna176 e, por uma noite de amor, darias a vida que deste ao 
teu ideal, porque foi por ele que te sacrificaste. Partiste cedo e, no teu 
leito de morte, cercado pela esposa que tomaste e pelos filhos que te 
nasceram, sentiste o bocejo da simpatia e tiveste as homenagens a que 
fizeste jus – isso durou pouco mas foi, talvez, bastante para que 
perdoasse à tua pátria todos os teus sofrimentos e, aos teus patrícios, o 
desprezo ao menos, sirva para os teus filhos; que eles, os pobrezinhos, 
tenham, ao menos, essa fortuna que, mais tarde, talvez mereça da 
pátria maior consideração; mas que os orfãozinhos, se lhes ficou no 
espírito a centelha sagrada da poesia, tratem de apagála, porque esse 
lume trágico leva os que o seguem à extremidade onde chegaste – é 
como a lanterna sinistra dos gênios florestais que atraíam os viajantes 
para os precipícios.177 

 

Não tomamos o texto de Coelho Neto senão como registro histórico, 

desconsiderando a qualidade de leitura relevante sobre Cruz e Sousa, e por várias 

razões. Um óbito sempre altera os ânimos, mas é peculiar que, na verborragia 

eruditizada, o escritor identifique subitamente o simbolista como um “homem 

extasiado, cantando maravilhas”, pintando a cena heroica de um “quase maltrapilho”, 

representante de uma “raça” e enriquecendo o texto com elementos fortemente étnicos, 

citando a Núbia, antiga região no nordeste da África, o mito de Namouna e as mulheres 

de Sabá. Se o discurso do romancista maranhense parece uma longa confissão, em que 

se podem identificar alguns traços de sinceridade, quando considera que o poeta de 

Broquéis “mais tarde, talvez, mereça da pátria maior consideração”, e quando afirma 

que um artigo da Constituição dizia “mentirosamente”, para nossa análise fica evidente 

                                                             
176 Magalhães Jr. aponta que, na Gazeta de Notícias, lêse “Meiamoun”, e modifica para Namouna por 
entender que houve erro na transcrição do manuscrito de Coelho Neto. Acrescenta que “o herói do poema 
de Musset, Namouna, [...] se fez muçulmano por motivos amorosos” (MAGALHÃES Jr., 1975, p. 352). 
177 NETO, Coelho. Gazeta de Notícias, 23 de março de 1898. (Grifos nossos) 
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a fala demagógica. Ainda mais quando pede, aos descendentes de Cruz e Sousa, que não 

enveredem pelo “lume trágico” da poesia, pois apesar de “centelha sagrada”, conduz ao 

infortúnio e à desgraça. Tal discurso, em uma terra em que se coroavam os “príncipes 

dos poetas”, como o foram Olavo Bilac e Alberto Oliveira, se não nos soa irônico, pelo 

menos é inservível como elemento para o estudo da evolução crítica sobre Cruz e 

Sousa. São somente condolências178. 

Os fatores que fecham o período do século XIX e se concentram na crítica a 

Cruz e Sousa, portanto, como foi possível observar, dizem respeito a uma série de 

elementos que só irão sofrer transformação mais adiante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
178 Muito embora as condolências públicas de Olavo Bilac e Coelho Neto pudessem sugerir um possível 
efeito de “curiosidade” sobre o público leitor, incitando à leitura do poeta recémmorto, fato é que tais 
demonstrações de hipocrisia funcionavam mais como uma oportunidade de projeção social de seus 
autores, do que algum efetivo enaltecimento à figura de Cruz e Sousa, mormente devido às articulações 
politizadas que dominavam os círculos literários. 
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2 – REDIMENSIONAMENTO TEÓRICO DAS PRIMEIRAS CRÍTICAS A 

CRUZ E SOUSA 

 

 Depois de deslustrar com mais vagar os panoramas críticos aqui desenvolvidos, 

mostrase pertinente uma compreensão teórica que procure não tanto a ambição de 

sentenciar como e por que a obra de Cruz e Sousa foi tão incompreendida nos 

primórdios, mas chegar o mais próximo possível à raiz dos elementos que foram 

norteadores das avaliações críticas e, no decorrer do nosso trabalho, posicionar e 

entender as mudanças específicas que paulatinamente se sucederam, em quais aspectos 

e, ainda, as notas preponderantes e as polifonias interpretativas que prevaleceram dentro 

desse processo de transformação dos julgamentos sobre o poeta. 

Para chegar a esse cerne da questão, nos serviremos de uma peculiar citação 

(Roland Barthes a chamaria de biografema)179, um “detalhe de passagem”, um ponto 

iluminador da percepção sensível, não acentuado pelos estudiosos no objeto de nossa 

pesquisa, mas que deslinda uma nota essencial. Este ponto está na Obra crítica de 

Araripe Jr., quando o intelectual cearense comenta que através de Medeiros e 

Albuquerque tomou conhecimento do decadentismo, em 1887, e acrescenta: “de posse 

de seus livros e revistas, busquei examinar cuidadosamente o valor dessas produções 

[...] [o] que me restava era meditar os livros [sic] sujeitos a minha crítica”180. Esse é um 

fragmento que passa sem atenção, pois diz respeito ao próprio ensaísta cearense, mas 

mostra que, além da importância formadora dos leitores, realizada pela crítica – na já 

mencionada passagem de Regina Zilberman181 –, diz muito a respeito de Araripe Jr., 

que foi um dos modelos de melhor crítica do final do século XIX, mais atenta, culta e 

cultivada. Juntamente com Veríssimo, foram os dois que procuraram se debruçar sobre 

a obra do poeta simbolista com maior atenção, oferecendo pareceres que, embora ao 

longo das décadas tenham sido desconsiderados em vários aspectos, buscaram comparar 

                                                             
179 Biografema é um “neologismo criado por Roland Barthes, presente em suas obras Sade, Fourier e 
Loyola (1979) e A câmara clara (1984), e que passou a fazer parte da teoria literária. Inserindose na 
crítica como aquele significante que, tomando um fato da vida civil do biografado, corpus da pesquisa ou 
do texto literário, transformao 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” (SOUZA, Eneida Maria de. Notas sobre a crítica biográfica. In: PEREIRA, 
M. A.; REIS, E. L. (Orgs.). Literatura e estudos culturais. Belo Horizonte: Letras, 2000). 
180 ARARIPE Jr., 1963, p. 136. (Grifos nossos). Atentese ao fato de que o crítico declarou expressamente 
ter se dedicado a examinar seriamente as obras, não tendo feito, portanto, uma leitura superficial. 
181 “A crítica literária [...] não parece apenas documentar a circulação da obra ao longo de sua trajetória; 
também ela tem caráter formador, repercutindo na leitura contemporânea e influenciando a valorização do 
texto perante o público [...]” (ZILBERMAN, 1989, pp. 100101). 
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as obras, examinálas em detalhes, tentar construir um sentido e avaliação. Sílvio 

Romero, quando ainda Cruz e Sousa vivia, não o fez publicamente. Seus elogios 

posteriores, porém, são significativos. Pelas reprimendas de jornalistas e outros menos 

atentos, como enumeramos nas páginas anteriores, a “tríade crítica” foi a que buscou 

penetrar mais no texto sousiano, entre todos do período. Eram os que guardavam mais 

vasto volume teórico, de leitura e cultura, como vimos. A análise se centra sobre eles 

não somente porque influenciavam os demais, mas porque foram representativos da 

visão que provavelmente dominava o cenário dos consagrados, e explica o sumário 

afastamento da Academia, imposto ao poeta. Eis o que nos interessa. Por que a 

incompreensão? Em que aspectos houve a ruptura na interação com o texto? O que foi 

decisivo nesse processo, tomando a análise pelo ângulo do decurso do tempo?182 

O primeiro elemento que não pode ficar olvidado é que o volume em prosa 

Evocações (1898), e os dois em poesia, Faróis (1900) e Últimos sonetos (1905) são 

todas obras póstumas do catarinense, publicadas pela iniciativa dos amigos, para não 

citar as demais produções que Andrade Muricy publicou décadas depois. Cruz e Sousa 

foi, no início, considerado somente por Missal e Broquéis, ambos de 1893, o que 

restringe o espectro de análise. Não viveu para ver José Veríssimo abrandar o tom da 

crítica, em 1907, quando escreve: “Os Últimos sonetos de Cruz e Sousa [...] 

modificaram de muito o juízo que desde o seu primeiro livro de versos fiz do malogrado 

poeta preto. Nunca ousei dizer que em Cruz e Sousa não houvesse matéria de poesia, 

nem sensações e sentimentos [...]”183. Justificase com a alegação de que o poeta ter 

emoções não quer dizer que soubesse expressálas corretamente na linguagem, mas 

afora a obviedade da contradição, quando recordamos a citação em que Veríssimo 

afirma que as palavras, no catarinense, servem “para não dizer nada”, observemos a 

vinculação étnica na expressão “poeta preto”, ademais, significativa para a análise que 

empreendemos, embora dita de passagem. 

                                                             
182 Não obstante nossa prevalência à “tríade crítica”, Medeiros e Albuquerque, dizia, em 1919, que 
Veríssimo tinha “absoluta incapacidade de julgar tudo o que diz respeito à poesia; por outro lado uma 
grande ignorância de coisas de ciência e filosofia”. E ainda considerava que Sílvio Romero e José 
Veríssimo “não sabiam escrever. Os livros de ambos são abominavelmente mal feitos. Os de Sílvio têm, 
entretanto, uma vantagem: talvez mais incorretos, são mais fluentes e mais claros. Nos de Veríssimo, 
sobretudo os últimos, há umas pretensões esporádicas de classicismo, que chegam, às vezes, a ser 
cômicas. O estilo é duro, áspero, pedregoso” (ALBUQUERQUE, Medeiros e. Prefácio. In: CARVALHO. 
Ronald. Pequena história da literatura brasileira. 11. ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1958, pp. 9
12). 
183 VERÍSSIMO, 1907, p. 167. 
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Para desvendar essas instigantes questões, tomamos as teorias alemãs da 

recepção como norte para um aprofundamento mais elucidativo. Hans Robert Jauss, 

precursor da Estética da Recepção, um ano depois da fundação da Escola de Constança, 

na Alemanha, discursou em 1967 sobre a proposta de uma nova visão teórica, que, 

embora reconheça uma linha de continuidade com o “estruturalismo de Praga, que 

desenvolvera o formalismo russo”184, disseminadas ao longo do século XX e 

perpetradas pelos estudiosos, desenvolveu novos métodos. Os teóricos da recepção 

buscaram a raiz, o fundo matricial de onde poderiam provir os processos cognitivos da 

recepção, e, particularmente Wolfgang Iser, contemporâneo a Jauss e também membro 

da Escola alemã, centrouse no efeito sobre o leitor.  

O efeito da poesia de Cruz e Sousa sobre Veríssimo parece ter resultado nas 

palavras que serviam “para não dizer nada”. A tensão criada pela poesia sugestiva foi 

interpretada como mera indefinição ou indeterminação inútil. Segundo Iser, ao analisar 

os postulados de Roman Ingarden, o preenchimento dos vazios textuais que surgem a 

partir dos pontos de indeterminação não é tarefa viável, ou mesmo necessária, 

mormente em se tratando de arte moderna. Diz o pensador alemão que, “se os pontos de 

indeterminação asseguram alguma coisa é, no melhor dos casos, um estímulo de 

sugestão, mas não a demanda de preenchimento a partir de nosso conhecimento 

prévio”185. As antíteses e imagens de Cruz e Sousa, assim, estariam fora do campo da 

representação e além das referências do horizonte de expectativas em que Veríssimo e 

Araripe Jr. estavam inseridos. 

Sim, as teorias da recepção e do efeito, respectivamente de Jauss e Iser, 

empreenderam lentes principalmente sobre textos em prosa, romances e discursos que 

apresentavam um aspecto visível de narrativa, descrição ou exposição, mas que 

mostravam pontos de indeterminação a serem preenchidos pelo leitor no construto do 

sentido em sua imaginação potencial. Ajustamos tais soluções à poesia de Cruz e Sousa, 

precisamente porque, nela, o conflito abalava a projeção representativa, dominante no 

final do século XIX, que entra em crise diante do surgimento da literatura moderna. 

Nosso poeta simbolista operou o desajuste perceptivo através de uma poesia não

descritiva. A compreensão de seus mecanismos só foi desenvolvida pela crítica 

posterior, na verdade, décadas depois. Mas, enfim, que projeção seria essa, contida nos 

trabalhos de Cruz e Sousa? 

                                                             
184 JAUSS, 2001, p. 48. 
185 ISER, 2001, p. 101. 
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Aqui, vem à baila a reflexão de Wolfgang Iser a respeito dos pontos de 

indeterminação descritos por seu mestre, Roman Ingarden sobre o qual desenvolveu e 

baseou diversas de suas teorias, buscando refletir e superálas. Ao observar, partindo de 

conceitos da Psicologia, que a interação é sempre contingência, e sempre lida com um 

componente de imprevisibilidade de reação ao momento, visando a good continuation 

(ou uma continuação que vise harmonizar o sentido projetivo do texto, em relação ao 

leitor) os pontos de indeterminação, em Ingarden, apresentam um motium inicial no 

ânimo e na curiosidade do leitor em concretizálos “adequadamente”, o que torna o 

conceito teórico – e Iser o diz – inadequado à arte moderna. E, como seguimos a 

orientação de que a arte moderna foi deflagrada por Baudelaire, em 1857, com Les 

fleurs du mal, entendimento endossado em obra mestra por Hugo Friedrich186, é fato 

evidente que Cruz e Sousa lançou mão de um mecanismo que impedia – e aí, 

transportamos a ideia inicial de Ingarden para os leitores contemporâneos a Cruz e 

Sousa – uma concretização baseada em modelos préestabelecidos, “adequados”, 

“ideais”, diríamos, e começa a ficar evidente por que sua obra foi rechaçada com tanto 

vigor em alguns momentos da crítica mais abalizada e culta do período. Ainda presos a 

uma fórmula da arte como representação, transformar as camadas receptivas e os pontos 

de indeterminação em elementos expandidos, não poderiam alcançar uma compreensão 

plena do sentido daquilo que Cruz e Sousa escrevia, porque o próprio poeta não visava 

– como nunca visou, nas obras mais maduras – um esgotamento do sentido de seus 

textos. Nisso reside seu gênio tão particular. Por isso usou de recursos extremamente 

peculiares, como veremos no soneto Acrobata da dor, transcrito adiante, em que, 

antiteticamente, confronta elementos conflitantes e deformados, para que o leitor possa 

percebêlos como cataclismas no sentido projetado na imaginação, mas no mesmo plano 

textual.  

Wolfgang Iser critica, em Ingarden, a concepção da obra como um ajuste 

adequado às expectativas da época, demonstrando que “quanto mais um texto refina a 

trama de seu objeto, o que significa a multiplicação das visões esquematizadas que o 

objeto do texto projeta” – e nisso a poesia de Cruz e Sousa o fazia por alusões e 

processos sugestivos próprios –, “tanto mais se amplia a indeterminação”. A recepção, 

então, passa a assumir o risco de ser negativa, quando estes pontos de indeterminação 

não são completados por faltarem elementos vigentes à época, seja no âmbito sócio

                                                             
186 FRIEDRICH, 1978. 
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históricopolítico ou, ainda, cultural (geral ou individual). As constituições de sentido 

ou não ocorrem, ou surgem de forma dissonante e fora do sentido admissível em um 

dado momento, o que resulta em que a atividade compreensiva do leitor se torna um 

fator negativo para se penetrar verdadeiramente no texto. Isso, como vimos, foi 

marcadamente mais pronunciado no final do século XIX.  

Tomando os modelos críticos desse período como paradigmas da melhor cultura 

analítica finissecular, veremos Wolfgang Iser187 magistralmente observar que a leitura 

de textos modernos é muitas vezes problemática para os habituados aos padrões 

clássicos, porque, a bem da verdade, os primeiros fazem da impossibilidade de um 

fechamento absoluto de sentido sua realidade artística. Iser observa que, sendo o 

processo interativo textoleitor ocorrente dentro de um ambiente de comunicação, claro 

está que o leitor não pode ser um mero concretizador de elementos potenciais contidos 

no texto188. Cita como exemplos obras cinematográficas e publicitárias, em que os 

objetos e pessoas focalizadas tornamse indiretos de algo que não é mostrado, 

explorando a tensão dialética entre a possibilidade projetiva e sua não realização prática. 

O escritor, criador inicial da obra189, objetiva o efeito do suspense sobre a amplitude da 

projeção – e isso é fundamental em Cruz e Sousa – e não uma concretização fechada de 

sentido, que procure completar ou esgotar todos os pontos de indeterminação e vazios 

textuais surgidos na leitura. Iser rende mérito a Ingarden, pois, sua concepção 

propedêutica dos pontos de indeterminação como caminho para uma concretização 

imaginativoprospectiva do leitor rompeu com o conceito materialista e realista da arte 

como representação, e observemos que isso só ocorreu no século XX. Bem assim, Cruz 

e Sousa não procurava representar coisas e sim criar a tensão da impossibilidade de 

fechamento de sentido (por antíteses, explosões de combinações semânticas e outros 

recursos), seja porque vão se multiplicando os sentidos na medida em que tentamos 

definirlhes um parâmetro e fechálos, seja porque a amplitude sinfônica e polifônica 

das vozes se entrechocando dentro do discurso poético do catarinense era propriamente 

seu objetivo. Não era a sugestão para um fechamento completo de sentido190. Vemos, 

                                                             
187 ISER, 2001. Aqui, todas as menções à teoria de Iser estão no texto A interação do texto com o leitor. 
188 Precisamente esta ideia parecerá, de início, conflitante com as conclusões desta Tese, mormente 
quanto às nossas leituras das obras, mas desde agora apontamos que “concretizar elementos potenciais 
contidos no texto” (remetendo a Iser) é bastante diferente de “concretizar elementos potenciais contidos 
no leitor, através do texto”. Em momento oportuno o tema será abordado mais profundamente. 
189 O criador secundário seria o leitor, nesta perspectiva inicial de análise. 
190 Vale transcrever a concepção do pesquisador Leonardo Oliveira, para quem, em Cruz e Sousa, “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, 
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por exemplo, quando Cruz e Sousa publica, em 1890, em O mercantil, um soneto que 

três anos depois integrará Broquéis, em que Ivone Rabello nos aponta “o tom 

hiperbólico do drama do poeta associado à deformação”191, parâmetros bem dissonantes 

à perspectiva da época, no Brasil: 

 

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... 
 
Pedemte 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.192 

 

Em 1983, sobre este soneto193, Paulo Leminski notará, com ousadia, que se 

tratava de “expressionismo crispado, num paroxismo raro na poesia brasileira [...] 

Notar: RI... tRIstíssimo...: Cruz projeta a sílaba da alegria dentro do superlativo de seu 

contrário”194. Entretanto, o aspecto que ressalta evidente, para o âmbito de nosso estudo, 

está na perda referencial e na dimensão dos vazios. O poeta catarinense principia 

apontando um riso irônico, gargalhante, inflado de dor violenta, mas não explica sobre o 

que se trata. E, mesmo no último verso, quando diz “Ri! Coração, tristíssimo palhaço”, 

isto é incapaz de dar guia seguro para a organização e preenchimento dos vazios no 

campo de referências do leitor épico da tradição. Através de uma tentativa de 

                                                                                                                                                                                   
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 cruzsousiana 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, tornandoa imagem poética” (OLIVEIRA, 2007, p. 91. Grifos nossos). 
191 RABELLO, 2006, p. 116. 
192 SOUSA, João da Cruz e. O mercantil. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1890; Idem, Broquéis, Rio de 
Janeiro: Magalhães & Cia. Editores – Livraria Moderna, 1893. 
193 No final desta Tese, verseá que não escolhemos este soneto como exemplo, agora, em vão. 
194 LEMINSKI, 2003, p. 70. 
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“fechamento de sentido”, não iremos encontrar a menor possibilidade de concretizar as 

razões pelas quais os versos mandam que o coração, ou o palhaço, retesem seus 

músculos e riam da própria situação. É como se a poesia tivesse sido escrita para 

necessariamente frustrar a visão clássica e exacerbar o desajuste perceptivo do próprio 

imaginário, em vez de buscar uma objetivação em cânones lógicoracionais. 

Vamos encontrar nas seguintes passagens, já citadas anteriormente, fragmentos 

que nos mostram exatamente esta busca algo aflitiva, por parte dos críticos, do 

fechamento de sentido que era justamente aquilo de que o poeta buscava fugir, e era 

paradoxalmente a riqueza plurissignificativa de manancial humano que ele buscava. 

Para usar de um exemplo citado por José Veríssimo e outro por Araripe Jr, 

observaremos com exatidão esse peculiar entendimento. Escreve o primeiro, sobre Cruz 

e Sousa, que “os dons de expressão que faltam evidentemente ao seu estro, os dons de 

clara expressão, à moda clássica” foram suplantados por um sentimento de profunda 

aspiração e uma tragicidade em “sua mesquinha condição de negro, de desgraçado, de 

miserável, de desprezado [...]”195. A tentativa de fechamento dos vazios e pontos de 

indeterminação mostrase a todo tempo frustrada e conduzida para o antropocentrismo, 

e isso ilustra as limitações dos intelectuais do período, tão engajados e atentos ao 

movimento cultural e literário – digase, mais uma vez: realista, cientificista, racional – 

totalmente conflitante com os modelos novos propostos por Cruz e Sousa, 

absolutamente inovadores senão no mundo, por certo no Brasil. 

Tomemos agora o exemplo comparativo que Araripe Jr. transcreve em seu 

Movimento literário do ano de 1893, apresentando, primeiro, uma prosa tradicional da 

Senegâmbia: 

 

A joia mais preciosa do tata de Batari era sua filha, a bela Diudi. – 
Guerreiro que nunca tremeste diante da zagaia do inimigo, treme 
diante dos olhos de Diudi. Ela eclipsava todas as mulheres; porque 
ninguém enxerga as estrelas quando se levanta o Sol. Diudi era bela 
como o Sol no oriente e ágil como uma gazela. Seu olhar fazia perder 
a memória aos homens e enchia de receios os mais valentes 
batalhadores.196 

 

                                                             
195 VERÍSSIMO, 1907, p. 167. (Grifos nossos) 
196 LETOURNEAU, Charles. L’évolution littéraire dans les diverses races humaines (Diudi e Sega. 
Bailado dos Kassoukés), Parti: Editora L. Battaille et cie., 1894. Apud: Araripe Jr., 1963, p. 149. 
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Em seguida, o prosador cearense cita expressamente o soneto Tulipa real, que 

Cruz e Sousa havia publicado há pouco, em Broquéis, comparando as duas 

composições. Eis a do simbolista: 

 

Carne opulenta, majestosa, fina,  
Do sol gerada nos febris carinhos,  
Há músicas, há cânticos, há vinhos  
Na tua estranha boca sulferina.  
 
A forma delicada e alabastrina  
Do teu corpo de límpidos arminhos  
Tem a frescura virginal dos linhos  
E da neve polar e cristalina.  
 
Deslumbramento de luxúria e gozo,  
Vem dessa carne o travo aciduloso  
De um fruto aberto aos tropicais mormaços.  
 
Teu coração lembra a orgia dos triclínios...  
E os reis dormem bizarros e sanguíneos  
Na seda branca e pulcra dos teus braços.197 

 

Araripe Jr. frisa que, extraindo do soneto o “verniz da adjetivação” erudita e a 

menção ao triclínio romano, teríamos “o puro poeta astral antropomórfico das raças 

primitivas”. Como é possível que estes versos tenham orientado o crítico a imaginar 

semelhanças e tributar a arte do catarinense a ecos africanos, de um “primitivo e 

maravilhado com a civilização branca”? É bem verdade que o escritor cearense afirma, 

algumas linhas adiante: “É incontestável que nos versos Cruz e Sousa apresentase 

como um dos nossos poetas mais sonoros”198, mas, tal afirmação antes mostra sua 

impossibilidade de adentrar na camada performática exigida pela arte do simbolista. Só 

assim haveria uma leitura efetiva, e o eco dessa sonoridade poderia produzir os efeitos 

que o poeta pretendia. O que não conseguiu Araripe Jr. é precisamente o que Paul 

Zumthor mostra como imprescindível. Assim se expressa o medievalista suíço: 

 

Não é menos verdade, no entanto, que toda leitura seja produtividade 
e que ela gere um prazer. Mas é preciso reintegrar, nesta ideia de 
produtividade, a percepção, o conjunto de percepções sensoriais. A 
recepção, eu o repito, se produz em circunstância psíquica 
privilegiada: performance ou leitura. É então e tãosomente que o 
sujeito, ouvinte ou leitor, encontra a obra; e a encontra de maneira 
indizivelmente pessoal. [...] O que produz a concretização de um texto 

                                                             
197 SOUSA, 2000, pp. 7980. 
198 Todos estes fragmentos estão em: ARARIPE Jr., 1963, pp. 149150. 
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dotado de uma carga poética são, indissoluvelmente ligadas aos 
efeitos semânticos, as transformações do próprio leitor, 
transformações percebidas em geral como emoção pura, mas que 
manifestam uma vibração fisiológica. Realizando o não-dito do texto 
lido, o leitor empenha sua própria palavra às energias vitais que a 
mantêm.199 
 

Se vemos Veríssimo preocupado com “os dons da expressão, à moda clássica”, 

notamos que Araripe Jr. sequer busca uma penetração mais arguta na estrutura da 

linguagem simbólica. Desiste do empreendimento sem mesmo intentar. As 

impossibilidades de preenchimento racional dos vazios e pontos de indeterminação, 

como no verso “os reis dormem bizarros e sanguíneos”, bem como da interação 

performática, criam, para o crítico cearense, uma frustração que se torna eloquente pelo 

seu tom de desdém defensivo. Se ambos os exemplos comparados por ele falam de 

corpos que despertam deslumbramento, qualquer semelhança de relevo não vai além. 

Consoante à teoria de Jauss, de fato, nestas passagens notaremos a diferenciação 

fenomenológica que o autor alemão constrói, ao diferenciar compreensão de 

entendimento. Afirma Jauss que a experiência estética não é desencadeada pela mera 

compreensão e interpretação de um dado texto, e tampouco ao se reconstruir a intenção 

do autor, mas, sobretudo, através do que chama de “compreensão fruidora e fruição 

compreensiva”, em “verdadeira sintonia com [o] efeito estético”. E prossegue: 

 

Disso resulta a dupla tarefa da hermenêutica literária: diferençar 
metodicamente os dois modos de recepção. Ou seja, de um lado 
aclarar o processo atual em que se concretizam o efeito e o 
significado do texto para o leitor contemporâneo e, de outro, 
reconstruir o processo histórico pelo qual o texto é sempre recebido e 
interpretado diferentemente, por leitores de tempos diversos. A 
aplicação, portanto, deve ter por finalidade comparar o efeito atual de 
uma obra de arte com o desenvolvimento histórico de sua experiência 
e formar o juízo estético, com base nas duas instâncias de efeito e 
recepção”.200 

 

Tais bases, se podem nos orientar em uma apreciação mais apurada da crítica 

oitocentista e suas dimensões conceituais201, remetem à Dissertação que desenvolvemos 

                                                             
199 ZUMTHOR, 2000, pp. 5253. (Grifos nossos) 
200 JAUSS, 2001, p. 46. (Grifos nossos) 
201 Jauss propõe um ponto nuclear em nossa Pesquisa: que o conjunto dos comentários e críticas 
construídos contemporaneamente à obra seja interpretado como um discurso apto a ilustrar o horizonte de 
expectativas e ideologias de uma época, e, desse modo, capazes de revelar as formas como ocorreram a 
leitura, a avaliação e a transmissão à posteridade. Em: CARDOSO FILHO, 2007, p. 67. 
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pormenorizadamente alhures202, em que ficou bastante expresso o procedimento de 

Cruz e Sousa, no sentido de construir textos e poemas visando uma projeção além da 

linguagem, acima ou fora dela, apresentando elementos que, claramente cognoscíveis 

ou inteligíveis, não encontravam uma complementação efetiva nos recursos normais do 

pensamento racional da época em que viveu. Quando o poeta usa de antíteses e recursos 

estranhos àqueles críticos, fica evidente que os elementos acordam impressões tão 

subjetivas, que formam a “imagem poética” de que nos fala Leonardo de Oliveira203, e 

evidenciam a “insuficiência significadora da linguagem”, descrita por Anelito de 

Oliveira em sua Tese de Doutorado sobre a obra do catarinense, que veremos adiante. É, 

sob o verniz da sondagem erudita do pesquisador, outra forma prolífica de 

problematizar o preenchimento dos vazios, dos qual nos fala Wolfgang Iser. Sílvio 

Romero, perlustrando os poemas do simbolista, registrou que o poeta “não descreve 

nem narra. [...] sabe, por não sabemos [sic] que interessante e curiosa magia, atirar o 

pensamento do leitor nos longes indefinidos, sugestionandolhe a imaginativa [...]”204. 

Naturalmente, a análise sociológica e de fundo históricopolítico, já 

desenvolvida, esboça a dimensão do problema, mas não o esgota. Os fatores de 

definição de paradigmas etnorraciais, que eram fortes norteadores da crítica, e mesmo 

aquela feita com boavontade – lembremos as palavras de Araripe Jr. – impregnaramse 

de elementos extraliterários, destruindo as chances de abertura para os novos padrões de 

interação que estavam surgindo, abalando os arcabouços até então “seguros” da 

representação. 

A arte, então, abdicava, não somente demolia seus focos referenciais estagnados, 

mas defendia um conceito surgido da própria noção de descontinuidade histórico

estética, que a crítica oitocentista brasileira tinha dificuldades em compreender. 

Em sede teórica e como fundamento central, o leme que nos conduz está no 

confronto com os elementos de recepção que foram se lapidando em hesitantes etapas, a 

fim de poderemos, sob esse ponto de vista, averiguar e descobrir os pontos nodais que 

sofreram mutação na compreensão críticoestilística, como isso se deu década após 

década, e as possíveis razões, particularmente nos escritos relevantes sobre Cruz e 

Sousa. 

                                                             
202 CAPOBIANCO, 2014. 
203 OLIVEIRA, 2007. 
204 ROMERO, 1905, p. 196. 
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A Estética da Recepção, então, vem nos socorrer para poder avaliar, com 

justeza, o que foi ou não compreendido, e, em face das palavras mais brandas de 

Veríssimo, que se contradiz frontalmente ao afirmar: “nunca ousei dizer que em Cruz e 

Sousa não houvesse absolutamente matéria de poesia”205, quando a virulência das 

primeiras críticas negava qualquer virtude ao poeta, percebemos que houve, de algum 

modo uma tentativa de compreender racionalmente o que o poeta escrevera. 

Recordemos que, em 1905, Nestor Vítor publicou em Paris Últimos sonetos, em que a 

poética do catarinense se apresenta em um conjunto de criações que diferiam das obras 

iniciais, embora sempre simbolista. Diante da nova obra, Veríssimo admitiu ter mudado 

a crítica. Irá escrever trechos contraditórios, e lançará a culpa de tudo nas questões 

étnicas, considerando Cruz e Sousa “um caso a parte”, “um negro sensível e 

ignorante”206, mas mostrando que os padrões de análise do paraense recalcitravam 

inajustáveis ao que surgia com transformações que, na Literatura (como em outras 

expressões artísticas) sofreu rupturas talvez tão ou mais radicais que anteriormente. 

Nesse aspecto, as concepções alemãs da recepção, de Hans Ulrich Gumbrecht, 

são particularmente reveladoras. Afirma o pesquisador que a função do texto literário é 

articulada entre o que chamou de função intencionada – proveniente do autor, que 

corresponde à alteração do conhecimento que possui sobre seus receptores –, e a função 

realizada, que corresponde ao leitor, quando busca e concretiza as mudanças em seu 

próprio conhecimento, na interação com a leitura207. Cruz e Sousa, com efeito, não 

mostrava intento ou flexibilidade para adaptar seu estro ao nível de seus interlocutores, 

e aqui nos referimos ao escalão predominante da crítica, e sua função intencionada, 

portanto, tornava tão precária a função realizada, que isto contribuiu para a formação e 

orientação negativas desses receptores. 

Não são eles, sob esse ponto de vista, porém, totalmente criticáveis. Quando se 

abre o século, em 1901, a tríade crítica vivia um tempo (Araripe Jr. tinha 53 anos, 

Romero 50, e Veríssimo 44) em que as perspectivas se mostravam muito mais estáveis 

que as vanguardas posteriores viriam a deflagrar. As ideologias oitocentistas eram 

construídas, em princípio, para vigorarem sob o influxo da tradição, e o percurso sócio

histórico que traçamos anteriormente (nacionalismo, postura antilusa, positivismo, 

                                                             
205 VERÍSSIMO, 1907, p. 167. 
206 Idem, ibidem, pp. 167185. 
207 GUMBRECHT, 2001, pp. 189205. 
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antropologismo, realismo) surgiam em um contexto pretensamente estável, ao menos 

para aqueles intelectuais. 

Em nossa análise, tornase claro que a crítica permanecia fortemente apegada a 

uma tentativa de continuidade histórica para compreender a poesia, o que se ajusta na 

precisa observação de Michel Foucault, para quem a história, na sua forma tradicional, 

era 

 

ao mesmo tempo o dado e o impensável, o que se oferecia sob a capa 
dos acontecimentos dispersos – decisões, acidentes, iniciativas, 
descobertas – e o que devia ser, pela análise, contornado, reduzido, 
apagado, para que aparecesse a continuidade dos acontecimentos. A 
descontinuidade era o estigma da dispersão temporal que o historiador 
se encarregava de suprimir da história.208 

 

 2.1 – A via teórica transversal 

 

A intelectualidade oitocentista brasileira padecia da precariedade de meios 

teóricos sólidos para compreender e adequadamente recepcionar os avanços arrojados 

da modernidade (como, por exemplo, a crise da representação)209, ora por alguma 

servidão importadora de conceitos, ora pela própria maturação analítica. Se esta 

iconoclastia de paradigmas que vemos se alastrar teve no país o estro precursor de Cruz 

e Sousa210, a gênese era oriunda da estética moderna inaugurada por Baudelaire, como 

já apontamos. Como exemplo, dois dos grandes poetas simbolistas (ou modernos)211 

franceses, Arthur Rimbaud – já morto quando Cruz e Sousa publicou Broquéis – e Paul 

Verlaine – cujas obras foram quase todas publicadas antes da irrupção do movimento 

protagonizado pelo poeta brasileiro – representavam avanços estéticos de uma lírica que 

iria repercutir em vários poetas no mundo, doravante no século XX. O vate catarinense 

                                                             
208 FOUCAULT, 2008, p. 9. 
209 Para um excelente dimensionamento do assunto, ver em: FARINACCIO, Pascoal. A questão da 
representação e o romance brasileiro contemporâneo. Tese de Doutorado. São Paulo, 2004, 304 
p.Universidade de Campinas (UNICAMP) Instituto de Estudos da Linguagem, 2004. (Especialmente nas 
pp. 952). 
210 Escreve convictamente Alfredo Bosi: “Nada, porém, se compara em força e originalidade à irrupção 
dos Broquéis, com que Cruz e Sousa renova a expressão poética em língua portuguesa” (BOSI, 2013, p. 
287). 
211 Hugo Friedrich se refere aos franceses que aqui mencionamos como integrantes de uma renovação 
estética que fez irromper a modernidade. Não os designa como simbolistas. (FRIEDRICH, 1978). 



83 
 

leu no idioma original as obras dos três simbolistas aqui apontados212, embora tenha 

transfigurado estas possíveis influências sem representar um pastiche ou cópia. 

Sobre essa autenticidade, Eduardo Portella, na mesma conferência que proferiu 

em 1961, a que já aludimos, explica que Cruz e Sousa conservou em sua poesia marcas 

parnasianas – como a disposição métrica e as formas fixas, tal qual o soneto – sem 

perder o “dramatismo e a capacidade de interpretar a paixão”, que são traços do 

romantismo, tornandose um simbolista indiferente ao que chamou “versolibrismo” da 

escola. Aduz ainda Portella, com convicção, que a lírica sousiana possuía um 

sincretismo que “não deve ser observado senão como sintonia de brasilidade. Daí que 

insista no caráter eminentemente brasileiro do seu simbolismo”213. 

A concepção arrojada de Portella, articulada ao pioneirismo da estética 

simbolista brasileira (que no tempo de Broquéis [1893] já assistia há mais de 30 anos os 

pródromos franceses e a difusão da escola), sugeremnos que a resistência torpe e 

combativa enfrentada por Cruz e Sousa poderia ser interpretada por meio de duas vias 

paralelas: a rotulagem esquemática equivocada quanto à pessoa do poeta, e a 

incompreensão da modernidade em sua escrita. 

Por isso, transversalmente à interpretação líricorecepcional, sobre a qual nos 

norteamos, não é possível descurar que os realistas, parnasianos e certos críticos da 

época de Cruz e Sousa encontravamse vinculados a posições editoriais consagradas e 

afamadas. Sabemos que José Veríssimo publicava pela mesma Editora Garnier que 

promovia Machado de Assis, e os demais intelectuais que partilhavam dessa corrente 

constituíam um círculo fechado e hegemônico, que era preciso assegurar. 

A avaliação e o sopesamento adequado da prevalência desses elementos de 

“interesse pessoal” como barreiras para que o meio cultural carioca da época 

recepcionasse a poética e a pessoa de Cruz e Sousa em parâmetros favoráveis, na 

verdade, é problemática. Morto o poeta, seu ascensão social não representava mais 

risco, mas nas leituras anteriores os emblemas paradigmáticos de sua figura dialogam 

com a possibilidade de uma recepção viciada ou nãoautêntica214. Tal pressuposição não 

deve ser incogitável, eis que não colide com nosso fulcro teórico. Antes o aprimora, 
                                                             
212 “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, sugerindo que o poeta catarinense 
ainda não se havia aprofundado nestas leituras quando trouxe a público Missal e Broquéis, ambos de 
1893” (CAPOBIANCO, 2014, p. 134). Na ocasião, extraímos as informações de Nestor Vítor, em: 
VÍTOR, 1923a, pp. 763; transcrito em: COUTINHO, 1979, pp. 104145.  
213 PORTELLA, 1979, p. 302. 
214 Chamamos de “recepção viciada ou nãoautêntica” aquela que, compreendendo e admirando o que lê, 
assume posição contrária, negativa ou combativa por questões meramente políticas e (ou) pessoais. 
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pois a Estética da Recepção, ao debruçarse na análise acurada dos processos em que o 

leitor toma contato com a obra e sobre ele se desdobra longa tessitura de efeitos, 

também detecta quando a leitura efetiva está ausente ou distorcida por fatores 

excludentes do âmbito do literário. 

Recordando a guerrilha contra os simbolistas e os achaques nos bastidores, sobre 

os quais aludiu Nestor Vítor e hoje são de pleno conhecimento, não podemos olvidar 

que Cruz e Sousa não integrava a ala oligárquica do meio literário, e, portanto, a 

qualidade de sua obra poderia constituir uma ameaça. Sérgio Miceli, referindose ao 

início do século XX – momento em que podemos articular com o contexto sócio

históricoliterário dos anos anteriores – afirma que  

 

o controle dos jornais constituía um dos principais móveis da luta em 
que estavam envolvidas as facções oligárquicas. Um jornal era 
forçosamente o portavoz de grupos oligárquicos, seja daqueles que 
estavam no poder (a ‘situação’), seja daqueles que estavam 
momentaneamente excluídos do poder.215 

 

A folclorização irônica e ofensiva, os ataques sarcásticos que parodiavam nos 

jornais as inovações da estética de Cruz e Sousa, bem como negação da obra sem entrar 

em minúcias, à guisa de princípio, abrem uma via que atravessa o etnocentrismo e o 

preconceito, mas vai além. Era necessário estigmatizar o poeta para que a atenção 

dirigida à sua vanguarda literária fosse deslocada para a pessoa, “o africano”, o 

“miserável de vida sofrida”. Assim, construíase um paradigma exótico e a qualidade da 

obra desaparecia do cenário de análise. Talvez isso explique as “falsas críticas de 

‘epitáfio’”, às quais nos referimos, como um alívio às investidas de uma modernidade 

que, acreditamos, pairava como “ameaça” naquele momento sobre a literatura 

dominante, por meio do poeta catarinense. 

Esta via de análise complexifica a tensão que envolve o caso Cruz e Sousa, pois, 

em se tratando da intelectualidade críticoliterária do final do século XIX, a urgência de 

manutenção de poder e a incompreensão da nova poética fundemse em uma amálgama 

que se torna ambígua e indivisa para nossa análise, devido à proximidade com a 

Abolição e a virulência contra a figura social do afro-brasileiro.  

                                                             
215 MICELI, Sérgio. Poder, sexo e letras na República Velha. São Paulo: Editora Perspectiva, 1977, p. 73. 
(Grifos nossos). Como exemplo dos excluídos do poder, Miceli cita os jornais de menor circulação, como 
o Cidade do Rio. Embora os renegados pudessem se manifestar, suas armas não eram equivalentes aos 
demais. Por outro lado, os jornais “sérios e criteriosos” da crítica belicosa que vimos em Magalhães de 
Azeredo sugerem que estes mesmos jornais eram de pouca tiragem e poderio, eis que a projeção de Cruz 
e Sousa na Imprensa existia, mas muitíssimo aquém dos consagrados. 
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É provável que este viés explique o silêncio de Machado de Assis, cuja opinião – 

qualquer que fosse – imediatamente daria uma visibilidade a Cruz e Sousa e ao 

simbolismo, que era preciso impedir. 

Cremos que alguns dos que estavam em alto escalão e estigmatizavam Cruz e 

Sousa deveriam ter um juízo estético valorativo, o que problematiza de forma ambígua 

a agressividade dos ataques pelos bastidores, jornais e a ridicularização de sua poesia. 

Como já aludimos, obras insignificantes não granjearam toda a atenção que se dirigiu, 

violentamente, ao poeta simbolista. Sérgio Miceli entende a via do papel político como 

preponderante216, embora nosso trabalho esteja centrado na efetiva compreensão 

estéticoestilística da obra de Cruz e Sousa pelo viés do leitor, cuja abordagem não 

colide com a do sociólogo carioca. Antes nos enriquece. 

Vemos que Hans R. Jauss, ao abordar sua teoria da recepção, entende que o 

texto pode ser compreendido como resposta, cabendo ao intérprete das recepções 

históricas descobrir qual seria a pergunta, a fim de tecer o liame finíssimo que poderá 

trazer à tona esclarecimentos sobre essa sucessão de pontos de vista e revelar o próprio 

valor da obra de arte. Não obstante, Jauss confirma a possibilidade da tese que aqui 

propomos como via transversal: 

 

As perguntas não levantadas constituem uma oportunidade para os 
intérpretes futuros. Elas não precisam levar necessariamente à rejeição 
das respostas encontradas pelo predecessor. A relação entre pergunta e 
resposta numa história da interpretação de um texto é determinada 
primariamente por categorias do enriquecimento da compreensão 
(seja sob a forma de complementação ou continuação, seja como 
mudança de acentuação ou enfoque) e apenas em segunda linha pela 
lógica da possibilidade de falsificação.217 

 

O “enriquecimento da compreensão”, sobre o qual detalha Jauss, é a primazia 

teóricorecepcional que adotamos, e a “possibilidade de falsificação”, a hipótese que 

buscamos descrever neste subcapítulo, e que é indescartável, pois, se tomássemos em 

                                                             
216 Miceli é peremptório, a esse repeito, sobre os Modernistas: “Embora tenham sido os responsáveis pela 
importação das vanguardas europeias depois da Primeira Guerra – O Surrealismo, o Futurismo etc – tal 
fato por si só não dá conta da vitória política com que consolidaram sua posição no campo intelectual. A 
nova hierarquia de legitimidades que acabaram por fazer prevalecer teve, de início, o respaldo do trabalho 
políticoideológico que desenvolveram em favor da burguesia paulista, em seguida, por força de seu 
envolvimento nos aparelhos do Estado durante o período Vargas. Não fosse tal papel político, o ‘destino’ 
social e intelectual dos modernistas poderia ter sido semelhante ao dos simbolistas brasileiros, relegados 
no campo intelectual a despeito da importação de um novo paradigma poético” (MICELI, 1977, p. 83). 
217 JAUSS, Hans Robert. O texto poético na mudança de horizonte de leitura. In: LIMA, Luiz Costa 
(seleção, introdução e revisão técnica). Teoria da literatura e suas fontes.  V. 2. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 2002, pp. 873919. (Grifos nossos) 
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conta somente a sucessão das interpretações minudenciadas, descuraríamos da máfé 

dos que podem ter intuído com admiração a obra de Cruz e Sousa, mas por interesses 

políticos e pessoais emitiram falsamente juízo depreciativo. Ou silenciaram. 

Ao operar analiticamente com um viés teórico sem expurgar seu ângulo 

transversal, intentamos confrontar a evolução receptiva em sua especificidade, na 

malha do aperfeiçoamento das leituras, que devem nos conduzir, como sucedâneo, às 

propostas de uma interpretação renovada. Adentrando no tecido líricoestético da obra 

de Cruz e Sousa (conforme foi lida) o intuito é redimensionar e dar conta do nódulo 

incômodo que ainda paira em nosso tempo: embora a grandeza e importância de sua 

poesia granjeie o reconhecimento entusiasta de pesquisadores de renome (conforme 

vimos na Introdução desta Tese e confirmaremos adiante), é evidente que o catarinense 

não tem a projeção, análises, Teses, Dissertações, trabalhos e leitores na proporção a 

que faz jus. Por quê? 

O percurso crítico e a contemporaneidade guardamnos a resposta e o caminho 

prospectivo a seguir. É nossa Tese; destarte, sigamos. 
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3 – PERÍODO INTERMEDIÁRIO DAS LEITURAS 

 

3.1 – O prelúdio da transição 

 

A gradual e paulatina transformação das leituras sobre Cruz e Sousa ocorre em 

momento complexo e delicado de precisar. Muito embora Afrânio Coutinho, Andrade 

Muricy e Lauro Junkes218 enumerem vasto repertório bibliográfico sobre o poeta 

catarinense219, informando algumas dezenas de artigos em jornais e revistas, 

conferências, livros, Dissertações, Teses e outras publicações de diversas épocas, boa 

parte desse material é de difícil acesso e as principais obras que pontuaram o destino 

crítico, através de numerosas referências e citações, nos indicam com mais segurança o 

percurso do leitor de Cruz e Sousa e os elementos para uma análise criteriosa do 

desenvolvimento desse processo. Os critérios que adotamos para a seleção desse 

material, sobretudo neste capítulo em que preparamos a análise do momento de 

transição para a ascensão da figura do poeta no cenário da literatura brasileira, 

sobretudo, foram da relevância dos nomes e da recorrência em que nos apareceram nos 

principais trabalhos sobre Cruz e Sousa220. 

Muitos trabalhos ficaram excluídos de nosso corpus de análise, apesar de 

escritos por consagrados críticos, a exemplo de Tasso da Silveira, quando escreve, em 

1923, que Cruz e Sousa tinha “a intuição de um destino superior do espírito, e essa 

lâmpada longínqua, que o alumiava dentre as brumas do horizonte, eralhe mais do que 

um raio vacilante de esperança [...] na sua alma apaixonada não cabiam senão os 

sentimentos definitivos”221.  

Elogios deste jaez o próprio poeta catarinense recebia diretamente de seus 

amigos, seguidores e aficcionados, como Emiliano Perneta, Bernardino Lopes, Oscar 

Rosas, Tibúrcio de Freitas, Araújo de Figueiredo, Saturnino de Meireles, Maurício 

Jubim, muitos também poetas simbolistas. A já mencionada coletânea monumental, 

organizada por Andrade Muricy, bem o demonstra. O próprio Tasso da Silveira, da 

                                                             
218 Na edição de Lauro Junkes, a Bibliografia sobre Cruz e Sousa (a mais completa que atualmente 
existe), constante no final do volume “Poesias”, foi organizada pela professora Zahidé Lupinacci Muzart. 
219 Ver em: SOUSA, João da Cruz e. Obra completa : poesia; organização e estudo por Lauro Junkes.  V. 
1. Jaraguá do Sul: Avenida, 2008, pp. 584612; COUTINHO, 1979, pp. 1624; SOUSA, 2000, pp. 867
880. 
220 Um exemplo disso temos na Tese de Doutorado, publicada depois em livro, em que Ivone Rabello 
realiza lapidar leitura poética de Cruz e Sousa, fazendo um percurso inicial pela crítica, e mencionando 
brevemente alguns nomes mais relevantes. Ver em: RABELLO, 2006. 
221 SILVEIRA, Tasso da. O poeta dos Broquéis. Gazeta de Notícias. Rio de Janeiro, 18 mar., 1923. 
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geração seguinte, pertenceu ao movimento simbolista, assim como Nestor Vítor, cujos 

estudos sobre o poeta catarinense são memoráveis, embora lidos mais como uma 

exaltação de amigo (recordemos a discussão com Alberto de Oliveira sobre a 

“conversão” de Sílvio Romero à causa de Cruz e Sousa) do que sob o crivo da 

imparcialidade. O texto impressionista denominado “Cruz e Sousa”222, que Nestor Vítor 

redigiu em 1896, e que foi conhecido pelo próprio poeta, pressagiava que ele, devido à 

abstração de ideias e o distanciamento do vulgar, haveria de “garantir para sempre uma 

aristocrática impopularidade”, pois sua “concepção monstruosa, de uma audácia 

irreverente”, seria sempre entendida como um absurdo estético “perante todas as 

civilizações, diante de todos os homens cultos do mundo”. Nestor Vítor assume que seu 

texto não é crítico, mas o “esboço do estudo emocional de uma alma”, cujo tom 

impressionista fica mais evidente ao escrever que “nesta terra um espírito como o de 

Cruz e Sousa paira na mais alta atmosfera de entusiasmo sagrado que a Arte possa 

despertar no mundo”. Tal testemunho apologético não impede que tenha a lucidez de 

predizer, ainda quando o poeta vivia, os critérios de “julgamento étnico” que seriam 

ferramenta usual dos futuros críticos: “Cruz e Sousa é um homem preto, e por ser tal é a 

essa qualidade que o mundo lhe há de atribuir muitas das suas qualidades”. 

Ainda sobre Nestor Vítor, é mister destacar seu extremo devotamento, 

corroborado no Prólogo de Últimos sonetos (1905), publicado por sua iniciativa, em que 

dá mostra apostolar da dedicação à causa que abraçou: 

 

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 despediame dessa fase da 
existência. Sua morte fezme fechála 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 divulgála, para que os mais o 
conhecessem, a ele, pelo menos no que esses belos despojos 
pudessem falar de sua alma.223 

 

                                                             
222 VÍTOR, Nestor. Obra crítica de Nestor Vítor. V. 1. Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 
1969, pp. 330. 
223 VITOR, Nestor. Prólogo. In: Últimos sonetos. SOUSA, João da Cruz e. Paris: Editora Aillaud & Cia, 
1905. 
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Em ocasião oportuna, dedicamos uma seção a Nestor Vítor e Cruz e Sousa224, 

destacando o tamanho da missão heroica do primeiro, afinal confirmada pelas décadas, 

herdeiro dos manuscritos originais do simbolista catarinense. Para nossa atual pesquisa, 

entretanto, que visa compreender os elementos que nortearam a gênese da 

incongruência entre a repulsa e a exaltação crítica sobre o poeta do Desterro, os textos 

do amigo têm a validade de configurar uma compreensão sui generis, não indo além. O 

ensaísta paranaense, falecido em 1932, teve um papel disseminador do Simbolismo e do 

poeta líder do movimento, mas, como salienta Afrânio Coutinho, a crítica 

impressionista sempre foi lida sob um viés menos técnico, destarte pouco relevante para 

um número significativo de pesquisadores. 

 

3.2. A transição – Félix Pacheco e Sousa Bandeira 

 

Assim, cruzando a fronteira do século XIX, ao mesmo tempo em que os 

encômios de Sílvio Romero demonstraram a prudência de quem se expõe a público para 

dar um veredicto mais amadurecido – eis que só encontramos registros do próprio 

intelectual em 1905, ano da publicação de Últimos sonetos – é possível observar que um 

poema, em especial, funcionou como motium para a transição da compreensão crítica de 

Cruz e Sousa: “Violões que choram...”, de Faróis (1900). 

É pouco comentado que o cronista João do Rio225, dono de um sensível retrato 

carioca do início do século, tenha declarado, em periódico de 1905: “Violões que 

choram... é, entre outras páginas de sensibilidade moderna, das mais empolgantes que 

tenho lido”226. Foi consoante à opinião do jovem Andrade Muricy, que, sobre o mesmo 

poema, logo em 1922, afirmaria: “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”227. 

Escrevendo sobre a composição, em seguida ao centenário de nascimento de Cruz e 

Sousa, Muricy declarou que nela via “as voluptuosas noites cariocas, numa síntese de 

                                                             
224 CAPOBIANCO, 2014, pp. 156159. 
225 O famoso cronista carioca se pronunciaria a favor do poeta catarinense na Gazeta de Notícias, em 
1907, quando realizou um inquérito chamado “Movimento Literário”, em que vários entrevistados 
citaram Cruz e Sousa. In: MAGALHÃES Jr., 1975, p. 370. 
226 RIO, João do. (Paulo Barreto). Palavras ao luar. Correio Paulistano, São Paulo, 5 de outubro de 1905. 
227 MURICY, José Cândido de Andrade. O suave convívio: ensaios críticos. Editora Annuario do Brasil, 
1922, p. 270. 
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todas as ‘serestas’ (serenatas), ‘modinhas’ e ‘choros’ do Brasil”228, assim antecipando 

Alexei Bueno, que designou “Violões que choram...” como uma “espécie de 

monumento ortodoxo do nosso Simbolismo”229. Sobre o poema tecemos longa análise 

poética alhures230. 

O início da mudança histórica que se patenteia à análise, entretanto, ocorre no 

célebre discurso de Félix Pacheco, em 1913, ao tomar posse na mesma Academia 

Brasileira de Letras que ignorara Cruz e Sousa, na época mais prolífera de criação do 

poeta, com dois livros já publicados.  Pacheco se detém em longas considerações sobre 

o poeta catarinense, diante da multidão dos consagrados acadêmicos, iniciando a 

oratória de forma decidida, ao declarar: “eu não preciso, entrando aqui, desfazerme das 

minhas admirações pelo gênio maravilhoso de Cruz e Sousa, cujo verbalismo estuante 

não era senão a roupagem de um esteta delicadíssimo”, e, em seguida, detendose a 

rever a própria crítica sobre o catarinense. Vale a pena transcrever um fragmento maior 

por se tratar de documento histórico de alto relevo, que o escritor piauiense deixou 

consignado não em simples artigo, mas em seu próprio discurso de ingresso no 

cenáculo dos imortais. Disse Pacheco231: 

 

Quando Cruz e Sousa apareceu com o Missal e os Broquéis, todos se 
conclamaram contra o esteta novo e estranho, apedrejandoo como um 
vazio e campanudo arrumador de frases. Araripe, não. Detevese a 
examinar longamente aqueles dois livros, que já anunciavam o poder 
das Evocações, a claridade dos Faróis e a sabedoria dos Últimos 
sonetos. É possível que, com o querer tornarse exaustivo, tivesse 
parecido cruel. Mas não deixou de reconhecer que as novas fórmulas 
ficavam sendo uma transformação necessária do Parnasianismo. Foi 
mais longe, confessou que a aspiração da escola era “criar aptidões 
novas, nova afinação aos nervos, exprimir o inexprimível, 
transformando o poeta no microfono vivo da vida terrestre invisível’. 
Considerounos, apesar de tudo, ‘um sintoma de fenômenos mais 
elevados’. Não foram de outra ordem os conceitos mais recentes de 
Bergson, que o professor Dumas divulgou entre nós, sobre o 
significado e o alcance do movimento simbolista. 
Seis anos depois, na monografia do Livro do Centenário, Sílvio 
Romero incluía o negro admirável entre os reis do verso no Brasil, 
dizendo que ele era a muitos respeitos “o melhor poeta que o nosso 
país tem produzido”, o verdadeiro “ponto culminante de nossa lírica 
após quatrocentos anos de existência”. Não tardou que nos chegasse 

                                                             
228 MURICY, José Cândido de Andrade. O cisne negro Cruz e Sousa (18611961). Revista 
Interamericana de Bibliografia. Washington, D.C. (/2), pp. 1538, jan.jun., 1962. Reproduzido em 
COUTINHO, 1979, p. 82. 
229 BUENO, Alexei. Uma história da poesia brasileira. Editora G. Ermakoff, 2007, p. 220. 
230 CAPOBIANCO, 2014, pp. 135148. 
231 O próprio Félix Pacheco era poeta simbolista e integrava um dos grupos ligados ao movimento, 
deixando sonetos que foram reproduzidos por Andrade Muricy. (MURICY, 1987, pp. 787790). 
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do estrangeiro o eco dessa consagração na admirável conferência de 
Ricardo Jaime Freire. E, há poucos meses, o espírito eminente e gentil 
que preside esta sessão, o Sr. Conde de Afonso Celso, fechava o seu 
formoso discurso aos novos bacharéis em Direito, recitandolhes com 
alma e sentimento quatorze lapidares decassílabos do grande artista 
morto.232 

 

Além da evidente surpresa de tamanho entusiasmo, exposto através de uma 

figura de renome, ainda no início do século, é de se notar a preocupação em repensar e 

trazer à síntese as apreciações críticas sobre Cruz e Sousa, vaticinando um novo olhar 

que já se mostrava incipiente, porém inegável naquele momento. Se é curioso que o 

tenha feito em ocasião tão memorável, também digno de nota é o discurso de recepção a 

Pacheco, que foi a resposta do diplomata, advogado e ensaísta Sousa Bandeira, membro 

da mesma Academia desde 1905, e que justamente se refere ao poema que tomamos 

como ponto de partida do momento de transição da crítica ao poeta: 

 

Não vos censurarei a admiração pelo malogrado poeta [Cruz e Sousa], 
pois que também a professo. [...] que admirável evocador de sons e de 
imagens, que formidável e ao mesmo tempo delicado criador de 
sonho. Pareceme ao lêlo que as harmonias errantes da nossa língua, 
animadas por um sopro estranho, insuflam alma nas palavras, 
fazendoas sentir e viver como se fossem seres reais, a fim de 
colaborarem na deliciosa música do ritmo. Não é aqui o lugar de 
apreciar a obra poética de Cruz e Sousa. Não resisto, porém, 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 [recita três 
estrofes do poema]. Não conheço, em língua portuguesa, poesia em 
que a impressão musical tenha uma representação tão completa, como 
nesses admiráveis versos.233 

 

Através do exame no decurso cronológico das leituras pontuais sobre Cruz e 

Sousa, as palavras de Sousa Bandeira aparecem como incomuns nos meios literários, o 

que já por si é notável. A percepção das evocações de sons e imagens “como se fossem 

seres reais” sugere um prazer estético na leitura que era – fora dos marginalizados 

círculos simbolistas – uma fruição rara. Roland Barthes, em O prazer do texto234, ao 

discorrer sobre o prazer estético que permeia a atividade receptora do leitor, situa sua 

figura em uma esfera em que individualidade, corpo e eroticidade dialogam na leitura. 

As palavras do escritor recifense mostram que a abordagem da poesia de Cruz e Sousa 

                                                             
232 PACHECO, Félix. Discurso (1913). Anuário - Academia Brasileira de Letras, 1954, pp. 315344. 
233 BANDEIRA, Sousa. In: Discursos acadêmicos: 1897-1919 Academia Brasileira de Letras, 1965, p. 
535. 
234 BARTHES, 2010. 



92 
 

encontravase nos pródromos de uma evolução maior, sem jamais olvidarmos que 

discursava em meio acadêmico da maior envergadura. O arroubo de suas palavras leva a 

crer que, pelo contexto, correspondiam a uma inclinação espontânea e verdadeira. 

Essas abordagens dizem, ainda, muito mais. Se é curioso que tais intelectuais 

tenham se detido tanto sobre um poeta “malogrado”, pronunciandose em ocasião tão 

importante, notável é que, sob uma perspectiva política, social e histórica, os tempos 

haviam mudado radicalmente. Não apenas o Prefeito Pereira Passos havia quase 

“reconstruído” o Rio de Janeiro nos albores do século, mas a cidade presenciara a 

inauguração, em 1909, do Teatro Municipal, e a reurbanização crescente dava lugar a 

novas perspectivas sociais. Quando Sousa Bandeira fala na “alma dos trópicos” e na 

“representação tão completa” dos versos do simbolista, está situado em uma ambiência 

– e em um horizonte de expectativas – bem diversa daquela que Araripe Jr. vivenciara, 

em seu Movimento literário do ano de 1893. Observamos que a visão do escritor 

recifense, como a de Félix Pacheco, deixava explorar nos versos simbolistas a presença 

dos dialogismos e polifonias, pois essa “alma dos trópicos” não se identifica como 

impregnada do indianismo nacionalista dos tempos de José de Alencar, mas prenuncia 

uma perspectiva dialógica em que as múltiplas vozes da poesia surgem como virtudes, 

não como supostas “obscuridades”. O tema dos “Violões que choram...” ressalta uma 

realidade carioca que, se trazia a célula germinal do ambiente seresteiro e da alma 

carioca, que veremos na música brasileira do tempo do sambista Noel Rosa (1910

1937), criava transfigurações bastante peculiares. Versos desse poema, de Faróis, nos 

mostram uma nova faceta da “alma dos trópicos”, que Sousa Bandeira entreabriu para a 

crítica, especificamente ao mencionar os Violões: 

 
Quando as estrelas mágicas florescem, 
E no silêncio astral da Imensidade 
Por lagos encantados adormecem 
As pálidas ninféias da Saudade! 
[...] 
Que anelos sexuais de monjas belas 
Nas ciliciadas carnes tentadoras, 
Vagando no recôndito das celas, 
Por entre as ânsias dilaceradoras... 
[...] 
Fantasmas de galés de anos profundos 
Na prisão celular atormentados, 
Sentindo nos violões os velhos mundos 
Da lembrança fiel de áureos passados; 
[...] 
Enxovalhados, tábidos palhaços, 
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De carapuças, máscaras e gestos, 
Lentos e lassos, lúbricos, devassos, 
Lembrando a florescência dos incestos.235 
 

À luz da teoria do dialogismo, proposta por Mikhail Bakhtin, vimos que Eleni 

Martins236 estuda seu desenvolvimento em três direções: a da polifonia, a da 

intertextualidade, e a da natureza do signo linguístico. Se o complexo conceito de 

polifonia abrange a multiplicidade dialógica que prolifera no discurso, assimilando 

outras vozes em constante interação ideológica, a noção de intertextualidade atrai os 

conceitos para uma perspectiva intercambiante entre os textos. 

Assim, dentro da amplitude simbólica peculiar ao estilo, a menção de Cruz e 

Sousa, nos versos destacados, aos “lagos encantados” e às “ninféias”, alude aos libretos 

de Wagner, bem como as “monjas belas”, no “recôndito das celas”, tocam nos sagrados 

dogmas da religião, ou mesmo os “fantasmas de galés” fariam recordar as histórias de 

Edgar Allan Poe, “precursor do símbolo, que Cruz e Sousa tanto admirava”, como disse 

Paulo Leminski237. 

É justamente no período vivenciado por Félix Pacheco, em sua posse, que será 

possível notar os pródromos da transição para uma leitura mais autoconsciente do poeta 

de Santa Catarina.  

Um aspecto nestas análises de transição, contudo, desperta atenção. Embora 

Sousa Bandeira tenha ressalvado que aquele momento do discurso não era o mais 

adequado para apreciar Cruz e Sousa, não deixou de se mostrar um leitor sensível ao 

manancial de sugestionamentos do poeta, como deveras o fez Pacheco. Observamos que 

ambos os acadêmicos não expressam qualquer exotismo, folclorização, pecha de 

“desesperado” ou etiquetagem etnorracial sobre a pessoa de Cruz e Sousa. Os discursos 

se direcionam a Obra e às primeiras recepções. Em outras palavras, em princípio, a 

melhor leitura se nos mostra como aquela dissociada da figura e biografia do esteta 

catarinense, ao menos neste momento. 

Entrementes, já se encontram, ainda, além dos comentários, influências diretas 

em poetas fora dos grupos ligados ao movimento Simbolista, como Augusto dos Anjos 

(18841914). 

Ainda que fuja ao escopo deste trabalho, pois não encontramos registros de 

comentários do poeta paraibano sobre as obras de Cruz e Sousa, fato é que publicou sua 

                                                             
235 SOUSA, 2000, pp. 122126. 
236 MARTINS, 1990 p. 196. 
237 LEMINSKI, 2003, p. 20. 
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única obra em vida, Eu, em 1912, tendo se transferido para o Rio de Janeiro em 1910238, 

quando Últimos sonetos, de 1905, já era obra conhecida. As influências que trouxe do 

simbolismo de Cruz e Sousa, sobretudo no início do seu estro, hoje são abundantes na 

crítica239, a ponto de não se poder negar que o professor do Colégio Pedro II, afastado 

cronológica e ideologicamente dos modernistas da semana de 1922, além de muito 

possivelmente ter lido as principais obras do poeta catarinense, deixou seu testemunho 

através da estética de sua própria escrita inicial. Para não prolongarmos os exemplos, 

ficamos com uma menção recorrente entre os estudiosos240, em que Cruz e Sousa 

escreve, no soneto “No Egito”: “O Egito é sempre o antigo, o velho rito”. Augusto dos 

Anjos, no primeiro verso da terceira estrofe de seu poema “Noite no Cairo”, assim se 

exprime: “O Egito é sempre assim quando anoitece!”241. A semelhança é flagrante. 

Conquanto não nos detenhamos neste ponto, é fundamental recordar que, assim 

como Nestor Vítor mencionou que as guerras a Cruz e Sousa e sua nova escola 

ocorriam nos bastidores literários, mais do que expostas a público – e a enigmática 

omissão algo forçada de grandes nomes, como já mencionamos sobre Machado de 

Assis, que nada disse sobre o autor de Faróis, seja marcante – é também nos 

subterrâneos do silêncio que as leituras e influências do poeta catarinense começam a se 

difundir, tanto nas corajosas palavras de Félix Pacheco e Sousa Bandeira, como na 

poesia do expoente paraibano, falecido precocemente aos 30 anos, e cuja obra a cada dia 

ganha notoriedade. 

 

3.3 – O anacronismo de Ronald de Carvalho 

 

                                                             
238 SILVA, De Castro e. Augusto dos Anjos: o poeta e o homem. Editora Irmãos Vitale, 1961, p. 225. 
239 “Mas onde se torna mais evidente a influência de Cruz e Sousa é no soneto ‘O riso’, em que Augusto 
dos Anjos glosa temas do poeta catarinense, um deles citado diretamente” (MAGALHÃES JR. Poesia e 
vida de Augusto dos Anjos. 2. ed. Civilização Brasileira, 1978, pp. 6971). Veremos o poeta paraibano ser 
citado como “herdeiro inconteste da lírica de Cruz e Sousa” em: GARCIA, Guilherme Fernandes. Jovens, 
gênios & bestas. In:.Anais do II Congresso Nacional de Literatura - II CONALI: CONALI, UFPB, 
Augusto dos Anjos, 2015, p. 979; ou ainda: “na verdade, Augusto dos Anjos é um continuador de Cruz e 
Sousa, mas independente: renovalhe a linha de força [...]”, em: MOISÉS, 2001, p. 436; Augusto dos 
Anjos é classificado como “neossimbolista” por uma das maiores autoridades do movimento fundado por 
Cruz e Sousa, em: MURICY, 1987. Outras menções são numerosas e comuns. 
240 O exemplo está citado em grande coletânea crítica sobre o poeta paraibano, em: COUTINHO, Afrânio, 
BRAYNER, Sônia (Org.) Augusto dos Anjos: textos críticos. Editora Instituto Nacional do Livro, 1973, p. 
204. 
241 O exemplo é mais do que significativo, pois o soneto de Cruz e Sousa foi publicado somente em 1945, 
em O livro derradeiro, na nova edição das Obras completas do Instituto Nacional do Livro, por iniciativa 
de Andrade Muricy. Ou seja, se provavelmente Augusto dos Anjos não veio a ler a composição, a 
influência da obra do catarinense deveria ser, realmente, significativa. É o que parece. 
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Embora artigos esparsos em jornais e revistas viessem surgindo, um marco 

essencial de análise, ainda neste período de transição, pela relevância, foi a Pequena 

História da literatura brasileira, publicada, em 1919, pelo poeta e político carioca 

Ronald de Carvalho e prefaciada sob os encômios de Medeiros e Albuquerque, herdeiro 

da intelectualidade do século anterior, que, recordemos, havia apresentado as primícias 

do Simbolismo a Araripe Jr., em 1887.  

Autor que viria a participar ativamente da Semana de Arte Moderna, de 1922, 

Carvalho representava com relevo uma parte da cultivada cultura das primeiras décadas 

do século, tendo estudado Filosofia e Sociologia em Paris, além da graduação em 

Direito que obteve no Rio de Janeiro, onde já colaborava no Diário de notícias desde 

1910242. Ele teve a honra de ter uma obra sua elogiada por Fernando Pessoa243, além de 

editar uma revista de Literatura em Lisboa, a Orpheu. 

Ivone Rabello, ao escrever sobre Cruz e Sousa, menciona que Ronald de 

Carvalho incluiu o poeta catarinense em seu trabalho de 1919244, descrevendoo como 

representante de “um movimento equivocado no Brasil: o Simbolismo”, em que 

ganhavam relevo as agruras de sua vida, a bondade e alguma vaga cultura de 

refinamento, bem como a “ignorância do negro”, que Rabello denuncia como uma das 

marcas que pontuaram a trajetória crítica sobre o simbolista. 

Estas constatações são justas sob o ponto de vista de uma leitura generalista, mas 

as palavras de Carvalho merecem atenção mais detida, mormente porque revelam 

elementos essenciais para a compreensão do momento intermediário das leituras de 

Cruz de Sousa.  

De início, o crítico se debruça genericamente sobre os simbolistas, dando o 

timbre de seu entendimento ao considerar que “eles recebem o legado de melancolia das 

gerações precedentes, acrescido, ainda, de uma relativa impotência verbal, contra a qual 

puderam os outros reagir com alguma felicidade”. Afirma, adiante, que “a parte mais 

nobre do nosso mecanismo interior – que é e será a razão – passou a ser considerada 

                                                             
242 RODRIGUES Claufe, MAIA Alexandra. Cem anos de poesia. Um panorama da poesia brasileira no 
Século XX. Rio de Janeiro: Editora O Verso Edições, 2001 pp. 73 e ss. 
243 A obra Luz gloriosa, de Ronald de Carvalho, serve de mostra da boa recepção do poeta. Fernando 
Pessoa, ao considerar que “o seu livro é dos mais belos que recentemente tenho lido. [...] Há em si o com 
que os grandes poetas se fazem [...]”, deixou testemunho que envaideceria qualquer escritor. Em: 
PESSOA, Fernando. Correspondência (19051922). Lisboa: Assírio & Alvim, 1999, p. 150. 
244 CARVALHO. Ronald. Pequena história da literatura brasileira. Prefácio de Medeiros e 
Albuquerque. 11 ed. Rio de Janeiro: F. Briguiet & Cia., 1958. Em 1935, ano da morte de Carvalho, a obra 
já se encontrava em sua 5ª edição, tendo sido revisada por ele, pelo menos à luz da evolução que se 
operava na Literatura até então. Notese a repercussão da obra, que em nosso volume, de 1958, já se 
encontrava na 11ª edição. 
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subalterna” pelos simbolistas, sendo que “os caprichos do atavismo subconsciente 

substituíram a clara e harmoniosa regra do raciocínio, e uma nova forma de misticismo 

instintivo, se assim nos permitem, apareceu”245. 

As menções a um “atavismo inconsciente” e um “misticismo instintivo” nos 

remetem às perscrutações de Sigmund Freud sobre o inconsciente, já bastante 

conhecidas na época, mormente se nos situamos sob a perspectiva de Ronald de 

Carvalho, de vasta cultura, que, supomos, deveria estar ciente das investigações do 

psicanalista. Entretanto, as citações do autor de Luz gloriosa causam assombro, como se 

tais características do Simbolismo fossem “defeitos”, ou mesmo alguma herança 

primitiva, que ele designa como “atavismo”, em vez de recursos que provinham de uma 

submersão no inconsciente. 

Antes de abordar o poeta de Santa Catarina, Carvalho procura, ainda, com certa 

ênfase, enquadrar um movimento, que já provinha de décadas, em cânones realistas. 

Aqui, os desajustes no campo perceptivo do horizonte de expectativas, segundo as teses 

de Hans R. Jauss, mostramnos que retrocedia no tempo, ou seja, ativista do 

Modernismo, Carvalho pensava o Simbolismo sob o influxo das correntes científico

realistas do século anterior, considerando “impotência verbal” a projeção dimensional 

dos símbolos. Digno de nota é que, tendo o estudo do escritor carioca atingido larga 

repercussão editorial, o equívoco nem assim foi corrigido pelo autor, que destaca sobre 

o movimento “o pendor místico, e um certo religiosismo vago, impreciso e afetado 

[...]”, entendendo que  

 

o simbolismo nascente, aqui, revelouse um tanto disparatado, 
complicado na dicção e confuso nas ideias. As mesmas audácias de 
sintaxe e o mesmo desconhecimento morfológico dos vocábulos [nas 
obras francesas] comprometeram a obra dos nossos decadentes.246 

 

                                                             
245 CARVALHO, 1958, p. 338. (Grifos nossos) 
246 CARVALHO, 1958, p. 345. O tempo de Ronald de Carvalho foi de renovação, sobretudo quanto à 
forma de encarar o movimento simbolista. Para ficarmos com um exemplo, Oswald de Andrade afirmou 
que “a linha ascendente da moderna poesia brasileira deriva do Simbolismo” (ANDRADE, Oswald de. 
apud GÓES, Fernando. O Simbolismo, vol. IV do Panorama da Poesia Brasileira, Rio de Janeiro, 
Civilização Brasileira, 1959, p. 18). Fez coro a outros estudiosos, como Massaud Moisés, que veio a 
afirmar, sobre o movimento em que Ronald de Carvalho esteve inserido: ”do ângulo de liberdade criadora 
e do àvontade formal, não há dúvida que as raízes do Modernismo devem ser procuradas no Simbolismo. 
Ainda mais: algumas tendências simbolistas penetraram o Modernismo (como o referido grupo de 
espiritualistas), enquanto outras vieram a influenciar poetas como Manuel Bandeira, Mário de Andrade e 
outros” (MOISÉS, 2001, p. 261). 
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Recaindo na mesma tendência dos críticos do século anterior, Carvalho lê os 

versos em seu aspecto externo e mimético, que nos recordam as menções ao “orfismo” e 

ao “hieratismo” dos quais falava Araripe Jr., e sobre as quais tenta ajustar a construção 

de uma “sintaxe lógica”. O peso das leituras passadas obnubilava de tal modo sua 

análise, que, mesmo pertencendo a um movimento vanguardista de ruptura, o ensaísta 

carioca indica como um defeito a “sucessão de imagens, às vezes incoerentes, com o 

intuito de evocar, pelo ritmo espontâneo das palavras”247, o que as escolas românticas 

seriam capazes de concretizar, na linguagem escorreita dos antigos mestres. A 

percepção da tensão dialética entre as antíteses lhe parecia inatingível, e nele sequer 

encontraremos a lucidez da crítica de Sílvio Romero, quando aponta as virtudes do 

“sugestionamento” do poeta de Últimos sonetos. Para Carvalho, tratavase do mero 

ritmo dos vocábulos. Entretanto, não por acaso, ele revela que conhecia as ponderações 

de Romero, ao dizer: “A obra de Cruz e Sousa não é, todavia, simplesmente um grande 

ensaio falhado, como já se tem dito, nem tampouco a maior expressão da poesia lírica 

no Brasil, como já se escreveu [foi a opinião de Sílvio Romero]”248. Em seguida, 

quando afirma que “o satanismo de Baudelaire se mistura, na sua poesia, ao ceticismo 

melancólico, ao misticismo de Antero de Quental”, podese entrever uma percepção 

polifônica bakhtiniana dos discursos, uma tentativa de extrair dos versos as possíveis 

influências e o coro de vozes que poderiam guardar. É neste ponto, todavia, que a 

mácula da crítica se mostra mais condenável, pois Carvalho afirma que Cruz e Sousa 

“não soube traduzir” os ecos que havia em sua alma senão através de “imprecações 

desesperadas e alucinantes”, devido “mais ao instinto de raça que da consciência da 

vida [...]. Corrialhe nas veias aquela gota amargurada de sangue africano”249. 

Embora abrande os discursos anteriores, como vimos em Nina Rodrigues e no 

antropologismo eurocêntrico anterior, pois logo menciona uma “pretensa inferioridade 

étnica”, como destacamos, em grifo nosso, a relativização do conceito, Carvalho toma a 

arte do esteta catarinense quase que inteiramente como um autobiografismo de 

desespero social e étnico. Tratase de um dos primeiros sinais gritantes, na análise que 

se pretendia mais técnica que a crítica impressionista, do reducionismo da poesia de 

Cruz e Sousa a uma espécie de grito confessional de si mesmo. Carvalho arremata, na 

sequência: “daí serlhe a arte um instrumento de desabafo destemeroso e audaz”. 

                                                             
247 CARVALHO, 1958, p. 346. (Grifos nossos) 
248 Idem, ibidem, p. 346. 
249 Idem, ibidem, p. 346. (Grifos nossos) 
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Os traços acentuadamente característicos da crítica que interpretou Cruz e Sousa 

pelo ângulo autobiográfico representaram entrave severo à sua leitura, e ficam patentes 

na análise do escritor carioca, pois, em seguida a essa observação, cita integralmente o 

soneto Vida obscura, do poeta simbolista: 

 

Ninguém sentiu o teu espasmo obscuro, 
Ó ser humilde entre os humildes seres. 
Embriagado, tonto dos prazeres, 
O mundo para ti foi negro e duro. 
 
Atravessaste num silêncio escuro 
A vida presa a trágicos deveres 
E chegaste ao saber de altos saberes 
Tornandote mais simples e mais puro. 
 
Ninguém te viu o sentimento inquieto, 
Magoado, oculto e aterrador, secreto, 
Que o coração te apunhalou no mundo. 
 
Mas eu que sempre te segui os passos 
Sei que cruz infernal prendeute os braços 
E o teu suspiro como foi profundo!250 
 

Carvalho aduz, em seguida: “quem, diante da sinceridade de tal depoimento 

humano, ousaria contestar, com meia dúzia de argumentos triviais e rasos, como é de 

regra fazerse, a força de um temperamento tão significativo?”. Aqui, a referência à 

crítica de José Veríssimo é clara, embora omitida. Tratase da mesma contradição de se 

permitir o elogio depois de “constatar” que a arte de Cruz e Sousa seria uma 

imprecação pessoal ou súplica, ainda que autêntica.  

A confusão entre a pessoa do poeta e sua obra foi um defeito recorrente entre os 

estudiosos, o que o caso em análise revela com nitidez. Quando Mikhail Bakhtin analisa 

a escrita de Dostoievski251, por exemplo, separa a pessoa civil do autor da obra da 

posição socioaxiológica do autor-criador, estabelecendo que neste está cristalizada toda 

a polifonia sinfônica das vozes de uma totalidade artística, cuja multiplicidade dinâmica 

vai muito além. Assim, fica claro que a confusão entre essas duas entidades – a civil e a 

                                                             
250 Ainda que induza a maior parte dos leitores a uma referência indireta do simbolista à sua própria 
condição, Othon D’Eça reproduz este soneto entendendo que se tratava de um “grito de revolta e de 
protesto diante do cadáver de um pobre amigo e no qual ele vira a sua pessoa e o seu próprio destino!” 
(D’EÇA, Othon. Cruz e Sousa. In: MIGUEL, Salim. (Org.) Centenário de Cruz e Sousa: interpretações. 
2. ed. Palhoça: Ed. UNISUL, 2011, p. 14). 
251 BAKHTIN, 2008. 
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criadora – é um obstáculo para uma compreensão da Arte em maiores e mais amplas 

dimensões. 

Até mesmo Andrade Muricy – figura de maior relevo entre os críticos do 

Simbolismo – chegou a considerar o poema em prosa “Emparedado”, como um 

“monólogo confessional do próprio Dante negro”252, dilatando as fronteiras entre a voz 

do poema (autorcriador) e a voz do poeta (autorpessoa). 

Esse artifício conceitual, que Ronald de Carvalho explicita diversas vezes como 

leitor de Cruz e Sousa, uma delas afirmando que “o artista [...] desapareceu, para 

deixar o homem entregue ao pensamento aflito, debatendose na solidão e no 

silêncio”253, permite que se desincumba do fardo de uma crítica exclusivamente 

negativa. A semelhança entre o seu discurso, distante quase três décadas do de José 

Veríssimo, que já analisamos, é espantosa254:  

 

A poesia de Cruz e Sousa resistirá, nesse particular, à mais penetrante 
análise. As incorreções que, porventura, apresente, as obscuridades, os 
ilogismos, a falta de transparência de alguns símbolos são amplamente 
compensados pela agudeza da sua emoção [...]. Sua psicologia, feita 
de absurdos e contradições, irregular e complicada, está nesse modo 
sombrio de entender as coisas, nessa resignação heroica e simples com 
que ele suporta o amargor que lhe vem delas [...].255 
 

 
Ao criticar, em seguida, o evolucionismo, o materialismo e o positivismo 

científico como retratos de um mundo “excessivamente simples”, Carvalho afirma a 

necessidade de se procurar “um enorme desconhecido, do qual nada se conseguiria 

afirmar com segurança, mas que nos deixaria, em troca, o prazer de sabermos que ele 

está acima dos teoremas da ciência experimental”256. 

Recordemos, aqui, os elogios que ele havia feito à razão, ao lançar a pecha do 

descrédito sobre o Simbolismo, o que é flagrante contradição analítica.  

                                                             
252 MURICY, 2000, p. 30. Embora Muricy também tenha entrevisto outras perspectivas no poema 
Emparedado, como demonstraremos mais adiante, seu trabalho em defesa da figura de Cruz e Sousa e 
perpetuação da obra não dava espaço à leitura poética, por isso às vezes a “pessoa” e o “poeta” se 
confundiam em seu discurso. 
253 CARVALHO, 1958, p. 348. (Grifo nosso) 
254 O que denominamos de “leitura anacrônica”, em Carvalho, articulase precisamente nesta passagem, 
em que o escritor usa da mesma estratégia discursiva de Veríssimo. O elogio a Cruz e Sousa, em ambos 
os críticos, esvaneciase por aparecer somente depois de diversas ressalvas biográficas, étnicas, sociais, 
econômicas, e o mais que pudesse reduzir o poeta simbolista à condição exótica de um primitivo ou 
desesperado. Ambos os críticos viam a figura humana de Cruz e Sousa distorcidamente, de forma 
análoga, cegos ao que ocorria, de fato, no interior da obra poética. 
255 CARVALHO, 1958, p. 348. 
256 Idem, ibidem, p. 348. 
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O comentário se mostra significativo porque, na verdade, Carvalho anuncia um 

rompimento da tentativa frustrada de preenchimento dos vazios textuais, como nos 

indica a teoria do efeito, de Wolfgang Iser, e admite a possibilidade de a arte residir 

justamente na impossibilidade (desejável) de sua concretização lógica. O problema, 

quiçá grave, na crítica do jornalista carioca, é que tal constatação representa severa 

contradição com praticamente todo o arcabouço ideológico que desenvolveu nas 

páginas anteriores. Sua reflexão apontou na direção de um caminho de elucidação algo 

mais luminoso, mas a conclusão – o que é bastante curioso – foi de encontro ao que 

afirmara anteriormente. Afinal, a linguagem de Cruz e Sousa era ou não um real 

“defeito” de expressão? 

É preciso observar melhor, em perspectiva comparatista, a semelhança gritante 

do discurso de Carvalho com aquele já citado, de José Veríssimo, que afirma a 

incapacidade nos dons de expressão, à moda clássica, que, em Cruz e Sousa, recebeu o 

influxo de um destino desditoso e súplice, uma queixa sofrida e sincera. São conceitos 

críticos que, embora se pareçam, em Carvalho começam a atingir um ponto de 

dissolução, precisamente quando deixa (sem resolver) a questão das antíteses, 

ferramenta que Cruz e Sousa laborou com esmero, na seguinte passagem do crítico: 

“frequentemente a sua expressão fica indecisa, vacila entre termos que se repelem, ou 

entre ideias que se não conjugam, intimamente”, o que explicaria, segundo o ensaísta, 

“o desprezo em que ainda o têm as ‘rodas oficiais da literatura nacional’”, embora 

encerre a análise emprestando ao poeta de Santa Catarina, “apesar de todas as suas 

insuficiências, a força de um precursor”257. 

A precariedade na compreensão, que Carvalho demonstrou – malgrado sua 

posição prestigiada como jovem figura de uma “nova crítica”–, pode ser analisada ainda 

de outra forma. À luz da teoria de Bakhtin/Voloshinov, exposta em O discurso na vida e 

o discurso na arte (1926)258, o efetivo público leitor é categoria diversa do receptor 

imanente. Este compreende uma camada formal no texto, que inscreve uma função 

estética e expõe, na obra, um conjunto múltiplo e polifônico de vozes articuladas sob os 

aspectos sóciohistóricoculturais. O receptor imanente é o plano textual para o qual o 

autor escreveu, corresponda ou não à época em que estava inserido. Sendo a obra do 

                                                             
257 CARVALHO, 1958, p. 350. Os grifos das citações anteriores são nossos. 
258 BAKHTIN, M. M., VOLOSHINOV, V. N. O discurso na vida e o discurso na arte: sobre poética 
sociológica. Trad. do inglês: Carlos Alberto Faraco e Cristovão Tezza, para fins didáticos, s.d. Muito 
embora a obra de Bakhtin tenha sido mais conhecida e difundida nas últimas décadas, fato digno de 
destaque é que suas reflexões estavam ocorrendo de forma contemporânea à obra de Ronald de Carvalho, 
trazida por nós à análise, nesta seção. 
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poeta catarinense bastante arrojada para a época em que foi escrita, e nisso nos 

remetemos aos fragmentos dos “Violões que choram...”, que citamos, o desacordo na 

recepção da época fica mais claro. Entretanto, ganha relevo em nossa análise a 

fracassada tentativa de Ronald de Carvalho em situar a poesia simbolista segundo 

parâmetros que remetiam ao século XIX, perdendo a oportunidade de reler o catarinense 

à luz da época em que escreveu a crítica, ou mesmo até a 5ª edição, no ano de sua 

morte, em 1935. Se houvesse atualizado seus parâmetros, o receptor imanente que 

estava insculpido na escrita do poeta catarinense teria se ajustado muito melhor à sua 

leitura, feita no primeiro quartel do século XX. Veremos, mais adiante, que, com Mário 

de Andrade, deuse fenômeno inteiramente diverso. 

A eleição, em nossa pesquisa, da crítica de Ronald de Carvalho como elemento 

demonstrativo de um percurso intermediário nas leituras de Cruz e Sousa ainda tem 

mais uma razão. Convivendo com nomes da lavra de Mário de Andrade, Oswald de 

Andrade, Menotti del Piccia, e tomando contato com as vanguardas mais ousadas, a 

exemplo dos manifestos do Antropofagismo, do Dadaísmo de Tristan Tzara, da irrupção 

de Macunaíma (1928) e dos respiros transformadores da poesia nacional, Carvalho não 

condena ou aponta, em momento algum de seu texto, o fato de Cruz e Sousa não ter 

criado uma poesia centrada em elementos nacionalistas ou regionais, mesmo sendo um 

representante do que chamou “sangue africano”. 

Esta constatação é nota de uma mudança no enfoque paradigmático dos aspectos 

nacionaisregionalistas como crivo de brasilidade ou ponto de referência, presentes no 

legado de José de Alencar, na crítica da segunda metade do século XIX, e desenvolvida 

pelos modernistas sob diversos ângulos. 

Não obstante os aspectos positivos, ao revés do que havia ocorrido com Félix 

Pacheco e Sousa Bandeira, o poeta carioca exotizou e rotulou tão marcadamente a 

“pessoa” de Cruz e Sousa, que os versos praticamente desapareceram da visão do 

crítico. A recepção foi quase uma não-leitura. Quase. 

O caminho para entender Cruz e Sousa, malgrado os obstáculos, começava a ser 

aberto, ainda que em passos vacilantes. 
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A mais famosa gravura de Cruz e Sousa data do início de 
1898, pouco antes de sua morte. Notese que, embora Cruz 
e Sousa tivesse a cor da pele próxima ao negror de seu 
terno, é evidente o branqueamento259 da imagem, não por 
sugestão do poeta, acreditamos.  Em sentido mais 
abrangente, seguimos a esteira do pensamento de Emanoel 
Araújo: “Eis o maior perigo do branqueamento: limita o 
papel do negro na história à condição de força de trabalho, 
ignorar suas lutas, e seu papel na cultura. Eis o maior 
perigo: branqueando as imagens dos negros, branqueamos 
também a história do Brasil. Maiores ou menores, os 
espaços de liberdade conquistados pelos negros custaram
lhes séculos de sofrimento e luta. Uma luta que ainda hoje 
continua”.260 Em um dos seus mais veementes e 
conhecidos poemas em prosa, o poeta alude a um assunto 
que é raro nas principais obras: sua origem africana 
(embora outras interpretações sejam cabíveis): “Eu trazia 
cadáveres que me andassem funambulescamente 
amarrados às costas, num inquietante e interminável 
apodrecimento, todos os empirismos preconceituosos e não 
sei quanta camada morta, quanta raça d’África curiosa 

                                                             
259 O clareamento de fotos é mencionado por Gilberto Freyre: “A voga de ‘fotografias coloridas’ entre nós 
explica o fato de, ainda hoje, encontraremse em salas de visitas de famílias reconhecidamente negroides 
nas suas origens retratos de patriarcas já mortos que, tendo sido mulatos ou quadrarões evidentes, nos dão 
às vezes a ideia, nas suas fotografias apologéticas quando não angélicas, daqueles ‘europeus degradados 
pelos trópicos’, a que se referiu, certa vez, o escritor Mário Pedrosa. É que a fotografia nem sempre pode 
servir, em tais casos, de ‘tirateima’. Tornase cúmplice da mistificação” (FREYRE, Gilberto. Sobrados e 
mucambos. Global Editora e Distribuidora Ltda, 2015, p. 482). 
260 ARAÚJO, Emanoel. Museu Afro-Brasil. Brasileiro, brasileiros. São Paulo: Editora Prefeitura da 
Cidade de São Paulo, 2005, p. 161. 
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desolada… Surgindo de bárbaros, tinha de domar outros 
mais bárbaros ainda, cujas plumagens aborígenes 
alacremente flutuavam através dos estilos… O 
temperamento entortava muito para o lado da África, era 
necessário entortálo para o lado da Regra, a fim de deixá
lo certo como um termômetro”.261  

 
3.4 – O visionarismo de Mário de Andrade e Cecília Meireles 

 

Entretanto, ainda haveria surpresas capazes de obrigarnos, perscrutando por 

outros caminhos, a adaptar os parâmetros de análise para compreender certas 

irregularidades nas recepções. Sim, pois muito longe de serem “lineares e progressivas”, 

as leituras de Cruz e Sousa mostramse, a partir de então, por momentos, ora 

surpreendentes, ora desafiadoras, em um constante avanço e recuo. De forma trôpega e 

entre raras luzes e labirínticas escuridões, deparamonos com pontos de vista que 

ombreariam em avanço com nossa contemporaneidade, bem como outros de pesaroso e 

retrógrado conteúdo. 

Rompemse os diques da regularidade de um suceder previsível notadamente 

com Mario de Andrade e Cecília Meireles – cujas leituras tão transparentemente 

expressam a descontinuidade262 evolutiva da compreensão da poética do catarinense, ou 

nos dizeres do filósofo francês, a necessidade de construir sistematicidades 

descontínuas – que surpreendem.  

Para a análise da leitura de Cruz e Sousa feita por Mário de Andrade, 

necessitamos, contudo, contextualizar a relação do autor de Macunaíma (1928), em 

primeiro lugar, com o Simbolismo. 

Sob o ponto de vista das modernas teorias da recepção e do efeito, Andrade seria 

o leitor capaz de ajustar seu horizonte de expectativas às leituras mais desafiadoras, e 

concretizar os vazios e negações nos espaços lacunosos da escrita como um leitor de 

                                                             
261 A gravura é de autoria do pintor e poeta Maurício Jubim, já em domínio público. Acrescemos 
fragmento do poema em prosa “Emparedado”, do póstumo Evocações (1898). Em: SOUSA, 2000, pp. 
658673. 
262 Verificamos a justa articulação, para nossa pesquisa, dos conceitos expressos por Michel Focault: “Por 
outro lado, se os acontecimentos discursivos devem ser tratados como séries homogêneas, mas 
descontínuas umas em relação às outras, que estatuto convém dar a esse descontínuo? Não se trata, bem 
entendido, nem da sucessão dos instantes do tempo, nem da pluralidade dos diversos sujeitos pensantes; 
trata-se de cesuras que rompem o instante e dispersam o sujeito em uma pluralidade de posições e de 
funções possíveis. Tal descontinuidade golpeia e invalida as menores unidades tradicionalmente 
reconhecidas ou as mais facilmente contestadas: o instante e o sujeito. E, por debaixo deles, 
independentemente deles, é preciso conceber entre essas séries descontínuas relações que não são da 
ordem da sucessão (ou da simultaneidade) em uma (ou várias) consciência; é preciso elaborar – fora das 
filosofias do sujeito e do tempo uma teoria das sistematicidades descontínuas” (FOUCAULT, Michel. A 
ordem do discurso. Leituras filosóficas. São Paulo: Edições Loyola, 2004, pp. 5859. Grifos nossos). 
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exceção, ideal, de vasta cultura, compreendendo a obra em sua gama variabilíssima de 

significados, que são concepções de obra e leitor que se aproximam dos conceitos 

elaborados por Umberto Eco263. Compreendemos que isto, em princípio, favoreceria sua 

leitura da poesia simbolista. 

Factualmente, após a estreia no campo das letras com Há uma gota de sangue 

em cada poema (1917), o talento estuante de Mário de Andrade não demoraria a se 

fazer notar. Antes de publicar Pauliceia desvairada (1922), cujo poema “Ode ao 

Burguês” foi lido em público na Semana de Arte Moderna, no mesmo ano, o escritor e 

musicólogo de São Paulo viajou em 1919 a Mariana, em Minas Gerais, exclusivamente 

para conhecer Alphonsus de Guimaraens, um dos últimos corifeus da segunda geração 

do Simbolismo. Curiosamente, em 1895, o próprio autor mineiro de Dona mística 

houvera viajado ao Rio de Janeiro somente para conhecer um dos poetas que mais 

admirava: Cruz e Sousa. Sobre a passagem, já aprofundamos alhures264. 

Sem interromper o fluxo da narrativa, bastanos um único soneto, de Faróis, que 

parece misteriosamente “afinado” à lírica sacramental de Alphonsus, para bem sugerir o 

grau de admiração que o mineiro consagrava ao catarinense265. Escreveu Cruz e Sousa: 

 

Visão guiadora 
 
Ó alma silenciosa e compassiva 
Que conversas com os Anjos da Tristeza, 
Ó delicada e lânguida beleza 
Nas cadeias das lágrimas cativa. 
  
Frágil, nervosa timidez lasciva, 
Graça magoada, doce sutileza 
De sombra e luz e da delicadeza 
Dolorosa de música aflitiva. 

                                                             
263 Adotamos a perspectiva de Eco sobre o leitor por identificarse à figura de Mário de Andrade, que 
possuía notável cultura, talento e acuidade. Partindo do conceito de que a obra é aberta a múltiplas 
interpretações, as palavras de Eco dizem por si: “O leitor se excita, portanto, ante a liberdade da obra, sua 
infinita proliferabilidade, ante a riqueza de suas adjunções internas, das projeções inconscientes que a 
acompanham, ante o convite que o quadro lhe faz a não deixarse determinar por nexos causais e pelas 
tentações do unívoco, empenhandose numa transação rica em descobertas cada vez mais imprevisíveis” 
(ECO, 1991, p. 160). 
264 CAPOBIANCO, 2014. Henriqueta Lisboa, em conferência, comenta o fato. (LISBOA, 1945, p. 28.) 
265 Andrade Muricy acentua a veneração que sentia Alphonsus por Cruz e Sousa: “Alphonsus de 
Guimaraens, admirador de Cruz e Sousa a ponto de viajar para o Rio somente a fim de conhecêlo, só em 
1899, já morto o poeta, publicou o seu primeiro livro de poemas [...]” (MURICY, 2000, p. 34. Grifos 
nossos). De fato, o poeta mineiro estreou em 1899 com duas obras: Setenário das dores de Nossa-
Senhora e Câmara ardente, e também Dona mística, todas pela Tip. De Leuzinger & Cia. Setenário das 
dores de Nossa-Senhora, porém, foi escrito entre 189294. Ver em: LISBOA, Henriqueta. Alphonsus de 
Guimaraens. V. 7 de Nossos grandes mortos. Rio de Janeiro: Editora Livraria Agir, 1945, p. 40; o que 
bem explica a ênfase das palavras de Muricy. 
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Alma de acerbo, amargurado exílio, 
Perdida pelos céus num vago idílio 
Com as almas e visões dos desolados. 
  
Ó tu que és boa e porque és boa és bela, 
Da Fé e da Esperança eterna estrela 
Todo o caminho dos desamparados.266 

 

Retomando a sequência, vemos que o interesse da visita de Andrade até Mariana 

põe por terra a ideia de que os Modernistas negaram todo o passado, como é de hábito 

se afirmar. Assegura Massaud Moisés que, na Semana de Arte Moderna, em São Paulo, 

os iconoclastas modernistas voltaramse “contra o Romantismo lacrimejante, o 

Realismo de Zola e Eça, o Parnasianismo marmóreo, apenas respeitando o Simbolismo, 

já por ser antiparnasiano, já por conter presságios de sua proposta revolucionária”267.  

Após a visita de Mário de Andrade, Alphonsus, que viria a falecer dois anos 

depois, já no fim de sua trajetória literária, comenta com seu filho, por carta: 

 

Há cinco dias esteve aqui o Sr. Mário de Morais Andrade, de S. Paulo, 
que veio apenas para conhecerme, conforme disse. É doutor em 
ciências filosóficas. Leu e copiou várias poesias minhas [...] É um 
rapaz de alta cultura, sabendo de cor, em inglês, todo o ‘Corvo’ de 
Poe. Viaja para fazer futuras conferências, e visitou todos os velhos 
templos desta cidade. A verdade é que, para quem vive, como eu, 
isolado – uma visita dessas deixa profunda impressão.268 

 

Mário de Andrade, jovem e entusiasmado, escreve ao periódico A cigarra o 

resultado da visita, como houvera avisado ao próprio Alphonsus que o faria: 

 

E foi uma hora de inesquecível sensação a que vivi com ele. Na 
tristura cinza do aposento, pude dizerlhe pausadamente, em calma, as 
lindas coisas que eu sentia sobre a sua arte desacompanhada e 
incompreendida. [...] Faleilhe depois do descaso em que o deixavam 
os nossos. Sorriu, num meigo perdão; e recompensoume o afeto, 
dandome versos. [...] Passaramme então pela voz grande cópia de 
versos maravilhosos que a nossa gente não sonha, nem imagina – 
fortunas de poesia, nababescas, sepultadas numa terra de saudade. 
Versos encantados, dos mais lindos da língua portuguesa, dos mais 

                                                             
266 SOUSA, 2000, pp. 147148. 
267 MOISÉS, 2001, p. 17. 
268 Trecho da carta de Alphonsus de Guimarães a seu filho João. In: GUIMARÃES FILHO. Alphonsus de 
Guimarães: no seu ambiente. Rio de Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 1995, p. 356. 



106 
 

comovidos dos nossos dias, dispersos em revistas que os não realçam, 
fanando num ineditismo pasmado e burguês.269 
 

A admiração de Andrade pelo Simbolismo se torna mais palpável em nossa 

pesquisa quando publica, no Jornal do Commercio, sete artigos intitulados Mestres do 

passado270, cujo caráter híbrido, situado entre análise e arroubo emocional, o próprio 

autor descreve no último dos textos, que chamou de Prelúdio coral e fuga, publicado 

em 1º de setembro de 1921. O conteúdo assumia um tom de escárnio e revolta, bem ao 

estilo do seu autor: 

 

Deram pomposamente ao meu trabalho o nome de Crítica. Há, sem 
dúvida, nestas linhas algumas reflexões críticas, mas isso não basta 
para que levem o nome de crítica os ‘Mestres do Passado’. Escrevi 
sorrindo. Escrevi com alma. Crítica se faz com seriedade e método; e 
eu não me sujeito, por incapacidade, a método nenhum. [...] Os meus 
partidários chamaram a isto: Derrubada de ídolos. Os inimigos: 
Crítica. Nem uma nem outra. Cócegas. Simplesmente cócegas. [...] 
odiei os Mestres do Passado, que admiro, mas cuja paternidade 
renego. [...] Malditos para sempre os Mestres do Passado! [...] Tolos e 
Malditos! Cuspimos sobre vós a nossa maldição e as risadas 
alumbrantes da nossa cólera, o despeito divino das nossas 
impaciências! [...] E que não fique nada! Nada! Nada!271 

 

Ocorre que, por curioso e instigante que pareça, em Mestres do passado o 

escritor paulistano se refere somente aos poetas Parnasianos, que enumeramos por 

ordem da data de publicação: Francisca Júlia, Raimundo Correia, Alberto de Oliveira, 

Olavo Bilac e Vicente de Carvalho. A Cruz e Sousa alude brevemente, no artigo sobre 

Olavo Bilac: 

 

O admirável e esquecido Cruz e Sousa, poeta genuíno, visionário, 
usava de quando em quando encher os decassílabos com longas 
palavras, três ou duas 
 
Melancolias e Melancolias, 
Embora ansiosamente, amargamente, 
 

                                                             
269 ANDRADE, Mário. Carta a Alphonsus de Guimaraens. A cigarra, 1º de agosto de 1919. (Grifos 
nossos). O pensamento de um dos mais revolucionários entre os Modernistas brasileiros era semelhante: 
“Alphonsus de Guimaraens valia sem dúvida todos os poetas juntos da Academia Brasileira. Foi [...] um 
lutador da arte nova [...] da boa arte nacional” (ANDRADE, Oswald. Questões de arte. Jornal do 
Commercio, 25 de julho de 1921). 
270 ANDRADE, Mário de. Mestres do passado. Jornal do Commercio. Em 2, 12, 15, 16, 20, 23 de agosto 
e 1º de setembro de 1921. Reproduzidos em: BRITO, Mário da Silva. História do Modernismo brasileiro. 
I – Antecedentes da semana de arte moderna. 4. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1974, pp. 254
309. (Todas as citações estão nesta edição e páginas). 
271 BRITO, 1974, pp. 301309. 
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o que dava a seus versos um ritmo largo e embalador dum 
extraordinário efeito. Bilac usava com frequência do mesmo processo 
nos decassílabos de Tarde. 
Aliás, encontro uma influência do poeta negro nos versos de Tarde. 
Sermeia talvez um tanto difícil explicálo... Por isso não afirmo. 
Sinto.272 

 

Mais adiante, o autor de Mestres do passado transcreve um soneto de Bilac e 

exclama: “Reli. Tornei a ler. Creio mesmo que treli. Qual! não compreendia! Que 

diabo! Olavo fizera simbolismo! ou coisa que o valha? Não podia ser! Reli. Qual! não 

entendia!”273. 

Ao pesquisador, o aprofundamento e análise cuidadosas podem revelar alguns 

indícios significativos. O autor paulistano não se detivera a analisar o papel de Cruz e 

Sousa no movimento simbolista, pois, em seus artigos, inseriu somente poetas 

parnasianos. Embora um movimento marginal à corrente dominante, o estilo 

capitaneado pelo artista catarinense e seguido, com outro espírito, por Alphonsus de 

Guimaraens houvera marcado época, dando luz a um sem número de poetas, Revistas, 

turbulência entre os círculos literários e influências, cujo exemplo da aproximação entre 

a escrita inicial de Augusto dos Anjos e Cruz e Sousa já apontamos.  

Por que Mário de Andrade não incluíra em os Mestres do passado o 

Simbolismo? É provável que conhecesse pouco a obra de seu principal representante, 

principalmente devido à raridade dos volumes, já esgotados e de pouco acesso na 

década de 1920. O que lera até o momento, porém, levouo a entender Cruz e Sousa 

como “admirável”, “poeta genuíno”, “visionário”. 

No momento em que escrevia seus virulentos artigos, o autor de Macunaíma 

atravessava um período em que a Semana de Arte Moderna, realizada em fevereiro de 

1922, em São Paulo, estava sendo gestada, e suas ideologias disseminadas e 

desenvolvidas. Voltar a Cruz e Sousa de forma ostensiva não seria propício ao novo 

movimento – que viria a abalar as raízes da literatura brasileira sob a estampa da 

originalidade e negação do passado estanque, mormente pela afinidade entre 

Simbolismo e Modernismo. Mário, porém, realizara uma leitura futurista do esteta 

catarinense, como veremos adiante, o que sugere sua afinidade com o movimento 

inaugurado em Missal e Broquéis. 

                                                             
272 Idem, ibidem, p. 291. 
273 Idem, ibidem, p. 293. 
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Tanto assim, que foi longe visitar o simbolista convicto Alphonsus, o “solitário 

de Mariana”, elogiando seu estro. Em se tratando da importância de Mário de Andrade, 

o quase silêncio em público sobre Cruz e Sousa é um fato que, acreditamos, não deve 

ter se dado por falta de ocasião. Ao elogiar o catarinense no artigo sobre Bilac, 

observamos que diz o mínimo possível. 

Com efeito, em 1967 o filósofo francês Maurice MerleauPonty diria: “Se a 

linguagem renuncia a enunciar a própria coisa, irrevogavelmente a expressa. [...] A 

linguagem é significativa quando, em vez de copiar o pensamento, se permite dissolver

se e recriarse pelo pensamento”274. 

Em sua juventude, Mário de Andrade provavelmente conhecia pouco a obra do 

poeta do Desterro, e isto por razões editoriais. Sim, pois algum tempo depois da 

publicação de Últimos sonetos (1905), em Paris, sob os auspícios de Nestor Vítor, a 

obra de Cruz e Sousa havia se tornado de difícil acesso e pouco lida, com raros 

exemplares esparsos, o que justificou as razões que levaram Nestor Vítor a publicar a 

Obra completa do poeta catarinense em 192324, reunindo em poesia e prosa o que já 

havia sido publicado, sem acréscimos. Vítor, na Introdução desta edição, referese à 

existência de outras peças, mas aduz que, “deixando de publicálas como trabalhos de 

Arte, sou fiel às intenções do autor e correspondo melhor à confiança que ele em mim 

depositou”275. O crítico paranaense considerava que os trabalhos irregulares ou 

iniciantes, que o próprio Cruz e Sousa não destinara à publicação, detinham o mero 

caráter de documentos históricos. Até a Edição do centenário do nascimento do grande 

catarinense, em 1961, porém, mais 226 composições276 seriam incluídas ao acervo da 

Obra completa que Nestor Vítor trouxera a lume, em 192324.  

Estas informações nos interessam particularmente, pois foi justamente a citada 

Edição de 1923 (volume I de Poesias, de Cruz e Sousa), que Mário de Andrade 

comprou e avidamente leu, fazendo anotações de próprio punho nas folhas. O 

entusiasmo de surpresa do ensaísta e musicólogo paulistano mostrouse evidente e traiu 

                                                             
274 MERLEAUPONTY, Maurice: Das auge und der geist. Philosophische essays. Trad. de Hans Werner 
Arndt, Reinbeck, 1967, p. 73, apud: ISER, 2001, p. 91. 
275 SOUSA, João da Cruz e. Obras completas. Com introdução e anotações de Nestor Vítor. Rio de 
Janeiro: Ed. do Annuario do Brasil [192324] 2 v. Conteúdo. – v. 1 Poesias. – v. 2 Prosa. Os dois volumes 
continham Broquéis, Faróis, Últimos sonetos, Missal e Evocações. Embora a publicação estivesse longe 
de ser a obra “completa”, pois mais de duas centenas de composições seriam acrescidas no futuro, estas 
cinco obras representavam tudo o que o poeta manifestara intenção de publicar. Esta constatação, salvo 
engano nunca mencionada pela crítica (exceto Andrade Muricy), é fundamental e justificará as posições 
que iremos adotando ao longo desta Tese. 
276 O mérito devese principalmente ao trabalho incansável de Andrade Muricy, conforme o relata. 
(MURICY, 2000, p. 23). 
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o pouco conhecimento da obra completa em profundidade277, mesmo considerando a 

breve menção em os Mestres do passado. As anotações, recolhidas e publicadas por 

Nites Therezinha Feres, em 1969278, estão entre os raros testemunhos que possuímos da 

relação entre o folclorista autor de Paulicéia desvairada (1922) e a obra do esteta 

catarinense. 

Explica Nites que o ensaísta paulistano “datou de próprio punho as anotações do 

volume de Cruz e Sousa, permitindo o seu exato registro cronológico”279, e aponta em 

seguida que, respectivamente no final do poema “Envelhecer” e antes do título do 

poema “Flores da lua”, do catarinense, Mário escreveu:  

 

Estes poemas longos dos Faróis são característicos a esse respeito. O 
poeta é escravo das associações. Não sabe o que vai dizer. Tem moto 
lírico inicial: será a mãi [sic] escrava, será a recordação do amigo. 
Mas a atenção é fragílima. E o tema sem leme segue ao léu das 
associações, corre, bordeja, afunda, sobe à tona e morre finalmente 
sob o impulso ondulado das rimas./Agosto de 1923/Vide pgs. [sic] 
184, 195, 170, 217, 241.280 

 

A concatenação entre pensamentos aparentemente esparsos, típico de anotações 

de momento, realizadas na agitação natural da descoberta é, em si mesma, um 

procedimento simbolista281. Mário de Andrade, mesmo citando a “mãi (sic) escrava”, 

foge dos estigmas das leituras anteriores, sejam das “gotas amarguradas de sangue 

africano”, como dissera Ronald de Carvalho, sejam das alusões à poesia “do negro”, “do 

revoltado”, do “excluído”. O folclorista paulistano relê Cruz e Sousa através de 

procedimentos aos quais denominou associações, o que mostra com intensidade a forma 

                                                             
277 Não era propriamente culpa de Mário. Nestor Vítor, na Introdução de Poesias (1923), alerta que 
“todos os livros do Poeta [Cruz e Sousa], com exceção dos [sic] Últimos sonetos, publicados em 1905, 
são hoje de achado difícil, guardados como raridades em todo o Brasil”. 
278 FERES, Nites Therezinha. Leituras em francês de Mário de Andrade. Seleção e comentários com 
fundamento na marginália. São Paulo: Publicação do Instituto de Estudos Brasileiros, 1969. 
Concordamos com o pensamento da autora quando aduz, no primeiro parágrafo da Introdução (p. 9), que:  
“Os apontamentos escritos por Mário de Andrade à margem dos livros que leu, [sic] abrem uma via de 
acesso às ideias que, de uma forma ou de outra, contribuíram para a sua formação”.  
279 Idem, ibidem, p. 30. 
280 Idem, ibidem. 
281 Anna Balakian define alguns mecanismos do Simbolismo que se articulam, em nossa pesquisa, não 
somente com a poesia de Cruz e Sousa, mas com as anotações – algumas dispersas e “desconcatenadas” 
que Mário de Andrade fez, sobre o poeta simbolista: Diz Anna Balakian: “A forma mais bemsucedida de 
símbolo foi a criada pela fusão da realidade física ou concreta com o estado de espírito interior ou 
abstrato. [...] [Isto tornou] “efetivo de vários modos o discurso equívoco: a palavra incomum, o objeto, a 
paisagem, o mito, a união de características abstratas e concretas cuja relação é evidente, [...] [que são] 
tentativas de transcender o significado direto do poema e abrir perspectivas à conjetura para elevar a 
experiência limitada [...] a um nível de múltiplas possibilidades” (BALAKIAN, Anna [1967]. O 
Simbolismo. Trad. de José Bonifácio A. Caldas. São Paulo: Editora Perspectiva, 2000, pp. 8788). 
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como interligou os versos simbólicos buscando a articulação entre os desvios de sentido 

e as lacunas significadoras que ocorrem na recepção. A reação do autor de Paulicéia 

desvairada, em seguida, nos dá a tônica da leitura que realizava sobre o poeta de 

Faróis: 

 

Cruz e Sousa, sem intenção de fazer espírito, muito mais que 
perturbado por simbolismo, é um verdadeiro precursor do dadaísmo. 
Atingindo o impressionismo mais destrutivo, por meio de sucessões de 
ideias que se ligam não mais por meio de inteligência, mas muito 
mais por associações, muitas vezes totalmente subconscientes e 
pessoais. A rima é um meio construtor definitivo dos seus poemas. 
Mais do que a Banville. As ideias nascem das rimas e daí muitas vezes 
um imprevisto delicioso, desconcertante, eminentemente lírico, mas 
eminentemente impressionista e destrutivo também.282 

 

Concebemos que, até então, não houvera leitura mais moderna a respeito da obra 

de Cruz e Sousa, e a visão inovante da estética com a qual se defrontava – que o crítico 

paulistano deixou tanto à mostra como implícita – expressa a percepção de rara 

acuidade que teve, quiçá arrojada até em nossos dias.  

Naqueles tempos turbulentos do Modernismo, o registro do leitor paulistano é 

mostra de seu visionarismo e cultura, eis que não temos vestígios de outra opinião 

sincrônica que se equipare à opinião dele283, salvo as de Andrade Muricy, que serão 

objeto de estudo oportunamente. A relação entre as desconexões do Dadaísmo, a 

percepção do manejo do subconsciente para atingir estágios próximos ao 

impressionismo, ao “imprevisto delicioso” e à potência destrutiva dos símbolos 

representam um tipo de compreensão – notemos bem – alheia aos estigmas 

etnobiográficos284 que marcaram as primeiras leituras de Cruz e Sousa, bem como 

                                                             
282 FERES, 1969, pp. 3031. As palavras são de Mário de Andrade. (Grifos nossos) 
283 Leituras arrojadas já haviam sido esboçadas pelos admiradores do poeta do Desterro, e, nesse campo, 
Nestor Vítor deu à luz excelentes textos, mas a exclusão dos simbolistas do cenário principal dos círculos 
literários e a escassa difusão e relevo das reflexões nos obrigam a não trazêlos à análise. Hoje, somente 
os especialistas e leitores mais interessados conhecem os textos destes admiradores, e mesmo os de 
Nestor Vítor, cujo ápice da existência foi justamente a missão de perpetuar, publicar, divulgar e impedir 
que a obra de Cruz e Sousa desaparecesse. E nisto, foi vitorioso. Antes de falecer, em 1932, o legado que 
transmitiu a Andrade Muricy, tanto de conhecimento, inspiração, como dos próprios manuscritos do poeta 
catarinense foram decisivos para a projeção da Obra do simbolista. 
284 Criamos este neologismo para denominar as leituras de Cruz e Sousa que foram fundadas sobre os 
paradigmas etnorraciais (tanto para diminuílo, quanto para exaltálo), e que se utilizaram da biografia do 
poeta (miséria, exclusão, loucura da esposa, morte dos filhos, tuberculose) para construir relações causais. 
As leituras etnobiográficas, portanto, abrangem etnia, raça e biografia. Cabe ressaltar que há diversas 
teorias que diferenciam e (ou) confundem os termos “etnia” e “raça”. Poutignat e StreiffFenart nos 
dimensionam o problema: “entre os teóricos modernos, os termos ‘etnia’ ou ‘étnico’ abrangem, assim, de 
uma só vez, sentidos diversos e se encontram articulados de maneira diferente com as noções de raça e de 
nação. Para Renan, o elemento étnico está do lado do objetivo e da fatalidade e se situa em oposição à 
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outras que grassaram ao longo do século XX. Mário de Andrade, como Cecília Meireles 

– que veremos adiante – foram exceções. 

A forma como o ensaísta paulistano buscou decifrar a poesia do vate simbolista 

nos indica que, provavelmente, não havia se dado conta de certos aspectos 

anteriormente, ou não conhecia o conjunto completo das poesias, reunidas na edição de 

1923. No entanto, a associação que fez entre o autor de Faróis e o Dadaísmo e 

Impressionismo aponta para reflexões que, no tempo de Cruz e Sousa, e mesmo décadas 

depois de sua morte eram incogitáveis ou mesmo ignotas, pela transgressão 

deformadora e alguns procedimentos que só o poeta – no seu tempo – soube usar. 

Mário de Andrade anota, ainda à margem de uma das páginas, no fim do poema 

“Violões que choram...”, que já situamos como epicentro crucial da transformação das 

leituras do simbolista: “Inegavelmente uma obra prima. O Bateau ivre da literatura 

brasileira”285. Referiase ao poema assim intitulado, de Arthur Rimbaud, um dos numes 

tutelares do Simbolismo francês do século XIX. 

A menção ao Dadaísmo não fora casual, pois Andrade a reforça quando escreve, 

ao final do poema “Pressago”, de Cruz e Sousa: “Do mais legítimo dadaísmo. É como a 

minha página ‘Trágica’, onde acumulei sem concatenação, ideias sinistras”286. Ao final 

do poema “Ressurreição”, ainda neste volume de Poesias, arremata Andrade: “É um 

grande poema. Qualquer dos grandes líricos ingleses se orgulharia dele”287. 

Foram poucas as notas do modernista. Adiante, no final do soneto “Piedosa”, 

anota sobre a peça do simbolista, em um tom respeitoso e pouco frequente na linguagem 

espontânea e ora ácida do crítico paulistano: “Poucas mulheres brancas foram com mais 

doçura lembradas e mais verdadeira paixão exaltadas que esta Gavita [esposa de Cruz e 

Sousa, que era negra]”288. 

                                                                                                                                                                                   
subjetividade e à vontade, fatores decisivos para a formação das nações. Já do ponto de vista de Weber, a 
etnia, como a nação, fica do lado da crença do sentimento e da representação coletiva, contrariamente à 
raça, que fica do lado do parentesco biológico efetivo. Não se tem certeza de que as confusões inerentes à 
noção de etnia, e especialmente aquelas referentes à relação ambígua que ela mantém com a noção de 
raça, estejam realmente dissipadas” (POUTIGNAT, Philippe; STREIFFFENART, Jocelyne. Teorias da 
etnicidade. São Paulo: Universidade Estadual Paulista – UnESP, 1997, 250 p. pp. 4041). Desse modo, 
não nos deteremos em delimitar as fronteiras entre os conceitos, posto que as leituras críticas (objeto de 
nossa pesquisa) em todas as épocas englobaram indistintamente “raça” e “etnia”, sem que 
especificamente qualquer diferença servisse de guia para os leitores. Os termos “africano”, “negro”, 
“primitivo” ou “bárbaro” foram usados pela crítica partindo dos mesmos pontos de vista. Os autores 
citados, ainda, aludem ao longo de Teorias da Etnicidade que algumas discussões que incluem (ou não) 
traços fenotípicos na ideia de etnia pertencem à segunda metade do século XX. 
285 FERES, 1969, p. 31. As palavras são de Mário de Andrade. (Grifos nossos) 
286 Idem, ibidem. (Grifos nossos) 
287 Idem, ibidem. (Grifos nossos) 
288 Idem, ibidem, p. 32. 
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Mário encerra com a constatação, que, em nossa visão parece renovadora, de que 

“as enumerações de Bilac, já embrionárias, ou antes subconscientes, vêm nos versos de 

Cruz e Sousa”289. Andrade anotou o assunto dos poemas nas páginas 26, 31, 32, 38, 39, 

42, 45, 46, 50, 55, 80 e uma não numerada, como informa Feres. As várias indicações 

de numeração de página e o entusiasmo sugerem que, somente naquele momento, o 

ensaísta paulistano estava, de fato, lendo minuciosamente Cruz e Sousa. Ainda assim – 

devemos frisar – apenas a poesia, e não a prosa. 

Pensarse, hoje, em um poeta ativo no Modernismo, que trouxe a lume obras 

revolucionárias para o movimento, comparou Cruz e Sousa aos procedimentos 

dadaístas, impressionistas e deformadores, antecipando em décadas a constatação de o 

poeta catarinense possuir obras em nível de qualidade capaz de não fazer vergonha aos 

“grandes líricos ingleses”, é um fato digno de análise e tem matiz contemporâneo de 

relevo, pois Mário não publicou nada a respeito. Leituras que aprofundarão estes 

elementos em grau de artigo, de Dissertação ou Tese só ocorreriam várias décadas mais 

tarde, quase ao findar do século XX. 

Gilberto Mendonça Teles, em artigo lapidar290, aprofundou um fenômeno que, 

primeiro, assim esboçou: “a relação de Mário de Andrade com o simbolismo e com a 

poesia de Cruz e Sousa se deixa perceber [...]. Há, entretanto, algo mais sutil nessas 

relações e que ultrapassa a simples apropriação de recursos técnicos, como o da 

enumeração”291. O artigo de Teles, de fato, carreia um arrolamento sistemático de 

trechos onde Cruz e Sousa produziu neologismos, versos de longas palavras (duas ou 

três), e mecanismos como aliterações, assonâncias e enumerações, constatando que o 

próprio Mário de Andrade impregnara sua obra desses processos. Antes de Teles, tal 

inventário de recursos simbolistas sousianos já houvera sido realizado, em 1946, por 

Antônio de Pádua, de modo algo similar, como veremos cronologicamente mais 

adiante. 

Seguindo na análise, Gilberto demonstra em seu artigo que “aqui cabe melhor o 

termo influência, no sentido de que a poesia de Cruz e Sousa impregnou o pensamento 

                                                             
289 Idem, ibidem, p. 32. 
290 Publicado inicialmente na revista Travessia nº 26, de 1993, sob o título “Ondeia, ondula, curioso e 
belo”, e com o mesmo título na Revista da Academia Carioca de Letras, nº 2, 1993, o estudo foi ampliado 
e retocado para o “Seminário sobre Cruz e Sousa” , em agosto de 1993, na Universidade Federal de Santa 
Catarina. A versão definitiva, então, é a que adotamos, em: TELES,1994, pp. 1964. Todas as citações 
estão nesta edição e páginas. 
291 TELES, 1994, p. 57. 



113 
 

poético de Mário de Andrade”292, e traz à tona uma questão fundamental de dialogismo 

e apropriação temática, pois compara o poema “Ode ao burguês” (que deixa implícito o 

“ódio ao burguês”, pelo título e conteúdo), do autor de Macunaíma, com o poema 

“Marche aux flambeaux”, de Cruz e Sousa. Explica o crítico contemporâneo que, no 

poema de Mário, os burgueses caminham “de mãos nas costas!”, em uma espécie de 

procissão em marcha, como textualmente aparece, e as imprecações não cessam: 

“Todos [vão] para a central do meu rancor, inebriante! [...] Eu insulto as aristocracias 

cautelosas! Os barões lampiões! os condes Joões! os duques zurros!”293. 

Cruz e Sousa, curiosamente, veiculara, em seu poema alegórico “Marche aux 

flambeaux”, severa ironia à sociedade brasileira do fim do século, que Teles chama de 

“verdadeiro manifesto estético e político”, e que apresenta profunda pregnância (ou 

mesmo similaridade) com o poema de Mário de Andrade. Vejamos o seguinte trecho do 

catarinense: 

 

E mastodontes vão de braço dado a sérios 
Burgueses que já são bem bons comendadores 
E marqueses de truz, com ares de mistérios 
De lunetas gentis e aspectos sonhadores 
Dão o braço fidalgo e airoso das nobrezas 
Aos ursos boreais, enquanto os conselheiros 
Os condes, os barões, os duques e as altezas 
Lá vão de braço dado aos lobos carniceiros. 
E nessa singular, atroz promiscuidade, 
Animais e truões de catadura suína 
Gordalhudos heróis da infâmia e da maldade, 
Vendidos da honradez, velhacos de batina 
Bobos, cães, imbecis, humanos crocodilos 
E déspotas, jograis, todos os miseráveis 
De todas as feições e todos os estilos, 
Uns aos outros lá vão jungidos, formidáveis!...294 

 

Teles se refere ao poema do artista catarinense como “fonte” para “Ode ao 

Burguês”, tamanho é o permeio ideológico e deformado da repugnância aos membros 

dos escalões que dominavam o fim do século XIX e início do seguinte, tanto na 

literatura, na política, quanto nos variados setores hegemônicos da sociedade. 

Adiante, porém, constata que o poema simbolista foi publicado somente em 

1961 (por meio da iniciativa de Andrade Muricy), portanto, bastante tempo após a 

                                                             
292 Idem, ibidem. Grifos no original. 
293 Idem, ibidem, p. 58. As palavras são de Mário de Andrade. 
294 De “Dispersos”, em O Livro derradeiro, incluído em 1961. (SOUSA, 2000, p. 422. Grifos nossos). 
Teles grifou os mesmos versos em seu artigo. 
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morte do autor de Macunaíma, que obviamente não poderia ter lido a composição do 

catarinense295. Neste ponto, por estratégia de retórica – ou quiçá pelo espaço limitado 

do artigo – Teles deixa em aberto a questão da proximidade temáticoideológica comum 

aos dois poetas como um mistério insolvido, ou uma sugestão de múltiplos olhares, pois 

sobre as flagrantes similaridades entre os dois poemas analisados escreve: 

“coincidências?” [...] E arremata: “O certo é que ‘Marche aux flambeaux’, visto de hoje, 

é o mesmo cordão umbilical que liga o simbolismo à linguagem irônica dos primeiros 

tempos modernistas”296.  

O fluxo do raciocínio nos parece bastante coerente, mas, se o poema sousiano só 

veio a público em 1961, os espelhamentos e a tipologia não poderiam advir de “leitura”, 

porém de uma visceralidade que sugere profundos mergulhos hermenêuticos que 

Andrade parece ter realizado sobre as obras do poeta catarinense, ao ponto de atingir 

tamanha identificação que possa ter ocasionado o episódio apontado por Teles. 

A confirmação da data de publicação das duas peças parece ilustrar a dimensão 

da ligação entre a poética de ambos os autores – Andrade e Cruz e Sousa – mais forte 

que uma mera influência, amplitude ignorada ou negada por alguns, porém essencial, 

tanto para dimensionar a leitura aberta da poética do autor simbolista, quanto para 

deslustrar os recônditos do pensamento avançado de Andrade. 

Cruz e Sousa, na repressão do final dos Oitocentos, escreveu “Marche aux 

flambeaux” com inúmeras correções à mão nos manuscritos, mas não o publicou, e 

tampouco deixou instruções a Nestor Vítor para que o fizesse. Em primeiro lugar, a 

similaridade com o poema “Ode ao burguês” parece introjetar a carnavalização297 e 

deformação dos temas, sobre o mesmo assunto, presente nos dois textos, além da forma 

irônica e apoteótica de matiz satirizante. 

                                                             
295 Foge ao escopo de nossa pesquisa descobrir, se, porventura, Andrade Muricy ou Nestor Vítor exibiram 
ao modernista de São Paulo os manuscritos de “Marche aux flambeaux” antes da publicação, pois os 
originais estiveram nas mãos dos dois críticos, e a intelectualidade era intercambiante naquele tempo. 
Pelas informações de que dispomos, Mário não leu a peça. A semelhança entre os poemas é, no mínimo, 
curiosa. 
296 TELES, 1994, p. 59. 
297 Seguimos o conceito de carnavalização, apresentado por Bakhtin em A cultura popular na Idade 
Média e no Renascimento: o contexto de François Rabelais (escrito em 1940 e publicado em 1965). Ao 
estudar os antigos rituais cômicos do "mundo às avessas" carnavalizado, cuja origem provinha das 
Saturnalias romanas, em que se vivia a inversão da ordem social, permitindose aos escravos a entrega a 
toda sorte de prazeres habitualmente proibidos, o crítico russo alude ao uso simbólico da máscara. 
Bakhtin dissolve e mescla as identidades sociais, confundindo a alteridade em um sentido de transgressão, 
e instaurando uma forma de comunicação “de praça pública”, pautada no exagero, no grotesco, no chulo, 
no gesto cômico, informal, nas obscenidades e insultos do período carnavalizado de dissolução das 
fronteiras. Ver em: BAKHTIN, 1987. 
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Há um aspecto a mais, contudo. As noções de Bakhtin e da Estética da Recepção 

sobre o “leitor implícito” e o “receptor imanente” podem esclarecer a leitura de Mário 

de Andrade sobre Cruz e Sousa, bem como os vazios como figura oca de configuração 

de sentido, como o entende Wolfgang Iser. Ressaltamos que o aspecto concerne ao 

âmbito recepcional. 

Quando o poeta catarinense escreveu este manifestopoema, supomos que não 

ignorava a possibilidade de sua leitura por alguém, algum dia, mesmo que os vestígios 

históricos sugiram o contrário. A modernidade e ousadia dos versos é tamanha, que sua 

decifração estética só se daria com um leitor cronotopicamente situado no futuro. Com 

efeito, o texto, que veio à público cem anos após o nascimento do autor de Broquéis, 

inscreve em suas alegorias, metáforas e projeções simbólicas um conteúdo poético

retórico que não se ajustava às possibilidades de leitura daquele tempo finissecular. O 

texto insculpia uma matriz conceitual que denunciava um leitor implícito (em abstrato), 

ou mesmo um receptor imanente, que estava na camada literárioideológica do texto, 

sem representarem, ambos os conceitos formais, leitores físicos. Mas este “leitor” (ou 

“receptor”) estava historicamente descontextualizado daquela época – ou melhor, 

colidia frontalmente com o efetivo leitor (os críticos) –, dado o uso virtuoso de recursos 

simbolistas e a deformação cáustica e ironizante do escrito. Acreditamos que haveria, na 

mente do poeta, um leitor que teria (no futuro) o manancial judicante, a posição cultural 

e um senso poético pós-vanguardas para realmente compreender o texto, ainda que 

talvez não o previsse objetivamente. Este leitor, repetimos, “abstrato”, mostrouse 

insculpido a cinzel no poema de Mário de Andrade, que, mesmo sem conhecer os 

versos de “Marche aux flambeaux”, “glosou” o mesmo assunto, com o mesmo fulcro e 

picardia ironizante e carnavalizada de Cruz e Sousa, embora cada um em sua estética 

pessoal. 

Constatamos que havia, em ambos, uma espécie de sensorialidade antecipatória 

do futuro, que foi capaz de gerar versos em que uma ponte de nevrose e consciência 

atravessou os dois poetas como uma queixa agônica, autêntica.  

E tão visionário foi Mário de Andrade nas breves leituras que fez de Cruz e 

Sousa, que suas predições sobre a relação da poesia do catarinense com as vanguardas 

foram corroboradas mais tarde. Massaud Moisés ponderaria, anos depois: “mesmo na 

ficção de Oswald de Andrade, como nas Memórias sentimentais de João Miramar 
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(1924), se adivinham expedientes cinematográficos e algo surrealistas, de possível 

extração simbolista”298. 

Na posição receptiva, a postura de interrelação comunicativa com os textos de 

Cruz e Sousa torna o escritor paulistano um leitor produtivo, de profunda verve criativa 

e eufórica no dimensionamento da obra. Quem nos dá as mais justas considerações, 

levando em conta a teoria do efeito, eis que o efeito sobre Mário de Andrade – como 

vimos – foi de uma descoberta entusiasta, é Wolfgang Iser: 

 

Neste caso os lugares vazios indicam o nãodado criando uma forma 
oca para a configuração de sentido, forma oca que só o leitor poderá 
preencher com suas representações. Os lugares vazios têm, portanto, 
uma relevância específica relativa ao texto e uma relevância específica 
relativa à representação; a indivisibilidade dessas funções é a condição 
para o jogo interativo entre texto e leitor. Os lugares vazios, sendo 
forma oca da configuração de sentido, produzem uma experiência 
peculiar [...], em que o conhecimento apresentado pelo texto ou 
evocado no leitor por seus esquemas é passível de transformação 
dirigida. É através desses lugares vazios que a negação ganha sua 
força produtiva.299 

 

Longe estamos de pretender esgotar a relação entre Mário de Andrade e a obra 

de Cruz e Sousa, ou mesmo o alcance das leituras do autor paulistano sobre o poeta de 

Santa Catarina. A densidade do problema, porém, aqui transparece na lucidez da leitura 

visionária e futurista de Andrade, que se adiantou em pelo menos quatro décadas em 

relação aos trabalhos de solidez que aprofundariam inquietantes questões no futuro. 

A notável marca crítica que surge na comparação com a voz oposta da recepção 

de Ronald de Carvalho, em sua Pequena história da literatura brasileira (1919) nos 

aponta que, quase simultaneamente no tempo, perspectivas antagônicas ocorriam. O 

mais contundente, como já apontamos e insistimos, é o fato de que até a morte do autor 

carioca, em 1935, todas as cinco edições sustentaram as mesmas incongruências.  

Para nós, porém, a mais notável e preponderante diferença entre as leituras de 

Carvalho e Andrade, não em vão, é que o autor de Macunaíma escrevera à mão suas 

visionárias impressões nas margens daquele “pequeno livro” de poesias de Cruz e 

Sousa que adquirira. Ou seja: nenhuma visibilidade. Já Ronald de Carvalho projetou sua 

                                                             
298 MOISÉS, 2001, p. 261. A referência de Moisés encontrase em um contexto envolvendo Cruz e Sousa. 
299 ISER, Wolfgang. 1999, pp. 177178. (Grifos nossos). Podemos articular as “negações”, na teoria de 
Iser, como elementos que vão se chocando contra nova produções na leitura (quando interpretamos um 
verso, podemos “renegar” a ideia que fazíamos do verso anterior, por exemplo), mas também pensarmos 
no vazio textual como o espaço entre o que é dito, cujo abismo representacional e amplitude de conteúdo 
cultural e sensível do leitor preenchem e abrem as “negações” a outras potências insuspeitadas. 
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opinião anacrônica sobre o poeta catarinense com sucesso editorial. Esta constatação, 

verdadeira dupla antítese (na difusão e na leitura), é um dado fundamental que merece 

atenção em nossa pesquisa. Retomaremos adiante.  

Encerramos a análise que envolve o autor de Paulicéia desvairada (1919) com 

um trecho de uma de suas cartas a Manuel Bandeira, cujo conteúdo abre um campo de 

análises que remexe nas estruturas canônicas dos estudos sobre o Modernismo, e não 

por acaso projeta Cruz e Sousa novamente no cenário de estudo. Escreve Mário de 

Andrade: 

 

Agora antes de comentar outras partes do teu comentário deixa eu te 
falar sobre o modernismo e descendência de simbolismo [...] Não sou 
mais modernista.300 Mas sou moderno, como você. Hoje eu já posso 
dizer que sou também um descendente do simbolismo. O modernismo 
evoluciona.301 

 

De fato, o erudito Otto Maria Carpeaux afirmaria, anos depois, que “toda a 

poesia moderna tem no Simbolismo o seu ponto de partida” [...]302, fazendo coro a 

Alceu Amoroso Lima e Massaud Moisés, pois, para os três, “o Modernismo identifica

se como uma espécie de Simbolismo involuntário, ou a sua continuação”303. Estas 

constatações aperfeiçoam nosso percurso crítico, pois o Simbolismo foi a corrente 

deflagrada no país por Cruz e Sousa, fato sobre o qual não consta nenhuma divergência 

de relevo. 

Na sequência cronológica, cheganos um caso bastante diverso, embora 

impregnado do visionarismo e da capacidade de leitura que só os gênios (naquela 

época) desenvolviam com destreza, como vimos em Mário. Tratase de Cecília 

Meireles. 

                                                             
300 Gilberto Mendonça Teles transcreve o mesmo trecho da missiva, demonstrando surpresa neste exato 
ponto do texto: “e isto é de 1924!” (TELES, 1994, p. 56). De fato, como a influência de Cruz e Sousa nos 
poetas modernistas e modernos já foi por mim desenvolvida e publicada em artigo já mencionado, foge ao 
tema deste trabalho, mas, em última análise, e partindo do pressuposto de que Mário de Andrade não 
falava em vão, grande escritor (também) de cartas que era, entendemos que a passagem deixa escapar 
uma conclusão: embora pouco divulgado, Cruz e Sousa deveria ser bem mais lido entre os intelectuais dos 
estreitos círculos renomados do século XX do que à primeira vista se pode supor. 
301 ANDRADE, Mário de. Carta a Manuel Bandeira. In:____.MORAES, Marcos Antonio de. 
Correspondência de Mário de Andrade a Manuel Bandeira. São Paulo: Editora da Universidade de São 
Paulo; Instituto de Estudos Brasileiros, 2000, p. 168. 
302 CARPEAUX, Otto Maria. Origens e fins. Rio de Janeiro: Casa do Estudante do Brasil, 1944, p. 313. 
Vejase especialmente a nota 17 desta Tese. 
303 Idem, ibidem, p. 328; LIMA, Alceu Amoroso. Quadro sintético da literatura brasileira. Rio de 
Janeiro: Editora Agir, 1956, p. 55; MOISÉS, Massaud, 2001, p. 261. 
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A leitura de Meireles carreia sutilezas ímpares. Já apontamos alhures304 a 

semelhança entre a poética da autora carioca e a obra de Cruz e Sousa, em que uma 

sensível impregnância ficou evidente, por exemplo, na seguinte passagem: 

 

Comparese Meireles: 
 
(...) onde murmurem velhos órgãos, árias mortas, 
Enquanto o vento, estrepitando pelas portas, 
Revira in-fólios, cancioneiros e missais 
 
com Cruz e Sousa (em ‘Velho Vento’)”: 
 
Que penetras velhas portas, 
Atravessando por frinchas... 
E sopras, zargunchas, guinchas 
Nas ermas aldeias mortas. 
 
Tal observação [a semelhança] causa forte surpresa ao crítico quando 
pode observar que ‘Velho Vento’, do poeta catarinense, só veio à 
publicação em 1945 [em O livro derradeiro], mais de vinte anos após 
‘A Chuva Chove’ [de Cecília].305 

 

Podemos observar que o “vento”, no verso de Cecília, carregase de feição 

simbólica quando se matiza na significância de “revirar infólios”, tonalizando com 

matizes arcaizantes um vento presente com a antiguidade secular do formato de 

encadernação infólio306. A rarefação do vento chocandose contra o passado, nas 

imagens reviradas de coleções antigas de poesia e nos livros de orações litúrgicas – 

cancioneiros e missais – remete a uma diluição do jávivido, recordando o Missal, título 

da estreia simbolista de Cruz e Sousa. O poeta, nos versos de “Velho Vento”, produz a 

impressão ruidosa do vendaval nas aliterações “e sopras, zargunchas, guinchas”, 

remetendo às “velhas portas” e às “aldeias mortas”, que carreiam impulsos de varredura 

do passado, em linha de tessitura contínua aos versos de Cecília. Se na poetisa carioca 

as árias são mortas, no catarinense, mortas são as aldeias; se em Cecília se ouvem 

                                                             
304 CAPOBIANCO, Juan Marcello. Cruz e Sousa e os poetas modernos: um olhar endógeno. Cadernos do 
CNLF (CiFEFil), v. XVII, 2013, pp. 7589. 
305 Idem, ibidem, p. 81. As interpolações não estão no artigo original. 
306 Álvaro Antunes nos define o termo in-fólio e transmite a sacralidade histórica do formato: “Na livraria 
do cônego, havia os pesados infólio, que se obtinha quando o fólio – nome dado à folha de impressão de 
quatro páginas, duas de frente e duas de trás – era dobrado ao meio, tais como os exemplares da Lois 
civiles, a Brasília pontifícia de Simonem Marques, a História eclesiástica, de Berti, [...] Envoltos em 
austeridade, os infólio, para serem lidos, demandavam seu repouso sobre a bancada ou outro móvel, uma 
vez que eram extremamente pesados” (ANTUNES, Álvaro de Araujo. Espelho de cem faces: o ‘universo 
relacional’ de um advogado setecentista. São Paulo: Editora Annablume, 2004, p. 92). 
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velhos órgãos, em Cruz e Sousa velhas são as portas, que, versejadas, estrepitam como 

nos rumorejos de “A chuva chove”. 

Vemos similar fenômeno de proximidade que se deu com Mário de Andrade 

retornando em Cecília Meireles. Ambos parecem ter assimilado a poética de Cruz e 

Sousa com tamanha profundidade, que produziram versos similares aos que não leram, 

devido à cronologia das publicações do poeta do Desterro, como demonstramos. 

A recepção de Meireles sobre a obra de Cruz e Sousa, entretanto, foi bem mais 

além. 

Ao prestar concurso para a cadeira de Literatura Vernácula da Escola Normal do 

Distrito Federal307 (hoje Instituto de Educação), a escritora apresentou a Tese O espírito 

vitorioso308 (1929), publicada ainda naquele ano. Não aprovada naquele concurso, a 

autora terminou deixando seu texto sem repercussão, privado de novas edições (o que se 

deu inversamente às demais obras poéticas consagradas da autora). Hoje o volume é 

raríssimo e, segundo o funcionário que nos atendeu no Instituto de Educação, 

fornecendo a cópia, só restava aquele exemplar no país. 

Pela indiscutível dimensão da autora no cenário da História da literatura 

brasileira, sua leitura tornase imprescindível. O espírito vitorioso é simbolizado pelo 

sujeito vencedor das vicissitudes e capaz de erguer obra magna e imortal nas letras: o 

próprio Cruz e Sousa – segundo a poetisa309. 

Aponta Leila Vilas Boas Gouvêa que Cecília Meireles, além das conferências 

sobre o poeta e desenhos que dele fez, deixando imortalizada sua visão do autor de 

Últimos sonetos, “amava, sem dúvida, Cruz e Sousa”310. Atentemos às passagens 

selecionadas da Tese da autora, com cerca de dezesseis páginas dedicadas somente à 

análise da poética do catarinense, das quais extrairemos o essencial para nossa 

articulação estéticorecepcional. Discorrendo sobre o Simbolismo, aduz Cecília que, 

 

                                                             
307 LOBO, Yolanda Lima. Memória e educação: o espírito vitorioso, de Cecília Meireles. R. bras. Est. 
pedag., Brasília,  v. 77, nº 187, pp. 525545, set./dez. 1996. 
308 MEIRELES, Cecília. O espírito vitorioso. Rio de Janeiro: Tipografia Anuário do Brasil, 1929. 
Rendemos gratidão à Professora Yolanda Lobo, por nos ter indicado o percurso exato para colhermos a 
edição digitalizada desta obra no Instituto de Educação do Rio de Janeiro, a partir de um único exemplar 
restaurado. 
309 MEIRELES, 1929, p. 107. 
310 GOUVÊA, Leila Vilas Boas. Pensamento e “lirismo puro” na poesia de Cecília Meireles. São Paulo: 
EdUSP, 2008, p. 56. 
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pela exaltação do espírito,  um homem houve que teria de ficar sendo 
o mais verdadeiro representante d’esse movimento no Brasil, e o seu 
inaugurador verdadeiro: Cruz e Sousa, o Poeta Negro.311 
Couberamlhe todas as heranças do romantismo: o naturalismo, o 
cientificismo, o satanismo... Transfigurouas todas.312 Coubelhe 
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 do seu pensamento e do seu coração. E era 
um sangue313 de tal natureza que os seus versos permanecem 
construídos de ouro e de astros. 
 
‘Do sonho as mais azuis diafaneidades, 
Que fuljam, que na Estrofe se levantem; 
E as emoções, todas as castidades 
Da alma do Verso pelos versos cantem!’ 
 
Tinha atravessado sofrimentos: [cita mais versos de Cruz e Sousa] 
Que flora surgirá dos solos ardentes em que as grandes dores humanas 
se semeiam tão estoicamente? Talvez aquela ‘Flor do Sol’ [cita duas 
estrofes deste soneto do poeta]. 
A sua passagem, os panoramas e os objetos tomam formas aureoladas, 
musicalizadas,  tudo o que transcendência, irradiação, sublimação, 
que as palavras mal traduzem, ainda que preciosamente selecionadas: 
 
‘Ó sons intraduzíveis, Formas, Cores!’ 
 
exclama o poeta desalentadamente. 
No entanto, os violões ficaram imortalizados: [e cita uma passagem do 
poema ‘Violões que choram...’] 
E as raras paisagens que esse poeta essencialmente subjetivo animou 
com a festa requintada dos vocábulos, perduram, luminosamente: 
 
‘Névoas e Névoas frígidas ondulam... 
Alagam lácteos e fulgentes rios, 
Que na enluarada refração tremulam 
D’entre fosforescências, calafrios’.314 

 

Nesta altura, a afinação notável das palavras da poetisa com o texto do 

simbolista opera a completude da função realizada, termo desenvolvido por Hans 

Ulrich Gumbrecht315, demonstrando que, a partir da função intencionada pelo autor, a 

                                                             
311 Na Tese de Cecília, esta é uma das duas referências que faz a Cruz e Sousa como “Poeta Negro”, cujas 
maiúsculas indicam que se tratava perfeitamente de reproduzir a alcunha que fora dada ao poeta por seus 
próprios amigos e seguidores, e não uma alusão pejorativa à negritude, como os demais críticos até então 
haviam feito. 
312 Notese que Cecília, em leitura precursora, não diz que o poeta “aprendeu”, “adotou” ou “incorporou” 
estas correntes literárias. Ele transfigurou-as todas. 
313 Merece destaque, sob a égide da pesquisa em Literatura Comparada, que essa menção à expressão 
“sangue”, duas vezes em um curto período, não esteja de modo algum vinculada a um fundo etnorracial, 
mas sim à verve profunda de Cruz e Sousa. Vimos que o inverso ocorreu no “sangue africano” do texto 
de Ronald de Carvalho. 
314 MEIRELES, 1929, pp. 9799. 
315 GUMBRECHT, 2001, pp. 189205. 
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leitura atingiu rara sintonia lírica. Não se detém no sofrimento do catarinense, não 

claudica atribuindo à poesia a “mágoa do africano desprezado” ou outra expressão 

extraliterária e emblemática, como o fizeram os críticos reiteradamente. Cecília inova e 

avança na leitura, que se mostra moderna em sua contextura idiossincrásica. Sim, 

moderna não somente porque parecia vibrar na camada do horizonte de expectativas 

para o qual em essência houvera escrito Cruz e Sousa, compreendendolhe os voos 

poéticos, mas porque menciona a “transcendência, irradiação, sublimação” de “formas 

aureoladas”, “que as palavras mal traduzem”. 

Ora, a percepção da escrita sousiana como projetada em imagem poética fora da 

linguagem viria a ser tema da pesquisa de Leonardo Oliveira, em 2007316, o que nos 

obriga a avançar momentaneamente nos marcos cronológicos, recorrendo a Anelito de 

Oliveira, cujo artigo, de 2011, referese à recorrência da poética de Cruz e Sousa à 

construção verbal como acontecimento através da “insuficiência significadora da 

linguagem”317, que se afina à percepção de Cecília sobre a “transcendência [...] que as 

palavras mal traduzem”. Notese, peculiarmente, a distância temporal entre as datas 

dessas recepções: 1929, 2007 e 2011. 

Ao desvelar a “festa requintada dos vocábulos” a autora de Vaga música 

sugestiona uma visão que seria desenvolvida décadas depois318, pois toma a expressão 

como uma virtude artesanal da poética, e não como verborragia. Ademais, ao destacar 

que Cruz e Sousa se manteve fiel à forma métrica na poesia até o fim, demonstrou 

Meireles a herança do parnasianismo, o que parece inequívoco, porém sem deixar de 

frisar a metamorfose operada pelo poeta sobre os estilos do passado. Para a escritora 

carioca, o autor de Faróis foi capaz de “com a perfeição da forma literária celebrar a 

beleza das formas objetivas, nela [derramando] o sangue do seu pensamento e do seu 

coração”319. 

Meireles, entretanto, observou os arrojos e transfigurações do simbolista, não 

olvidando a menção ao cientificismo e ao satanismo, como vimos320. 

                                                             
316 OLIVEIRA, 2007.  
317 OLIVEIRA, Anelito Pereira de. A forma e o mundo: repensando Broquéis, de Cruz e Sousa. Eutomia 
– Revista de literatura e linguística, edição 8, ano IV, dez/2011, p. 148. (Grifos nossos) 
318 Ivone Daré Rabello (2006) em diversas passagens trabalha a elaboração do que chama “linguagem 
nobre” no tratamento de imagens deformadas e transgressoras na poética de Cruz e Sousa. 
319 Construímos, em outra oportunidade (CAPOBIANCO, 2014, pp. 151152), uma articulação entre Cruz 
e Sousa e Bach, tomando a profunda emoção e o apego rígido à forma como traços notavelmente 
similares entre os dois artistas, guardadas as diferenças. 
320 RABELLO (2006, p. 146. Grifos nossos) irá notar, sobre o poema Pressago, de Cruz e Sousa, 
publicado postumamente em Faróis (1900), depois de mencionar a “transfiguração enorme” de certos 
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Visionária e precursora em sua leitura, Meireles avança em sua Tese apontando 

caminhos perceptivelmente novos: “é que, para esse homem superior à terra, os 

caminhos todos se transfiguravam [grifos nossos] e como que, em vez de se 

desenharem no chão, estavam já situados entre as estrelas”. A clara imagem da escrita 

simbolista situada nos cimos, em vez de ao résdochão, evidenciava a transcendência 

da escrita simbolista além da esfera terrena, o que predizia as bases para incursões 

futuras de análise poética, ainda inexploradas em 1929. 

Quando Wolfgang Iser, em sua teoria do efeito, argumenta que os vazios e 

negações textuais frequentemente surgem para desajustar o leitor de sua visão linear e 

projetálo para construções interpretativas em que o fechamento de sentido muitas vezes 

é “impossível”, devido à própria construção textual do autor, e isso, longe de ser um 

defeito, é, com frequência, o “efeito desejável” pela literatura moderna321, notamos que 

Cecília Meireles, ao deslocar Cruz e Sousa da materialidade para as altas esferas, tanto 

como homem, mas, sobretudo, na sua escrita, demonstrava a inacessibilidade do sentido 

fechado que o catarinense ansiava em sua poética322. E a escritora carioca, não em vão 

figura magna da poesia brasileira no século XX, soube pressentir e destacar. 

Os seguidores que exaltavam Cruz e Sousa, na última década do oitocentos, 

deveriam pressentir o que escreveu Cecília, mas a falta de autoconsciência crítica os 

atirava na louvação apologética, que não traduzia a essência, tanto assim que 

frequentemente atribuíam a potência lírica à origem africana do poeta. 

A leitura da autora de Romanceiro da Inconfidência era bem mais sóbria, embora 

o espírito vitorioso tivesse sido elaborado em linguagem cuja objetividade e prosa 

poética se infundiam sem dissonância. A vinculação ao Simbolismo parecia inegável. 

O próprio Andrade Muricy incluiu 17 dos poemas de Meireles no Panorama do 

movimento simbolista brasileiro323, afirmando que o início da artista foi “quase 

ortodoxamente simbolista”, e que “sua estética nunca se erradicou do humo nutriente do 

                                                                                                                                                                                   
versos, que, “prefigurando a ‘transfiguração’, [...] o poema suspende sua transformação em novas cadeias 
de imagens [...]”. 
321 ISER, Wolfgang. O ato de leitura: uma teoria do efeito estético. Trad. de Johannes Kretschmer. São 
Paulo: Editora 34,  v. 1 e 2, 1996, 1999. O aspecto que destacamos encontrase esparso especialmente no 
volume 2 da obra de Iser. 
322 Expressões apologéticas dos seguidores e idólatras do poeta de Broquéis desde o início surgiram, mas, 
no caso em estudo, tratavase de uma Tese de concurso sobre educação, cuja via literária preconizava 
novos rumos. Era matéria de outra responsabilidade. 
323 MURICY, 1987, pp. 12111227. Em o Correio da manhã, de 17 de maio de 1953, Augusto Frederico 
Schmidt comenta a respeito do lançamento da Obra, com ênfase. 
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Simbolismo”, sem deixar de glorificar os avanços e a participação da poetisa no 

Modernismo. 

Destarte, Meireles prossegue, ainda mais, em seu espírito vitorioso: “seu desgosto 

[de Cruz e Sousa] é sem vulgaridades, e não necessita, sequer, de consolações, tanto a si 

mesmo se basta, como a sua grandeza. Sofre do mal do Infinito”. Citando um trecho do 

poema “Tristeza do infinito”, do bardo catarinense, a autora de Vaga música 

simplesmente destrói um dos paradigmas que mais pesaram – como verdadeiros 

obstáculos – sobre a leitura de Cruz e Sousa: a pecha do “revoltado”, do “sangue 

africano imprecando contra o preconceito”324, e da poesia fruto de tragédia pessoal e 

desespero da exclusão. Meireles diz apenas: “sofre do mal do Infinito”, indicando o 

deslocamento abissal entre a poesia de Cruz e Sousa e a tradução dos críticos do século 

XIX, que, como agora podemos comparar, viam o trajeto poético sousiano como 

incapacidade no manejo da linguagem, e não virtude. 

Ao designar como “inefável” a escrita do poeta catarinense a respeito da “mulher 

amada”, Meireles é peremptória: “nunca, antes d’ele, nenhum poeta brasileiro soube 

dizer à amada coisas tão profundas e tão belas”, citando as estrofes finais do poema 

“Piedosa”, dedicado a Nestor Vítor, e incluído em Faróis (1900), que aqui 

transcrevemos: 

 

É assim que eu te sinto, erma, sozinha, 
Frágil, piedosa, nos singelos brilhos 
Erguendo aos braços, nobremente minha, 
Os dolentes troféus dos nossos filhos. 
  
Erguendoos como cálices amargos 
De um vinho ideal de já mortas Quimeras, 
Para além d’estes céus mudos e largos 
Na ampla misericórdia das Esferas!325 

 

A figuração da mãe que ergue o filho nos braços, sob os augúrios do sofrimento, 

transmutandose além mesmo do próprio “céu mudo”, até a “ampla misericórdia das 

Esferas”, é imagem poética cuja facticidade material, embora deslocada do real, ecoa no 

                                                             
324 Novamente nos remetemos a Ronald de Carvalho, que não deixou de frisar a “gota amargurada do 
sangue africano” como marca da poesia de Cruz e Sousa, reforçando os paradigmas extraliterários que 
atravessariam o século XX, infelizmente. (CARVALHO, 1958, p. 346). 
325 MEIRELES, 1929, pp. 100101. 
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processo imaginativo com tal dilatação de potências, que se divide e projeta para dentro 

do mundo psíquico326 do leitor. 

Na sequência cronológica das recepções de Cruz e Sousa suporíamos que 

Cecília Meireles faria uma leitura de quem simplesmente admira a obra, com os elogios 

ainda generalistas que conferimos, por exemplo, em Félix Pacheco, Sousa Bandeira e, 

notadamente precários em Ronald de Carvalho. Entretanto, desafiando o seu tempo, 

Meireles margeia a história e novamente assenta Cruz e Sousa no ápice poético 

brasileiro. Desta vez, com inefável acuidade: 

 

Os poetas anteriores ou desanimavam ou exasperavamse. Esta 
serenidade diante dos mistérios, esta intuição mística, esta certeza de 
chegar a todas as compreensões pela iniciação do Sonho e da Dor, são 
próprias, exclusivas de Cruz e Sousa. [...] Não há mais Eternidade que 
o assuste, [...] nada mais que a Dor, mas a grande Dor, absoluta, sem 
lamentos nem queixas, e o Sonho, iluminandoa e projetandolhe a 
sombra para caminhos divinos: 
 
[Supremo verbo] 
 
– Vai , Peregrino do caminho santo, 
Faz da tu'alma lâmpada do cego, 
Iluminando, pego sobre pego, 
As invisíveis amplidões do Pranto. 
 
[Eilo, do Amor o cálix sacrossanto! 
Bebeo, feliz, nas tuas mãos o entrego... 
És o filho leal, que eu não renego, 
Que defendo nas dobras do meu manto.]327 
 
Assim ao Poeta a Natureza fala! 
Enquanto ele estremece ao escutála, 
Transfigurado de emoção, sorrindo... 
 
Sorrindo a céus que vão se desvendando, 
A mundos que se vão multiplicando, 
A portas de ouro que se vão abrindo!328 

                                                             
326 Entendemos que, na imagem poética de Cruz e Sousa, fica patente que a divisão do sujeito entre 
interior e exterior, ou entre real e imaginário, é inerente à própria constituição ontológica do existir, que, 
evidenciada na poesia do vate catarinense, atendia mais à essência da noção humana universalizante, que 
a meros “desabafos autobiográficos”. Concordamos, portanto, com a interpretação que Gilson Lannini 
realiza em sua Tese de Doutorado sobre o pensamento de Jacques Lacan, pois destaca o pesquisador que 
o psicanalista francês procura “subverter a teoria moderna do sujeito, afirmandoo não como fundamento 
do conhecimento e da vontade livre, mas como efeito de determinações vindas das ordens imaginária, 
simbólica e real; o sujeito não será mais concebido como unidade e interioridade, mas marcado por uma 
divisão que lhe é essencial” (LANNINI, Gilson de Paulo Moreira. Estilo e verdade na perspectiva da 
crítica lacaniana à metalinguagem. São Paulo, 2009, 345 p. (Tese de Doutorado). Programa de Pós
Graduação – Departamento de Filosofia da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, 2009, p. 197. Grifos nossos). 
327 Cecília suprime esta estrofe no texto certamente pela fluidez do seu discurso, não por descuido. 
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Os reflexos interiores e as introjeções de matiz psicanalítica seriam perspectivas 

somente redescobertas em trabalhos publicados várias décadas mais tarde, (imaginemos 

no soneto a medievalização alegórica da natureza como um monge soberano, que 

santifica a infinitude do Pranto universal, cujo limite atinge o indizível), na obra do 

catarinense, o que Cecília sutilmente esboça, nos limites do conhecimento da época em 

que viveu, através de contornos de quem atingiu a estesia estética da poesia de Cruz e 

Sousa, antecipando certas camadas da sensibilidade moderna.  

O efeito que a obra produzia sobre a leitora brasileira, na esteira dos 

ensinamentos de Iser, era de tão modo acentuado, que a poetisa mais de uma vez afirma 

a supremacia de Cruz e Sousa sobre “todos os anteriores”. Como a Tese da jovem 

escritora realiza um percurso reflexivo, a partir da página 28, analisando a poesia desde 

a Renascença até a época em que vivia, é ainda mais surpreendente quando escreve que 

o artista de Santa Catarina  

 

foi o que sentiu a suprema beleza das formas espiritualizadas, e 
ascendeu aos segredos invioláveis, de que todos os poetas se 
afligiram, inutilmente, por essa dolorosa mas luminosa ascensão da 
intuição mística. [...] A simples sublimação do mundo e das criaturas 
por uma profunda aspiração de virtude. [...] Assim, quando depois de 
Cruz e Sousa, Augusto dos Anjos levantou sua formidável, 
torturadíssima voz, não pôde mais falar das concretas coisas 
científicas senão iluminandoas d’esse clarão de imortalidade que o 
poeta negro derramara na sua obra admirável. [afirma adiante que o 
estilo de Cruz e Sousa foi] Voz dominadora. [O que fez dele] espírito 
vitorioso.329 

 

Quando comparamos a leitura da poetisa do Rio de Janeiro com as demais, que 

lhe antecederam, o espaço vertiginosamente aberto na esfera analíticorecepcional tende 

ao desconcerto. Este visionarismo e absorção visceral na leitura eram, até o momento, 

novos e lúcidos. Como posicionálos na sequência das recepções? 

Os avanços e retrocessos são indissolúveis de um entendimento consciente da 

marcha histórica, que é essencialmente fragmentária, pois os trajetos desconhecem os 

parâmetros lineares e causais que lhes emprestam os historiadores (o que vale para os 

críticos literários), eis que qualquer abordagem que estabeleça um método não é dada a 

                                                                                                                                                                                   
328 MEIRELES, 1929, pp. 101103. 
329 MEIRELES, 1929, passim. 
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priori pelo objeto, mas é construção do sistema de eleição do pesquisador330. Isto 

sobressai com cristalina nitidez no caso da leitura de Cecília Meireles. Desde o 

momento em que constataremos, logo adiante, violentos recuos conceituais nas leituras 

do poeta simbolista, com a infeliz retomada de elementos etnobiográficos, bem como 

avanços, os conceitos históricos de Foucault restarão incontestáveis. 

Se Walter Benjamin, por sua vez, alertou que “a história é objeto de uma 

construção cujo lugar não é o tempo homogêneo e vazio, mas um tempo saturado de 

‘agoras’”, desferindo uma crítica direta a esse entendimento da marcha histórica331, 

observamos que, num lampejo de lucidez ou inspiração, a poetisa carioca apontou com 

clareza a fonte de onde deveriam emergir os futuros estudos sobre Cruz e Sousa, pois, 

além de não erguer a vida paupérrima ou a condição etnorracial usada tantas vezes na 

expressão “negro desprezado” ou “sangue africano” à condição de parâmetros de leitura 

(como outros fizeram e o farão ainda, depois de Cecília) a autora de Vaga música 

demonstrou ainda maior transformação: não estigmatizou a dor sofrida por Cruz e 

Sousa como resposta sarcástica ou de ódio ao meio em que vivia (Isto também terá 

ferrenha recorrência na crítica posterior). Transformou a visão sobre a dor do poeta em 

um lume ideológico universalizante, como se depreende das próprias palavras da artista 

carioca: 

 

Que outros poetas viessem sofrendo, desde os tempos clássicos, nada 
mais evidente, dada a continuidade do sofrimento humano. Mas 
nenhum tivera esta linguagem deslumbrada diante da Dor, acolhendo
a como um dom de fecundas promessas. 
 
‘Vê como a dor te transcendentaliza!’ [verso do soneto “Crê”, de Cruz 
e Sousa, em Últimos sonetos (1905)].332 

 

A expressão “dom de fecundas promessas” exige uma densidade interpretativa 

maior. De fato, ao citar o verso de um soneto do poeta, corroborando o que dissera nas 

                                                             
330 O conceito é de Foucault, que explica: “Ela se tornou [a descontinuidade histórica], agora, um dos 
elementos fundamentais da análise histórica [...] Constitui, de início, uma operação deliberada do 
historiador (e não mais o que recebe involuntariamente do material que deve tratar), pois ele deve, pelo 
menos a título de hipótese sistemática, distinguir os níveis possíveis da análise, os métodos que são 
adequados a cada um, e as periodizações que lhe convém” (FOUCAULT, 2008, pp. 910). 
331 A articulação do conceito de Benjamin se mostra elucidadora para nossa pesquisa, pois, diante da 
excepcionalidade de Cecília Meireles lendo Cruz e Sousa, operase o fenômeno de um fator deslocado de 
seu tempo, lucidez visionária, entendimento que faz a história ser “saturada de ‘agoras’” (BENJAMIN, 
1987, p. 229), corroborando a teoria do cronotopo bakhtiniano, que situa diferentes leituras em épocas e 
momentos distintos, seja nutrindose de outras, seja em sua autonomia históricoindividual. (BAKHTIN, 
1992). 
332 MEIRELES, 1929, p. 103. 
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linhas anteriores, Cecília demonstra o quanto Cruz e Sousa subverteu e dessacralizou o 

conceito metafísico de dor, em sua acepção universal de repulsa, que vem de tempos 

imemoriais333, e projeta a Dor – que a maiúscula transporta à condição humana, icônica 

– como instrumento de uma escrita “deslumbrada” e que promete fecundidade e 

promessa. A que poderia referirse Meireles, nesse ponto?  

Cruz e Sousa, ao escrever os sonetos que vieram a integrar o póstumo Últimos 

sonetos (1905), entregouos a seu fidedigno e melhor amigo, Nestor Vítor, dizendolhe: 

“estes são meus últimos sonetos”334. É bem provável que o catarinense simbolista 

estivesse ciente de sua condição agônica e já tuberculoso. Mesmo como cogitação, certo 

é que o poeta não mais esperava que o reconhecessem nos círculos literários de 

destaque, pois o recente “esquecimento” de seu nome para indicação ao ingresso na 

Academia Brasileira de Letras (1896) era prova incontestável do poeta “posto à 

margem”. Por isso, o verso sousiano citado por Cecília (“Vê como a dor te 

transcendentaliza!”) não poderia significar “fecundas promessas” para Cruz e Sousa 

como sentido literal. A Dor como dom não implicava sofrêla odiando ou se lamentado, 

mas o domínio profundo da forma verbal, que extraía da Dor um florescimento infinito 

de possibilidades artísticopoéticas, estéticas, e fecundas sob o ponto de vista de se 

estender não somente pela influência em outros poetas futuros (embora escasseie a 

pesquisa a esse respeito), mas de ter transposto a história a ponto de ainda em nosso 

contemporâneo suscitar releituras e arrojadas interpretações, que surpreendem pela 

novidade, pela descoberta e por perceber o que ficou décadas encoberto na lírica do 

poeta catarinense. Isto permitiu a Bastide, Rabello e Anelito, para ficar com alguns 

                                                             
333 Cecília notou que Cruz e Sousa transgrediu, no poema, o antagonismo históricofilosófico que 
auscultou a Dor humana cristalizandoa em pilar metafísico. A dor transsignificouse no decorrer da 
história da Filosofia, liturgizada como virtude através do flagelo cristão, ou, como na eudemonia 
epicurista, em outro sentido: “A ausência de dor corporal Epicuro chamaa hêsychía (= serenidade) e, 
ainda, aponía (= sem dor). Lucrécio traduz os termos por vacuitas doloris e indolentia. Compara tal 
estado físico à superfície de um lago tranquilo, sem o mínimo encrespamento de ondas (galênê). Nada 
deve turbar o homem, também do ponto de vista psicológico: nem os deuses, nem a morte, nem a dor, 
nem a opinião dos outros. O que outros dizem pode ser causa de sentimentos negativos. Para que os 
prazeres da alma cheguem a ser duradouros, nada mais aconselhável do que lembrarnos das coisas boas 
da vida passada e alimentar a esperança de felicidade” (ULLMANN, Reinholdo Aloysio. Epicuro: o 
filósofo da alegria. Porto Alegre: Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 
2010, p. 62). 
334 Magalhães Jr., virtuoso biógrafo, reproduz a cena acrescentando que muitos destes sonetos haviam 
sido escritos já durante a doença que matou o poeta. “Eram o seu canto de cisne” (MAGALHÃES Jr., 
1975, p. 340). Uelinton Alves, na condição de biógrafo moderno do poeta, é mais detalhado: “Preparou a 
família. Iria para Sítio, em Minas, na Serra da Mantiqueira [a fim de se curar da tuberculose], ao contrário 
de Mendes ou Santa Catarina. Chamou à sua casa o amigo Nestor Vítor. Queria falarlhe em particular. 
Nesse encontro, feito um ritual à moda religiosa, se abraçaram bastante [...]. Reunindo várias pastas de 
papéis, com muitos manuscritos, o poeta detalhou ao crítico paranaense sobre cada peça. A certo ponto, 
asseverou: – Estes  são os meus últimos sonetos...” (ALVES, 2008, p. 352). 



128 
 

centrais do século XX, realizarem leituras absolutamente inéditas, e, o que é 

impactante: mais ainda consentâneas e adequadas à verdadeira natureza da obra de Cruz 

e Sousa, como veremos. 

Cremos que foi a este “dom de fecundas promessas” que Cecília aludiu. Por 

outro ângulo, a análise que mostra a rica proliferabilidade com que a artista preencheu 

os vazios335 do nãodito, o eco dentro do silêncio, a significação do sujeito que 

transcende seu próprio “eu”336, mostram porque não foi uma mera poetisa. Foi “Cecília 

Meireles”. 

Notamos, pela leitura de O espírito vitorioso, a realização que perpassa com 

naturalidade os postulados da teoria do efeito, de Wolfgang Iser, quando o intelectual 

alemão diz que “o importante papel do lugar vazio para a interpretação de texto e leitor 

se comprova também nos vários padrões de interação por ele organizados, que se 

sujeitam a diferenciações históricas”337. A posição da Tese de Meireles, notadamente 

muito além do percurso líricoanalítico empreendido nas leituras históricas, que vimos, 

bem o demonstra. A comparação com as breves incursões de Mário de Andrade amplia 

os dois pontos de vista, desenraizados dos arquétipos judicantes infecundos já 

abordados, e, mesmo diferentes entre si, somamse e valoramse no contexto geral do 

percurso crítico de Cruz e Sousa. 

 

                                                             
335 No decorrer da análise comparatistainterpretativa, o leitor se depara com elementos que se mostram 
logicamente incompatíveis entre si, obrigandoo a alterar as perspectivas de visão sobre o jálido. Cecília 
Meireles, ao demonstrar sem esforço as principais formas com que Cruz e Sousa abordou a forma poética, 
demonstrou que estava ciente desses espaços, dentro e dentre os versos. Wolfgang Iser introduz a ideia
matriz do ato da leitura: “as negações marcam nas posições um lugar vazio. Ocupálo significa, então, 
interligar os pólos que se negam um ao outro, de tal maneira que daí resulta um sentido. Tal sentido não 
será idêntico a nenhum dos pólos e terá como conteúdo a transformação de ambos.” (ISER, 1999, p. 175). 
336 Através da leitura empreendida em O espírito vitorioso, compreendemos a transcendência do sujeito 
nos termos propostos por Deleuze, Guattari e Muñoz: “será preciso que, no seio mesmo da imanência do 
vivido a um sujeito, se descubram atos de transcendência do sujeito, capazes de constituir as novas 
funções de variáveis ou as referências conceituais: nesse sentido, não é mais solipsista e empírico, mas 
transcendental” (DELEUZE, Gilles, GUATTARI, Félix, MUÑOZ, Alberto Alonso. O que é filosofia? 
São Paulo: Editora 34, 2007, p. 185. Grifos no original). Entendemos, do mesmo modo, como explica 
Nélio de Melo a respeito do pensamento de Emmanuel Levinas, que “a transcendência é, ao mesmo 
tempo, significante e significação de uma comunicação aberta ao infinito pessoal [...] A transcendência é, 
nesse sentido, a manifestação do infinito totalmente pessoal, exterioridade absoluta que dispensa todas as 
mediações” (MELO, Nilo Vieira de. A ética da alteridade em Emmanuel Levinas. Editora da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2003, p. 71. (Grifos nossos) 
337 ISER, 1999, p. 158. 
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Convite feito a Andrade Muricy para a conferência proferida por Cecília Meireles sobre 
Cruz e Sousa, em 18 de maio de 1933, na sede da PróArte, na Av. Rio Branco, 118/20, 
Rio de Janeiro. O desenho de Cruz e Sousa é de autoria da própria conferencista.338

 

 

A observação quiçá dentre as mais relevantes (e curiosas) deste momento, em 

que o percurso das leituras de Cruz e Sousa sofria alterações notáveis, é que a Tese O 

espírito vitorioso, como já o dissemos, não logrou à sua autora a aprovação no 

concurso339. Com isso, tornouse obra não reeditada e de alcance escasso, cada vez mais 

rara e, bem possivelmente, ignorada pelos críticos e pesquisadores posteriores. Não 

encontramos nenhum texto sobre Cruz e Sousa que analise a Tese de Cecília, somente a 

referência em bibliografias ou simples menções à existência do trabalho.  

                                                             
338 A presente imagem é reprodução fiel de: MURICY, 1987, p. 218. 
339 Relata Neide Santos, que, “em 1929, inscreveuse no Concurso para a cátedra de Português e 
Literatura Brasileira da Escola Normal do Distrito Federal. Foi uma disputa acirrada e tensa. A banca 
examinadora era constituída pelos notáveis: Alceu Amoroso Lima (Tristão de Athayde), Antenor 
Nascentes, Coelho Neto e Nestor Vítor. A tese apresentada no concurso – ‘O espírito vitorioso’ – 
defendia a modernização do ensino, seguia os preceitos da Nova Escola e fundamentavase nas ideias dos 
educadores Fernando de Azevedo e Anísio Teixeira. O outro candidato do concurso era Clóvis do Rego 
Monteiro. Os dois obtiveram a mesma nota (8,5), mas Cecília foi preterida. O escolhido foi Clóvis do 
Rego Monteiro. Qual teria sido o motivo da rejeição à Cecília Meireles? Era mulher? Era a favor do 
ensino laico? Ficam as interrogações. Em carta aberta ao Diretor da Instrução Pública do Rio de Janeiro e 
publicada depois no Diário de Notícias (27/08/1930), Cecília acusa a banca examinadora de não estar 
afinada com o espírito da escolanovista” (SANTOS, Neide Medeiros. A presença de Cecília Meireles na 
educação brasileira. Nas Trilhas da Literatura. Disponível em : 
<http://nastrilhasdaliteratura.blogspot.com.br/2010/02/presencadececiliameirelesna.html>. Acesso em 
1º de julho de 2016). O episódio é sucintamente apontado também em: NEVES, Margarida de Souza. 
Cecília Meireles: a poética da educação. Ed. 1 de Coleção Ciências Sociais. São Paulo: Editora Edições 
Loyola, 2001, p. 11. 
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É fato curioso que Nestor Vítor, corifeu do apostolado protetor do poeta, fiel ao 

catarinense e ao Simbolismo até o fim, estava na Banca de arguição de Meireles. As 

considerações a O espírito vitorioso constam no volume 3 da Obra crítica340 do 

paranaense, e demonstram um pensador aberto, mas um tanto impiedoso em alguns 

momentos, tornando seu texto dúbio demais para saber se foi favorável ou não à 

desaprovação da candidata no Concurso. Por paradoxal que pareça, as palavras de Vítor 

não permitem uma conclusão a priori:  

 

Vemos, assim, que O espírito vitorioso representa uma tese, porque 
neste livro se lança uma proposição, que se sustenta. 
Uma tese pertinente neste concurso porque se refere à educação em 
geral, mas principalmente ao desenvolvimento da literatura. [...] tem 
ares de poema em prosa, de uma obra vinda por inspiração, é bonito e 
não depõe contra o talento da candidata, antes o confirma. [...] A tese 
de que tratamos, com toda a sua elevação e seu calor, é trabalho um 
tanto monótono. [...] O modo poético [...] leva a suspeitar que tudo 
seja mera fantasia até o fim.341 

 

Com lucidez e acerto do que seria o futuro, Vítor observa que “é, pois, O 

espírito vitorioso, uma tese cuja novidade, por certo, não influirá na fria crítica que se 

faça ao período em questão [referese ao Simbolismo], mas tese feita com talento [...]. 

Mais uma vez, o arguidor impõe restrições: “a crítica feita ao classicismo e ao 

romantismo nessas páginas é demasiado severa, senão superficial [...]”342. 

A não aprovação de Meireles para a pretendida cadeira de Educação foi um 

momento que a marcou fortemente343 em sua trajetória, embora tenha alçado maiores 

voos posteriormente344. 

Constatamos que O espírito vitorioso permanece no obscurantismo até hoje, e, 

por não ter sido examinado pela crítica posterior, deixou de exercer o papel inestimável 

que poderia ter repercutido com luminosidade sobre os leitores do poeta de Evocações. 

                                                             
340 VÍTOR, Nestor. Obra Crítica V. 3. Rio de Janeiro: MEC, Casa de Rui Barbosa, 1973, pp. 317325.  
Todas as passagens transcritas estão entre estas páginas. 
341 Idem, ibidem, passim. 
342  Idem, ibidem, pp. 317325. 
343 Conta Alceu Lima: “O resultado do concurso, com a vitória de Clóvis Monteiro, com mínima 
diferença de pontos sobre cinco ou seis concorrentes, inclusive Cecília Meireles, me valeu a inimizade 
desta até morrer” (LIMA, Alceu Amoroso. Memórias Improvisadas. Diálogos com Medeiros Lima. 
Petrópolis: Vozes, 1973, p. 223). 
344 Para conhecer a brilhante carreira de Cecília Meireles no campo da Educação, ver em: LOBO, 
Yolanda Lima. Memória e Educação: O espírito vitorioso de Cecília Meireles. In: Revista Brasileira de 
Estudos Pedagógicos. Brasília, setembro – dezembro de 1996. Vol. 77. Nº 187, pp. 532533; MEIRELES, 
Cecília. Crónicas de educação. V.3. Obra em Prosa. Rio de Janeiro: Editora Nova Fronteira, 2001. 
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É fundamental que se deixe em relevo: depois de perscrutar as leituras de Mário 

de Andrade (feitas à mão na margem de um livro e em curto trecho de Mestres do 

Passado) e Cecília Meireles (em uma tese de escassa divulgação editorial), vemos que 

são marcas de que as recepções capazes de descortinar panoramas inauditos para 

redescobrir Cruz e Sousa e ler sua obra sob prismas mais autênticos ficaram ocultas do 

corpo crítico, dos estudiosos e, obviamente, do público leitor, que usualmente sofre 

influência do que alcança mais divulgação. Foram leituras, grosso modo, ignoradas. 

São abordagens, todavia, que se destacam pelo deslocamento visionário, que 

retomaremos muito tempo depois, mas que, sem repercussão, hoje nos servem de mero 

apoio documental de uma historicidade quase invisível, dentre as fissuras que 

retardaram a leitura poética da obra do simbolista. A importância de Mário e Cecília no 

cenário cultural brasileiro foi o principal critério que nos levou a estas buscas, que, 

esperamos, agora se descortinem em dados novos para os futuros estudiosos. 

Ainda por outro ângulo, todavia, a projeção limitada da figura de Cruz e Sousa, a 

ausência de obras e estudos a seu respeito (até este período de nosso estudo), bem como 

a forte admiração algo “clandestina” que buscamos elucidar são indicadores de entraves 

que atrasavam sua difusão no mundo das letras do século XX. É provável que a 

rotulagem exótica e torturada que recaiu caricaturalmente e permaneceu sobre o poeta 

tenha inibido a divulgação por parte dos dois leitores que estamos comparando, mas, 

quanto a Mário de Andrade345, o entusiasmo notório, nutrido quase em segredo, omisso 

das rodas literárias e de suas publicações346, parece ter alguma pertinência que, neste 

marco de nosso percurso, ainda é prematuro avaliar. Algum empecilho subsiste até 

nossa contemporaneidade, conforme as constatações de Iná Camargo, Ivone Rabello e 

Massaud Moisés (sobre a injustiça da escassez de estudos e leituras da obra do poeta), 

que deixamos registradas na Introdução desta Tese. Acadêmicos e docentes 

frequentemente não conhecem a obra do poeta em profundidade, e os leitores são raros. 

Por quê? 

É um dos pontos que buscamos resposta nesta pesquisa. 

O capítulo seguinte deve nos auxiliar a que algumas conclusões prévias venham 

à tona para que o trajeto fique mais claro. 

                                                             
345 Sabemos que a autora de Vaga música proferiu uma conferência sobre Cruz e Sousa, em 1933, que 
deixou desenhos e a Tese que nunca teve uma 2ª edição. A partir desse momento, desaparecem os 
vestígios iniciais e fica o silêncio de uma poetisa que viveu até 1964. 
346 Anos depois, Mário de Andrade omite o nome de Cruz e Sousa em importante artigo, que, pelo 
conteúdo, pareceunos inequívoca a oportunidade de mencionálo: ANDRADE, Mário de. A superstição 
da cor preta. Revista Publicações Médicas, São Paulo, jun/jul 1938. 
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3.5 – O percurso crítico nos periódicos do século XX347 

 

Bem propositadamente expurgamos do corpus de análise as diversas menções a 

Cruz e Sousa nos periódicos do século XIX, quando ainda pediam subscrições em 

dinheiro para custear a saúde do poeta estando ele já falecido tuberculoso há dois dias. 

Estes e outros textos, onde ele é descontextualmente citado, entendemos como registros 

documentais, e não material para o cotejo críticocomparatista entre as leituras, como 

pretendemos. 

Assim, e por razões de ordenação didática, agrupamos pela data, dentro das 

possibilidades e concepções teóricas adotadas para a articulação dos elementos que 

surgirão. A peculiaridade dos periódicos, como veículos acessíveis a um grande público 

heterogêneo, está na demonstração (pelos jornalistas/críticos) dos parâmetros de leitura 

que popularmente, ou globalmente vão sendo absorvidos e adotados. 

Na edição de 27 de março de 1898, na Gazeta de Notícias, Olavo Bilac, que 

escrevia a seção Chronica, anunciava a missa em memória de Cruz e Sousa. No curto 

texto, aduz que fora informado somente na véspera, dia 26, da morte do poeta 

simbolista (que ocorrera em 19 de março), e que se o soubesse antes, sobre o 

catarinense seria todo o assunto daquela seção, pois “bem merecia todas as homenagens 

quem deixou ao Brasil o belo volume dos Broquéis, versos que, apesar dos exageros de 

escola a que se entregava o poeta, revelam um talento raro, possuidor em alto grau de 

comover e fazer sonhar”348. Linhas abaixo, o parnasiano anunciava mais homenagens e 

a publicação de uma obra póstuma do simbolista: Evocações (1898). 

Se, naquilo que chamamos de “falsa crítica de ‘epitáfio’”, a ladainha de Bilac 

soa demagógica, neste postiço relato é possível compreender um fato essencial na 

recepção de Cruz e Sousa: sua obra chegou pulverizadamente aos leitores, ou, em 

outras palavras, o acervo completo do artista catarinense foi sendo publicado aos 

poucos, eis que, no relato de Bilac, sequer havia surgido o volume Evocações (1898), 

em que o simbolista atinge o clímax de sua densa e significadora prosa. Isso talvez 

isente Bilac da deselegância de anunciar uma missa fúnebre apontando os “exageros de 

                                                             
347 Em todas as citações atualizamos a ortografia utilizada nos originais a que tivemos acesso, grande 
parte através do acervo da Fundação Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Alguns, digitalizados pela 
instituição; outros, como o Jornal do Commercio, só acessíveis no próprio anexo da Biblioteca, por 
microfilme. Os exemplares antigos de O Globo obtivemos por assinatura, no web site da empresa. Por 
outro lado, trouxemos à análise somente as publicações em periódicos que apresentaram significância 
para o contexto da evolução crítica, algumas citadas ou transcritas em outros trabalhos. 
348 BILAC, Olavo. Chronica. Gazeta de Notícias, 27 de março de 1898. (Grifos nossos) 
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escola” do poeta recémmorto. O parnasiano não havia “lido” Cruz e Sousa, pois um 

volume bastante significativo da produção do catarinense ainda viria a público depois 

desta edição da Gazeta de Notícias, sem contar Faróis (1900) e Últimos sonetos (1905). 

Isto nos sugere elementos que justificariam a proximidade que encontrou Mário de 

Andrade entre o Bilac de Tarde (1919) e o autor de Últimos sonetos, pois nesse 

momento as obras mais importantes do esteta catarinense já haviam sido publicadas.  

Coroado “Príncipe dos Poetas Brasileiros” em 1907349, pela Revista Fon-Fon, é 

bastante provável que Bilac, até o fim da vida, em 1918, acumularia outras leituras e 

trairia outras influências. O juízo sensibilíssimo de Mário de Andrade o pressentiu, 

como constatamos. Mas, convenientemente, o célebre parnasiano não revelaria quais 

leituras o haviam inspirado350. O “príncipe”, afinal, era ele. 

Em contrapartida, vemos na Gazeta de Notícias de 13 de abril de 1899 o anúncio 

de que Nestor Vítor, (sempre operosamente), havia publicado a monografia Cruz e 

Sousa, que fora lida pelo próprio homenageado, espécie de retrato emocional a que já 

aludimos. Era preciso batalhar contra o esquecimento. Tanto assim, que na Gazeta de 

Notícias de 22 de agosto de 1899 surge o aviso da futura publicação de Faróis (1900), 

sob os augúrios de Gustavo Santiago, Nestor Vítor e Oliveira Gomes, que estavam “já a 

distribuir cartões de assinatura para esse fim”351 352. 

Curiosa leitura podemos encontrar em O Jornal, de 4 de dezembro de 1924, em 

longa matéria de Agrippino Grieco, um dos críticos literários de proeminência no século 

XX. Crítico impressionista, como se autodenominava, por entender que a fluidez da 

imaginação do analista deve ser expressa livremente, deixou algumas das passagens que 

se tornaram canônicas, em parte devido às diversas menções que se podem encontrar no 

compêndio crítico de Cruz e Sousa. Afirmava Grieco que o poeta: 

 

Foi, simplesmente, o mais instintivo, o mais espontâneo dos poetas. 
Nada possuía de livresco. Ao contrário dos que se queixam de ter lido 

                                                             
349 KIRCHOF, Edgar Roberto. Literatura brasileira I. Curitiba: Editora IESDE Brasil S.A., 2008, p. 139. 
350 Inusitada passagem que confirma nossa posição é relatada por Andrade Muricy: “O orador da minha 
turma de bacharelandos, de 1918, Edmundo da Luz Pinto, que se tornara em acatado jurista e advogado, 
mas fiel às letras, era vigilante guardião da nomeada de Cruz e Sousa. Certa vez declamou para mim, pelo 
telefone, versos e versos de Tarde [de Bilac], de mistura com outros, de Últimos sonetos [de Cruz e 
Sousa]. A aproximação foi de tal forma flagrante que sou forçado a assinalar indicações de confluência de 
caudais tão importantes, mas tão diversas, da nossa Lírica” (MURICY, 1987, p. 74). Recordemos a 
surpresa similar que teve Mário de Andrade, quando leu Tarde, de Bilac. 
351 Gazeta de Notícias. 22 de agosto de 1899. 
352 O mesmo periódico, em 30 de agosto do mesmo ano, anunciava a Conferência sobre Cruz e Sousa no 
“Ateneu, de Buenos Aires”, realizada por Jaymes Freire, secretário da legação da Bolívia no Brasil. 
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todos os livros, o poeta catarinense quase não leu coisa nenhuma.353 
Esse plagiador de Deus tinha em casa seu dicionário e a sua alma: a 
argila dos vocábulos e o sopro vivificador de uma grande emoção. 
Está aí toda a gênese da sua arte... Foi ele um sublime ignorante. [...] 
O filho espúrio dos homens foi o filho adotivo de Deus. [...] A glória 
de Cruz e Sousa é bem a irradiação de um túmulo. [...] O coração dos 
corações... [...] Agora os seus versos, confrontados com os daqueles 
mesmos que o humilhavam, são luzes de ouro ao lado de patacões de 
cobre.354  

 

Embora na reportagem de Grieco, bem como em todo o conjunto de sua obra, 

não haja análises diretas aos versos de Cruz e Sousa, ao menos em forma de leitura 

poética, e ainda que esta matéria, já distante no tempo, surja com rasgos pessoais 

latentes (pela contraditoriedade e desatualização biográfica), a crítica de Grieco requer 

análise. 

Dizer que o poeta nada leu e que era um sublime ignorante, no contexto 

recepcional em que o ensaísta se encontrava, não assumiam propriamente o caráter de 

desprezo ou subestimação, mas uma mera estratégia de retórica para dar potência ao 

contraste antitético355: ao mesmo tempo “ignorante”, o poeta era filho de Deus e 

plagiava Deus.  

Conhecendo ou não a biografia do bardo catarinense, as expressões de caráter 

eminentemente pessoal traíam uma ambígua, mas notória admiração. E não somente. O 

crítico tivera um espaço considerável para a matéria em O Jornal. Como erguer o poeta 

ao cimo das grandezas, em que copiava Deus, sem, todavia, ter de abordar com mais 

detalhismo e esmero o que havia de valioso em seus versos? Bastava deslustrar 

impressões ambíguas e de impacto, deixando intacta a gigantesca lacuna hermenêutica 

em que jazia obscura a obra do catarinense. 

Grieco tornouse conhecido e sempre citado pela predição lúcida, que ademais 

se cumpriu e era verdadeira, de que “a glória de Cruz e Sousa é bem a irradiação de um 

túmulo”. Não obstante, tornavase um modelo de “crítica jornalística” em que o juízo de 

                                                             
353 A afirmação de Grieco é fruto – inexplicável – de total desconhecimento biográfico de Cruz e Sousa. 
O poeta simbolista, que ao publicar Broquéis (1893) já havia lido significativamente os autores 
simbolistas franceses e alguns de língua inglesa, sempre no idioma original, que dominava, devorou 
leituras de alguns portugueses e em sua obra há citações diretas a vários filósofos, como Schopenhauer e 
Heine, menções a Iago (personagem de Shakespeare), Sancho Pança (de Don Quixote) e até mesmo ao 
Nirvana, expressão que vêm do sânscrito e se traduz como estado de libertação espiritual, oriundo do 
budismo. (Desenvolvemos mais interconexões em: CAPOBIANCO, 2014). 
354 GRIECO, Agrippino.Vida Literária. O sol dos mortos. O Jornal, 4 de dezembro de 1924. (Grifos 
nossos) 
355 Estudos mais recentes atribuem grande importância e poder evocativo às antíteses que o próprio Cruz e 
Sousa empregou em sua obra. Ver em: OLIVEIRA, 2007. 
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valor recusava ferramentas teóricas para explicar o porquê pendia para esta ou aquela 

impressão. Era sempre mais seguro centrarse na pessoa do poeta: “Tanto quanto o valor 

virtual da sua obra, o que nos seduz em Cruz e Sousa é o seu caráter de independência 

da sua conduta. Não foi ele um lacaio da fama, um mendigo de louros”356. 

Em nossa pesquisa já se divisa a prevalência da pessoa do poeta catarinense, 

com suas peculiaridades, em detrimento da obra. Vejamos o quanto isso persiste nos 

periódicos, que habitualmente veiculavam textos reduzidos ou de médio porte. 

Em O Globo de 23 de março de 1926357 deparamonos com significativo 

depoimento, da lavra de José Maria Goulart de Andrade358, que nos levou a suspeitar de 

algum equívoco editorial. Não, realmente o jornal publicava o conteúdo de uma 

conferência proferida pelo escritor alagoano na Academia Brasileira de Letras em 28 de 

março de 1923, com praticamente três anos de atraso, portanto. 

A matéria já iniciava com a menção ao “negro de ouro” no título, que demonstra 

o hábito enraizado em se referenciar ao poeta sempre pela epiderme. O traço marcante 

do texto, porém, está no caráter personalíssimo da análise de Goulart, em certas 

filigranas e minúcias que julgamos valiosas. Iniciando por sua história de vida, o 

escritor alagoano lamentavase que, na adolescência, por limitação própria e da 

“educação clássica” que recebera, não fora capaz de compreender Cruz e Sousa: 

 

É que não possuía eu então ouvidos aptos a escutarem os gemidos 
instintivos que na alma de Cam [no texto está “Cham”] exalava por 
aquela boca retorcida, nem olhos argutos para acompanharem as 
formas ondeantes que seguem todos os contornos daquele pensamento 
angustioso, nem espirito capaz de penetrar ou atingir o limbo sequer 
da misteriosa beleza daqueles poemas. [...] De Cruz e Sousa, 
propriamente, nada eu sabia e ninguém então me falava [...]; a 
negrura do silêncio parecia então cobrir sua obra, como de 
nascimento, a pretidão da epiderme envolvera o já macerado feixe de 
seus nervos.359 

 

A forma como poeticamente procurava Goulart expressar a sensorialidade das 

suas leituras de Cruz e Sousa revela o timbre emocional, individual, buscando relatar a 

viagem de devaneios de sua imaginação. Era uma leitura impressionista, atécnica – na 

                                                             
356 GRIECO, 1924. 
357 ANDRADE, José Maria Goulart de. Cruz e Sousa. A justiça que se vai fazendo ao “negro de ouro”. O 
Globo, 26 de março de 1926. 
358 Andrade Muricy revela que “foi preciso um esforço ao parnasiano rigoroso Goulart de Andrade para 
escrever, e ler na Academia Brasileira de Letras, a declaração [...]” (MURICY, 1987, p. 107). Muricy se 
refere ao artigo em comento, e afirma que Goulart tornarase um “simbolista convertido”. 
359 ANDRADE, 1926. (Grifos nossos) 
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esteira das lições de Afrânio Coutinho360 – que revelava o ofuscamento insistente da 

obra do artista do Desterro, excluída pelos parâmetros das hegemonias literárias, o que 

justifica a epígrafe de “a justiça que se vai fazendo” ao poeta. Não podemos descurar, 

todavia, da excessiva referenciação etnorracial que parecia ser um ícone cristalizado 

pela Tradição. Nesses casos, a obra ficava em lamentável vacuidade de análise. 

Entretanto, o artigo se desdobrava em outros aspectos inegavelmente 

entusiásticos. Em um dado momento, Goulart desfere, em catadupas, as seguintes 

palavras: 

 

O seu agoniado ser estirou-se para as alturas [itálicos no original] 
como uma labareda convulsa [...]; [adiante, aduz que sua poesia 
continha] as formulas indefiníveis das alucinações, anseios semi
articulados, pensamentos vagos, gemidos convulsos, prantos em grito, 
arroubos místicos de bondade extraterrena, anátemas de vencido e 
revelações de Iluminado, através da obscuridade espessa de muitas das 
suas estrofes, à semelhança das brechas obumbrantes dos relâmpagos 
abertas nos muros negros de caligem.361 

 

Acreditamos que, no início da década de 1920, o volume teóricoliterário que era 

absorvido pela intelectualidade brasileira ainda não continha ferramentas que pudessem 

auxiliar os críticos a verdadeiramente adentrar na poética de Cruz e Sousa. E tampouco 

havia leitores (como ainda hoje). A passagem de Goulart, buscando a chave mestra para 

aperfeiçoar suas impressões, fazendo – ele mesmo – uma espécie híbrida de poesia em 

prosa, como em “brechas obumbrantes dos relâmpagos abertas nos muros negros de 

caligem”, chocase com as expressões de lugarcomum, vazias ou ingênuas, como 

“pensamentos vagos, gemidos convulsos, prantos em grito”. É como se Goulart 

desejasse apontar para um patamar agônico acima do cognoscível, na poesia sousiana, 

mas lhe faltassem ferramentas para percorrer o trajeto estéticosimbólico projetado além 

da própria linguagem362, ou quiçá fosse ausente a própria consciência desta perscrutação 

necessária. 

                                                             
360 Já tratamos do assunto nesta Tese. Ver em: COUTINHO, 1980. 
361 ANDRADE, 1926, passim. 
362 Compreendemos que, para Umberto Eco, o código verbal, entendido sob o ponto de vista de um 
sistema de comunicação, “estabelece um repertório de símbolos que se distinguem por oposição 
recíproca; suas regras de combinação e, eventualmente, a correspondência termo a termo entre cada 
símbolo e um dado significado (sem que um código deva, necessariamente, possuir juntas estas três 
características” (ECO, Umberto [1968]. A estrutura ausente: Introdução à pesquisa semiológica. 7. ed. 
São Paulo: Editora Perspectiva, 1991a, p. 15). O enfoque nos interessa porque a leitura de Goulart de 
Andrade parecia uma “batalha” de ajustes entre os símbolos para manter a estética de Cruz e Sousa no 
terreno do código verbal cognoscível e definível, cabível na língua como sistema comunicacional. Na 
sequência, veremos que esse foi o cerne da “vanguarda” sousiana. 
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De fato, Goulart empreende um esforço nesse sentido, escrevendo: “na arte 

desse poeta o ‘termo’ perde, não raro, a exata significação, para, fundido na permuta 

engendrada pelos grupos harmônicos, criar outros valores psíquicos” [...], ou melhor, 

“o acorde expresso pela combinação de sons simultâneos” (Grifos no original). O 

soneto de Cruz e Sousa com o qual o jornalista encerra o artigo demonstra o grau da 

perspectiva que ele pressentiu, mas não foi adiante, tornandose um artigo esparso em O 

Globo, embora transcrito de uma conferência na Academia. Cruz e Sousa nunca foi, de 

fato, esquecido, mas sua obra e universo crítico reapareciam como em pinceladas 

ocasionais, malhas rasgadas que não davam conta da densidade de análise a que o poeta 

fazia jus363, mas que ainda tardaria muito para maturar. 

Eis o soneto com o qual Goulart encerra o artigo: 

 

Invulnerável 
 
Quando dos carnavais da raça humana 
Forem caindo as máscaras grotescas 
E as atitudes mais funambulescas 
Se desfizerem no feroz Nirvana; 
 
Quando tudo ruir na febre insana, 
Nas vertigens bizarras, pitorescas 
De um mundo de emoções carnavalescas 
Que ri da Fé profunda e soberana, 
 
Vendo passar a lúgubre, funérea 
Galeria sinistra da Miséria, 
Com as máscaras do rosto descoladas, 
 
Tu que és o deus, o deus invulnerável, 
Resiste a tudo e fica formidável, 
No Silêncio das noites estreladas!364 

 

Marcante é que o jornalista, ao terminar sua matéria com o soneto, se furtava de 

tecer qualquer pormenor a respeito. A indizibilidade do entrechoque de símbolos 

projetava o sensível, mas nãonomeável, que quanto mais significava e dizia (como 

referente), menos era traduzível racionalmente, construindo uma espécie de ponte 

                                                             
363 Ao lançar um olhar para as primeiras décadas do século XX, Ivone Daré Rabello considera que a 
crítica sobre a obra de Cruz e Sousa, “apenas genericamente descrita, permanecia lateral”, e a própria 
obra, “embora nunca tenha sido de todo abandonada, ainda exige estudos” (RABELLO, 2006, pp. 18 e 
20. Grifos nossos). 
364 SOUSA, 2000, p. 205. 
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invisível entre o real e o irreal365. Tais considerações fugiam das possibilidades de 

Goulart e da trilha crítica sobre Cruz e Sousa que estava se esboçando. 

Em O Globo de 20 de março de 1937 encontramos curiosa reportagem que nos 

traz indícios de valor. O título, “Comemorando o 38º aniversário da morte de Cruz e 

Sousa”366 foi de um jornalismo infeliz, por razões óbvias, mas o ponto central da notícia 

era que Nereu Ramos, Governador de Santa Catarina na época, organizara uma romaria 

com vários escritores e intelectuais até o Rio de Janeiro, para cobrir de flores o túmulo 

do poeta simbolista e lhe prestar homenagem367. 

O fato avulta em importância. Na terra natal do poeta já se pressentia sua 

crescente projeção, embora muitos dos textos veiculados nos jornais, sobre ele, tenham 

se tornado de inviável acesso e outros apresentem reduzida base teóricocrítica, o que 

resultou em escassas referências em nosso corpus de pesquisa. 

Poucos dias depois, em 25 de março de 1937, ainda em O Globo, uma curta 

matéria de Elói Pontes declarava que os dois maiores poetas brasileiros eram Cruz e 

Sousa e Castro Alves. Muito brevemente citava dois ou três versos de cada um e dizia, 

sobre o catarinense: “o poeta negro como que viveu numa atmosfera de delírio, longe de 

tudo que lhe pudesse quebrar o ritmo das artérias” [...] “o preto como que tinha 

alucinações espantosas. Ninguém mais escreveu com o élan, que lhe incutiram certos 

segredos de temperamento”368. (Itálicos no original) 

Tais descrições apologéticas, que pareciam à caça de palavras que traduzissem o 

desconcerto ocasionado pela poesia do catarinense, não conseguiam expressar em 

postulados teóricos a admiração, mas dizemnos respeito porque só “se torna um 

historiador de fato [da literatura], quando, investigando seu objeto [no nosso caso, as 

leituras críticas], encontra aquela ideia fundamental que atravessa a própria série de 

acontecimentos que ele tomou por assunto [...]”369. A ideia geral – nas publicações dos 

                                                             
365 Pensamento semelhante foi desenvolvido recentemente. Ver em: OLIVEIRA, 2011, pp. 148149. 
366 Comemorando o 38º aniversário da morte de Cruz e Sousa. O Globo, 20 de março de 1937. 
367 Os restos mortais de Cruz e Sousa, após longa e penosa negociação, só seriam trasladados para sua 
terra natal, Florianópolis, em novembro de 2007, como atestou o Governador de Santa Catarina na 
ocasião, Luiz Henrique da Silveira, e estão no Museu Histórico de Santa Catarina – Palácio Cruz e Sousa. 
A ocasião foi celebrada como uma enorme vitória e símbolo de dignidade. (SOUSA, João da Cruz e. Cruz 
e Sousa simbolista: Broquéis, Faróis, Últimos sonetos, organização e estudo por Lauro Junkes. Jagraguá 
do Sul: Editora Avenida, 2008, p. 12). 
368 PONTES, Elói. O Mundo das Letras. Poetas. Cruz e Sousa. O Globo, 25 de março de 1937. 
369 JAUSS, 1994, p. 10. Itálicos no original. Mais adiante, Jauss explicará na p. 23 o procedimento que 
ora adotamos em nossa pesquisa: “a relação entre literatura e leitor possui implicações tanto estéticas 
quanto históricas. A implicação estética reside no fato de já a recepção primária de uma obra pelo leitor 
encerrar uma avaliação de seu valor estético, pela comparação com outras obras já lidas. A implicação 
histórica reside na possibilidade de, numa cadeia de recepções, a compreensão dos primeiros leitores ter 
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periódicos – é que havia uma desordem angular nos juízos que visitavam 

superficialmente a poesia, calcados em retóricas de garganta, e longe ficavam de dar 

conta da poética ad infinitum do simbolista, a ponto de traduzirem com recorrência um 

pasmo algo atarantado, em que sobrava o vácuo. 

Mesmo de passagem, é possível notar que, para sobrepor Cruz e Sousa à posição 

de “um dos dois maiores poetas brasileiros de todos os tempos”, lança mão duas vezes 

de mencionar sua etnia, e pressente uma dimensão simbólico agônica, expressional, que 

não sabe concretizar em palavras. Teríamos um esboço da função realizada, que para 

Gumbrecht370 é o êxito do encontro entre o propósito do autor – ou função intencionada 

– e a concretização no psiquismo criativo do leitor. Elói parecia não ter disponível o 

ferramental adequado, ou não tivera espaço para demonstrálo. O fato é que não logrou 

êxito em dizer o que porventura pressentia. A matéria resultou em um túnel oco de 

palavras, não obstante a considerável admiração por Cruz e Sousa, e, não havendo 

penetração no símbolo, a matéria nos mostrou um crítico literalmente sem palavras. 

Já em 15 de setembro de 1948, em O Globo, veremos a declaração de Manuel 

Bandeira estampada em curta reportagem ofuscada no canto da página. Embora algumas 

poucas obras de relevo sobre Cruz e Sousa já tivessem sido publicadas, (o que veremos 

adiante), buscamos aqui seguir a linha cronológica editorial dos periódicos. 

Entrevistado na Academia Brasileira de Letras, Bandeira procura trazer a 

resposta, em poucas palavras, à pergunta título: “Quais, na sua opinião, os dez maiores 

poetas brasileiros?”371. Bandeira inicia cauteloso: “essas perguntas, formuladas assim 

com um número determinado, são muito incômodas de responder“. Retruca que, se a 

pergunta almejasse saber quais os mais importantes, ele diria, e enumera mais de vinte, 

na maior parte românticos, e dentro da lista, Cruz e Sousa. A matéria é curiosíssima, 

pois o autor de Estrela da vida inteira afirma que, dentre tantos poetas,  

 

Cruz e Sousa e Augusto dos Anjos são fracos artistas, cheios de 
defeitos, muito inferiores à maioria dos citados, mas como poetas, isto 
é, como transfiguradores da realidade, como criadores de imagens, 
combinações verbais, estados de alma, iluminações, alumbramentos, 
superam todos. [Mais adiante enumera os dez que mais lhe agradam:] 
Gonçalves Dias, Castro Alves, Raimundo Correia, Varela, Vicente de 

                                                                                                                                                                                   
continuidade e enriquecerse de geração em geração, decidindo, assim, o próprio significado histórico de 
uma obra e tornando visível sua qualidade estética”. 
370 GUMBRECHT, 2001, pp. 189205. 
371 BANDEIRA, Manuel. Uma pergunta por dia. Hoje: Quais, na sua opinião, os dez maiores poetas 
brasileiros? O Globo, 15 de setembro de 1948. 
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Carvalho, Cruz e Sousa, Alphonsus de Guimaraens, José Albano e 
Mário de Andrade.372 

 

Se se tratasse de nome pouco expressivo, a contradição entre artista versus poeta 

não seria relevante. Contudo, para que Manuel Bandeira faça considerações de 

aparência incoerente, sobretudo porque passa sem explicar por que o poeta de Faróis e 

o autor de Eu eram “fracos artistas, cheios de defeitos, muito inferiores à maioria dos 

citados”, é algo desafiador à análise, uma vez que em seguida os situa entre seus dez 

preferidos. O que seria, então, um “fraco artista”? 

Seguindo o contexto de análise, veremos que Andrade Muricy, em seu 

monumental Panorama do movimento simbolista brasileiro incluiria, em 1952, 

Bandeira como um dos simbolistas tardios373, transcrevendo sete ( ! ) poemas do autor 

recifense como exemplo, um aspecto que se mostra instigante à nossa análise. O autor 

de “Voume embora pra Pasárgada” se consideraria artista, vez que menoscaba dois 

vultos ligados ao próprio Simbolismo? 

Bandeira, afirmando suas predileções, demonstranos que algo de indefinível o 

desconcertava, lançando mão de uma afirmação ambígua e duvidosa, que se torna 

incabível, doravante que não a explica. A afirmação do autor acusava o problema de 

uma ideia situacional de época (embora individual). Ao desvencilhar o artista do poeta, 

deixava insolvida a questão, repetindo com similaridade a admiração de Elói Pontes. 

Parecia uma repetição do cânon crítico de admirar Cruz e Sousa sem saber explicar por 

que, ou ao menos esboçar o problema. 

Orienta Hans Robert Jauss, assim, que “a percepção estética não é um código 

universal atemporal, mas, como toda experiência estética, está ligada à experiência 

histórica”374. Tal hipótese se combina à proposta de Wolfgang Iser, em nota 

anteriormente citada: “o importante papel do lugar vazio para a interpretação de texto e 

leitor se comprova também nos vários padrões de interação por ele organizados, que se 

sujeitam a diferenciações históricas”375. 

Conquanto Jauss e Iser nos auxiliem na análise comparada, podemos recuar aos 

meados do século XIX e ver o que nos disse Ramalho Ortigão, em sua simplicidade 

maniqueísta, quase um truísmo: “o bom poeta [...] é, ordinariamente, mau filósofo, e o 

                                                             
372 Idem, ibidem. (Grifos nossos) 
373 MURICY, 1987, pp. 947952. 
374 JAUSS, 2002, p. 884. (Grifos nossos) 
375 ISER, 1999, p. 158. (Grifos nossos) 
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bom filósofo, mau poeta”376. Não obstante a dissociação incompreensível entre artista e 

poeta tenha parecido despropositada e confusa, é novamente Iser quem explica com 

mais clareza por que, na literatura moderna – o que inclui Cruz e Sousa – a mudança de 

parâmetros desnorteou muitos julgamentos críticos feitos em moldes antigos, mormente 

como Bandeira o fez, no caso do artista e poeta de Santa Catarina. Demonstra Iser, com 

justo acerto: 

 

O leitor não está mais na posição a partir da qual ele pode descobrir as 
conexões virtuais e superar a falta de sentido; em vez disso, o leitor 
deve experimentar, em face dessa insuperabilidade, o que é para ele o 
sentido da vida. Em princípio, tal experiência subtrai da disposição do 
leitor aquelas representações que para ele contém o sentido da vida.377 

 

Vemos que Bandeira, ainda que tivesse Cruz e Sousa como um de seus dez 

preferidos, não parecia capaz de abordar a vertente antitética, agônica e supraverbal 

que eram, de certo modo, motes artístico do autor catarinense. A reportagem nos sugere 

que o autor de Estrela da vida inteira “gostava e sentia”, mas aparentemente não sabia o 

porquê, ou ao mesmos se esquivou de expressálo na ocasião em que lhe era oportuna. 

É a conclusão a que chegamos, ao recordar que, para Andrade Muricy, Bandeira era 

uma espécie de neossimbolista. 

De Bandeira, porém, encontramos apenas um curto texto sobre o poeta 

catarinense, em o Correio da manhã de 19 de novembro de 1961, relatando sua visita a 

Exposição do centenário de Cruz e Sousa na Biblioteca Nacional. A brevidade do texto 

não esconde uma emocionada devoção e respeito pela figura do poeta. Dentre um dos 

objetos da Exposição, encontra o livro Apresentação da Poesia Brasileira, dele próprio 

[Bandeira], e escreve que teria ficado mais satisfeito ao vêlo aberto na página em que 

ele diz: 

 

Dos esforços físicos e morais, do seu penoso esforço de ascensão na 
escala social, do seu sonho místico de uma arte que seria uma 
‘eucarística espiritualização’, do fundo indômito do seu ser de 
‘emparedado’ dentro da raça desprezada, tirou Cruz e Sousa os 
acentos patéticos que lhe garantem a perpetuidade de sua obra na 
literatura brasileira. Não há nesta gritos mais dilacerantes, suspiros 
mais profundos que os seus.378  

 

                                                             
376 ORTIGÃO, Ramalho. Litteratura de hoje. Editora Typ.do Jornal do Porto, 1866, p. 40. 
377 Iser, 1999, p. 185. 
378 BANDEIRA, Manuel. Cruz e Sousa. Correio da manhã, 19 de novembro de 1961; transcrito em: 
COUTINHO, 1979, pp. 153154. 
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Depois de ver “com grande emoção” os vestígios históricos expostos, relata que 

a emoção “tocou o auge quando meus olhos caíram sobre a primeira lauda manuscrita 

de ‘Emparedado’”[...]. Bandeira termina o artigo com uma nota sentimental de 

reconhecimento, transcrevendo o final de um importante soneto sousiano:  

 

Voltei para casa e reli a página imortal das Evocações. O poeta estava 
enganado: por mais que se fossem acumulando as pedras, por mais 
alto que subissem as estranhas paredes, ‘longas, negras, terríficas’, ele 
não ficou emparedado dentro do seu sonho. O seu vulto, a sua voz 
subiram mais alto e continuam subindo e 
 
‘Sorrindo a céus que vão se desvendando, 
A mundos que se vão multiplicando, 
A portas de ouro que se vão abrindo!’  
 
[Últimos versos de “Supremo Verbo”, de Últimos sonetos].379 
 

Até o momento, a comparação entre as leituras nos jornais aponta para esparsos 

e solitários admiradores, que, sem maus propósitos, mitificam380 a figura humana de 

Cruz e Sousa e se utilizam de recursos emocionais (cada um a seu modo) que os 

subtraem à tarefa de dar resposta ao significado dos versos do poeta, ou mesmo de 

explicar e dar conta de sua dessignificação381. 

Regressando um pouco no tempo para abordar outro periódico, nos deparamos 

com uma matéria de singular extensão, em o Jornal do Commercio de 20 de março de 

1923, subscrita por Victor Viana. 

Como no dia anterior, diversos admiradores e amigos do poeta simbolista foram, 

em romaria, prestarlhe homenagem pelos 25 anos de sua morte, este é o assunto que 

abre a matéria de Viana. Todavia, é desconcertante o relevo que confere à descendência 

africana, à rejeição pela cor da epiderme e outros raciocínios análogos que o fazem 

concluir que a poesia do artista catarinense nascia da revolta pela exclusão, e que sua 

                                                             
379 Impossível não observar a contradição entre a comoção de Manuel Bandeira na Exposição do 
catarinense, e a alegação, em 1948, de que Cruz e Sousa era grande poeta, mas “fraco artista”.  
380 Aqui, além de “mitificar” (de mito), caberia também “mistificar” (de místico), pois muitos atribuíam 
algo de sagrado e mágico ao poeta, já desde os relatos que colhemos daqueles que o conheceram 
pessoalmente. 
381 Particularmente ao que nos interessa, pensamos a dessignificação em um macrocontexto crítico 
literário, como Philadelpho Menezes. Para ele, “o experimentalismo da poesia de vanguarda continha o 
impacto do novo. Em especial, o experimentalismo que apresentava como questão central a quebra da 
ordem sintática e a consequente dessignificação da linguagem, qual seja, aquele das vanguardas 
marcadamente sensorialistas fundadas na desconstrução da linguagem linear”. Mais adiante, o autor dirá 
que “a dessignificação é a estética ordinária da metamodernidade” (MENEZES, Philadelpho. A crise do 
passado: modernidade, vanguarda, metamodernidade. São Paulo: Editora Experimento, 1994, pp. 233
234. Grifos nossos). 
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escrita “tinha assim os seus defeitos de sua própria educação, o seu vocabulário era 

expressivo, manifestado com gênio, mas pobre de quantidade. Os seus símbolos e 

imagens pouco variavam, as alusões e confrontos eram reduzidos, parcos, limitados”382. 

Como se não fossem suficientes os aspectos pejorativos que o jornalista enumera, para 

se permitir, em seguida, elogiar Cruz e Sousa – na esteira da mesma estratégia retórica 

de José Veríssimo e Ronald de Carvalho –, ao fim do texto, Viana situa pateticamente o 

precursor do Simbolismo no Brasil como “um grande poeta [...], por dez ou quinze 

composições [...]”. 

Posto que em nosso trabalho o contingente crítico é nivelado à condição de 

“leitores”, em quaisquer gradações de cultura acadêmica em que nos apareçam – 

conforme pontuamos na Introdução desta Tese – vemos que, com grande probabilidade, 

Victor Viana deve ter lido menos do que as quinze composições de Cruz e Sousa a que 

alude. Ou, sob uma angulação de matriz poética, não “leu” nenhuma. 

Na década seguinte iremos notar, contudo, que em o Jornal do Commercio de 14 

de março de 1937, um ponto se destaca. A longa explanação intitulada “Como surgiram 

os mysticos da RosaCruz” deixa entrever peculiaridades importantes. No texto, 

Cassiano Tavares Bastos se refere à fundação da Revista Rosa-Cruz (19011904), criada 

com o intento quase exclusivo de consagrar a “memória sagrada” do poeta catarinense, 

“deus tutelar”383 das publicações, e manter sempre viva sua lembrança. Relembra que 

coube o intento a Saturnino de Meireles, admirador do homenageado, que, como 

lembrou Andrade Muricy384, doava parte de seu salário mensalmente para a subsistência 

de Cruz e Sousa, e foi o responsável pela publicação de Evocações, no mesmo ano do 

falecimento do poeta. Nesta matéria de Bastos fica nítida que a aura mística de devoção 

ao poeta simbolista e de certa magia em torno do movimento serviram de impulso para 

que os amigos e seguidores do autor de Faróis batalhassem sempre para sua perenidade. 

Mesmo entre eles, porém, a figura arquetípica do “poeta negro” vinha à frente da Obra. 

Dias depois, em 19 de março de 1937, 39 anos após o falecimento de Cruz e 

Sousa, Cassiano Tavares Bastos retorna em o Jornal do Commercio para exaltar a 

imagem de mártir, a personalidade e a biografia do esteta. Começava a se sedimentar a 

tradição de “nunca adentrar” na poética propriamente dita. 

                                                             
382 VIANA, Victor, Cruz e Sousa e sua influencia. Jornal do Commercio, 20 de março de 1923. 
383 BASTOS, Cassiano Tavares. Como surgiram os mysticos da Rosa-Cruz. Jornal do Commercio, 14 de 
março de 1937. 
384 MURICY, José Cândido de. Para conhecer melhor Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Bloch Editores, 
1973, p. 14. Aprofundamos o aspecto em: CAPOBIANCO, 2014, p. 85. 
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Digno de nota é que, em o Jornal do Commercio de 30 de maio de 1937 

encontramos uma extensa Conferência de Alfredo Cumplido de Sant’Anna, pronunciada 

na Academia Carioca de Letras, realizando longo percurso pela história do Simbolismo 

no mundo, com um espaço final para Cruz e Sousa.  

O estilo capitaneado pelo poeta catarinense não desparecera das discussões 

críticas, mesmo com as vanguardas em curso. Ainda que em situações ocasionais, 

ressurgia. Ao abordar Cruz e Sousa, que era “individualidade complexa e original”, em 

cujas páginas “fulguram constelações radiosas de símbolos”385, Sant’Anna denuncia a 

profunda guerrilha interna que havia entre os Parnasianos e os da “nova” escola [o que 

nos sugere a falsidade de algumas considerações de Bilac], e inova no que tange às 

publicações em jornais: há transcrições de fragmentos e alguns sonetos inteiros do 

simbolista. O que nos surpreende é que não aborde nenhuma estrofe, limitandose a usar 

de linguagem “quase poética” para discorrer sobre generalidades: “sua poesia ora é 

ácida como um fruto, aromal como uma flor; ora tem a dolência macia das baladas: é 

triunfal, às vezes, como um clangor de trompas [...]”. Em dado momento, transcreve 

este soneto lapidar do catarinense, sem comentálo diretamente: 

 
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 
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...386 

 

Oportunamente já tivemos a ocasião de realizar breve leitura poética desta peça, 

que aqui transcrevemos no intuito exclusivo de destacar que a dificuldade de 

interpretação da poesia sousiana, pelos críticos e jornalistas das primeiras décadas, 

                                                             
385 SANT’ANNA, Alfredo Cumplido de. O Symbolismo. Jornal do Commercio, 30 de maio de 1937. 
386 SOUSA, 2000, p. 87. 
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deixava a obra praticamente sem análise nenhuma. A biografia do poeta e aspectos de 

sua personalidade e etnia sobrelevavam largamente na Tradição.  

A leitura que realizamos de “Música misteriosa”, breve e incompleta devido ao 

espaço que dispúnhamos e pelo fato de não corresponder à temática central de 

abordagem, foi a seguinte: 

 
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.387  

 

Veremos, curiosamente, uma longa Conferência na Escola Nacional de Música, 

noticiada em o Jornal do Commercio de 9 de janeiro de 1938, com a temática centrada 

em Alphonsus de Guimaraens e proferida pela poetisa Henriqueta Lisboa. Em texto 

bastante extenso, há uma passagem sobre Cruz e Sousa, cuja visão brevemente exposta 

dava a nota do caráter das “leituras”: “Cruz e Sousa, nascido no litoral, reagia 

violentamente contra todas as coisas”, era “soberbo, descontrolado, ríspido” e “traduzia 

a revolta do inconquistado”388, enquanto Alphonsus, “modesto, equilibrado, insinuante”, 

estava “abrigado pelas montanhas centrais [onde seu espírito] evoluía com serenidade”. 

Embora o fulcro da Conferência não tenha sido o poeta catarinense, Lisboa 

expressava com naturalidade a não-leitura do inaugurador do Simbolismo, com 

grotescas etiquetagens e falseadas antíteses extraliterárias. 

Na sequência cronológica, em o Jornal do Commercio de 19 de junho de 1938, 

Silveira Neto389 realiza extensa conferência sobre o Paraná e o Simbolismo, em que 

                                                             
387 CAPOBIANCO, 2014, p. 135. 
388 LISBOA, Henriqueta. Vida e obra de Alphonsus de Guimaraens. Jornal do Commercio, 9 de janeiro 
de 1938. 
389 Pelo corpus bibliográfico, sabemos que em 1924 Silveira Neto já houvera publicado uma conferência 
de título “Cruz e Sousa”, mas a impossibilidade de encontrar a obra, esgotada e não reeditada, é um 
aspecto infelizmente comum em muitos dos trabalhos críticos sobre o poeta catarinense. Pouco estudado, 
muitas obras desapareceram devido à escassa tiragem/vendagem, ou mesmo à ausência de menção por 
outros críticos. Em consonância teórica, estes textos, para nossa pesquisa, ficam excluídos exatamente 
porque não adquiriram qualquer relevo palpável na trajetória crítica do poeta. 
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dedica duas linhas para apontar a liderança de Cruz e Sousa no movimento. Raros 

daqueles nomes sobreviveram aos nossos dias, mas o movimento voltava a comento 

ocasionalmente. 

Em tom mais solene, o Jornal do Commercio de 6 de agosto de 1943, Edmundo 

da Luz Pinto390 anuncia a criação do Mausoléu de Cruz e Sousa, por ordem de Nereu 

Ramos, e transcreve os discursos proferidos. Havia uma tentativa de notoriedade para o 

poeta, que precisava ocorrer. Os textos amontoavam expressões como “em Cruz [e 

Sousa], o temperamento vinha da África sofredora”, cujo orador, Tasso da Silveira, 

louvava o valor da pessoa e obra do bardo catarinense, sem minudenciar. Em momento 

de exaltação, chega a dizer que o catarinense foi ”dos mais altos cantores que jamais 

cantaram nos céus americanos”, mas se engana ao afirmar a lenta evolução crítica desde 

a “dura negação” [...] “para a total aceitação de agora”. Longos percalços ainda viriam.  

Silveira não deixa, porém, de apontar a “surpresa” que foi constatar, em um 

“negro sem mescla”, a inteligência e talento para criar um Simbolismo nacional, quando 

“o psiquismo, a sensibilidade, os instintos antigos e profundos” eram de “uma raça 

diferente da nossa, formada em habitat bem diverso”391. A nota etnorracial tornava Cruz 

e Sousa um espécime exótico, ainda que Silveira estivesse discursando em exaltação ao 

poeta, e que suas palavras não visassem “diminuir” o artista catarinense. Marcava a 

“tradição crítica” e se estabelecia nestes moldes, como se fosse natural “ler a pessoa do 

poeta” em detrimento de “ler sua obra”. 

A malha contextual que vemos desde o início, carregada quase sempre de tintas 

etnobiográficas, remete a estudos que envolvem a própria visão do homem negro pela 

cultura novecentista. Não sendo aqui a oportunidade, transferimola para depois do 

manancial de críticas que recolhermos e compararmos, redimensionando o problema e 

constatando a que estágio nos leva, sempre tomando como fundamento teleológico a 

possibilidade de uma efetiva leitura que se possa fazer prospectivamente sobre a obra de 

Cruz e Sousa a partir de nossa contemporaneidade. 

A vantagem de se poder auscultar os passos da crítica em periódicos se deve, 

sobretudo, ao fato de que em relatos geralmente breves, os autores vão esboçando as 

notas preponderantes que nortearam as leituras sobre Cruz e Sousa e sua obra para o 

                                                             
390 Remetemos à nota nº 350, que destaca a admiração de Luz Pinto por Cruz e Sousa. 
391 LUZ PINTO, Edmundo da. O túmulo de Cruz e Sousa. A inauguração, ontem, do seu Mausoléu – os 
discursos proferidos. Rio de Janeiro: Jornal do Commercio, 6 de agosto de 1943. (Grifos nossos). Na 
conferência, Tasso da Silveira expressa a questão étnica em um tom que praticamente situa Cruz e Sousa 
como se o brasileiro tivesse nascido na África. É evidente que não o diz textualmente. 
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grande público. Isto abre espaço para certas minúcias que um olhar superficial não seria 

capaz de detectar. 

Entrementes, após uma publicação restrita de uma parte da Obra de Cruz e 

Sousa, em 1943, realizada por Fernando Góes, contendo alguns poucos poemas novos 

descobertos; em 1945, finalmente Andrade Muricy cede à intuição própria e traz ao 

público a segunda edição das Obras completas do poeta catarinense, incluindo 70 

poemas inéditos, aos quais dá o nome de O livro derradeiro392. Era “derradeiro” para as 

publicações capitaneadas por Muricy, e não derradeiro para a escrita do poeta, eis que 

continha suas primeiras composições de juventude. Isto, veremos mais adiante, será 

relevante à nossa pesquisa sobre os leitores. 

Havia 47 anos que o poeta morrera, e ainda um número considerável de poemas 

novos surgiam. Isto, por certo, deveria influenciar nas leituras. 

O peso dos estigmas, entretanto, ainda marginalizava a obra. Joaquim Ribeiro, 

em 1947, publica em A Manhã o artigo: “Vestígios da concordância bantu no estilo de 

Cruz e Sousa”. Texto que trazia trechos deste porte: “julgo, pois, indispensável à 

exegese da poesia, e até mesmo da prosa [de Cruz e Sousa] [...] a pesquisa de quanto 

influi, na sua obra, o contingente racial de sua origem. Não é possível separar Cruz e 

Sousa de sua herança étnica”393, era um texto que dava a tônica do escopo da crítica.  

O Correio da manhã, em 28 de março de 1948, na última de suas 34 páginas, 

anuncia em um espaço reduzido que se completavam 50 da morte do poeta catarinense. 

Assinada por José Conde, a matéria biografava o artista em poucas linhas e se queixava 

de que poucos jornais haviam noticiado o fato.  

                                                             
392 Na Introdução da edição que viria posteriormente, em 1961 – centenário de falecimento do poeta 
catarinense – Andrade Muricy explica por que incluíra 70 peças inéditas na anterior edição, de 1945, e 
ainda outras na edição do centenário, totalizando, desde a publicação de Nestor Vítor (19234), mais 226 
sonetos e poemas inéditos. Entregues os manuscritos de Cruz e Sousa a Andrade Muricy, por Nestor 
Vítor, havia a clara recomendação de não publicar os poemas que o próprio criador não os tivesse 
autorizado. A Introdução da edição antiga (19234) era clara: Vítor entendia que certas peças tinham 
caráter documental, e que “deixando de publicálas como trabalhos de Arte sou fiel às intenções do autor 
e correspondo melhor à confiança que ele em mim depositou.”, como escreveu. O episódio é notável pelo 
apostolado fidelíssimo que Nestor Vítor cumpriu, até a morte, e pela aura de sacralidade que havia em 
torno do grande poeta catarinense. Na mesma Introdução, porém, escreveu Nestor: “entre os trabalhos de 
prosa arquivados por mim para serem conhecidos do público um dia como documentos, figuram páginas 
[...]”. O trecho absolveu a consciência de Andrade Muricy. Ver a história inteira em: MURICY, 2000, pp. 
1923. 
393 RIBEIRO, Joaquim. Vestígios da concordância bantu no estilo de Cruz e Sousa. Autores e Livros, 
suplemento de A manhã, 26 de janeiro de 1947. Veremos, mais adiante, que o pequeno livro publicado 
em 1946, de Antônio de Pádua (que Ribeiro cita em seu texto), fez um inventário de recursos técnicos 
empregados por Cruz e Sousa, que influíram no texto de Ribeiro de forma infeliz. Pádua fora muito mais 
isento, como veremos. 
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Dias depois, Augusto Frederico Schmidt, em “No cinquentenário da morte de 

Cruz e Sousa” exaltaria o papel guardião da batalha que Nestor Vítor travava para 

salvaguardar a memória do poeta, aludindo à “luta entre o verdadeiro valor, o valor 

desamparado e incompreendido, e a reinante literatura oficial, vitoriosa, opressora, e tão 

cumulada de favores quanto desprovida de méritos”394. 

Conde e Schmidt tinham razão. O ofuscamento ativo existia. No aspecto teórico, 

Hans Robert Jauss, ao analisar a recepção dos textos literários, afirma que as qualidades 

estéticas de uma obra não são resultado de condições históricas ou biográficas por 

ocasião do seu surgimento, e tampouco a posição que ocupa na sucessão de seu gênero, 

mas fundamentalmente dos “critérios da recepção, do efeito produzido pela obra [que 

vemos na mencionada defesa de Nestor Vítor] e de sua fama junto à posteridade, 

critérios esses de mais difícil apreensão”395. 

Episódios curiosos e isolados ocorreriam, nesse ínterim. Em o Correio da manhã 

de 20 de junho de 1948, Vianna Moog exalta, com um fervor entusiasta incontestável, a 

publicação do livro Marvellous journey – Four century of brasilian literatture, de 

Samuel Putnam, nos Estados Unidos, em que a história literária do Brasil era abordada, 

incluindo Cruz e Sousa, “o nosso já meio esquecido Cruz e Sousa” e relata que na obra, 

Putnam escreve que o poeta catarinense “é um dos mais singulares e fascinantes poetas 

de qualquer tempo ou qualquer idade”396. Moog transcreve na matéria o trecho no 

idioma de origem, que recém traduzira: “the most unusual and fascinating poets that 

ever wrote in any country in any age” . 

Este não fora o primeiro reconhecimento claro e notório da superioridade da 

poética de Cruz e Sousa vindo de um estrangeiro, mas era significativo, pois a ousadia 

da afirmação, é certo, não provinha de uma leitura superficial, eis que não justificaria, 

em Putnam, qualquer interesse pessoal em um ardor de exaltação. 

Homenagens já se faziam sentir com maior extensão. Em 18 de outubro de 1942, 

em O Jornal do Commercio, Antonio Austregésilo profere conferência na Academia 

Brasileira de Letras, sobre Cruz e Sousa397, em cuja sessão estavam presentes nomes 

                                                             
394 SCHMIDT. Augusto Frederico. No cinquentenário da Morte de Cruz e Sousa. Letras e Artes 
(Suplemento de A manhã), 11 de abril de 1948. 
395 JAUSS, 1994, pp. 78. Estes “critérios de mais difícil apreensão” são o fio que liga o fulcro de nossa 
Tese, ou a ideia central que a atravessa, para tomarmos de uma expressão do próprio Jauss, e se articula 
aos “critérios de recepção” a que se refere o intelectual. Ao longo da Tese a ideia irá tomando corpo mais 
definido. 
396 MOOG, Vianna. Thank you, Mr. Putnam. Correio da manhã, 20 de junho de 1948, p. 29. 
397 AUSTREGÉSILO, Antonio. Academia Brasileira. A sessão de quinta feira última – recordações de 
Cruz e Sousa e sua obra – livros oferecidos. Jornal do Commercio, 18 de outubro de 1942. 
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como Ataulfo de Paiva, Manuel Bandeira, RoquettePinto, Cassiano Ricardo, Filinto de 

Almeida, Olegário Mariano, Ribeiro Couto, Múcio Leão – que recentemente reservara 

quase todo o Suplemento Literário de A manha para dedicar a Cruz e Sousa –, e boa 

parte de intelectualidade do Rio de Janeiro. Já não era incomum a celebração em nome 

do poeta do Desterro. Sua leitura interpretativa específica, porém, conforme estamos 

verificando até este momento, ainda não ocorrera. 

Já na edição de 24 de outubro de 1948, em o Jornal do Commercio, o artigo 

veiculado continha diferenças importantes em relação aos demais. Embora fosse 

novamente a transcrição de uma extensa Conferência realizada na Academia Brasileira 

de Letras, desta vez Antonio Austregésilo iniciava surpreendendo, devido ao conteúdo 

testemunhal: “conheci pessoalmente o Brilhante Negro, que irradiava em torno de nós a 

lua do simbolismo. Era eu bisonho estudante, faz mais de cinquenta anos [...]”398. A 

descrição físicopsíquica que faz do poeta, sob estas circunstâncias, tem valor 

documental e histórico, e transcrevemola pelo importante aspecto de não se referir ao 

contexto etnorracial de Cruz e Sousa:  

 

Delgado, tímido, retraído, ocultando o orgulho interior, de olhos 

vivazes, expressivos e sonhadores, discorria como mestre entre 

discípulos, à luz formosa da inteligência, a acentuar o valor estético da 

nova arte que nos seduzia o coração e o pensamento. Os gestos eram

lhe comedidos, as palavras de tonalidade baixa, as sentenças curtas, 

cristalinas; – discorria dogmaticamente acerca de temas filosóficos399; 

falava – como um profeta, a sensibilizar a alma da juventude que o 

cercava. [...] Cruz e Sousa era meão de altura, franzino, de fisionomia 

simpática, bigode regular, palavra pouco elevada em tonalidade: 

percebiase na expressão fisionômica o sentimento que o dominava, o 

deus interior que o fazia amante das letras, ‘a arte pela arte, a beleza 

pela beleza’.400 

 

Não obstante transcreva sete estrofes de “Os violões que choram...”, cinco da 

Antífona, o poema “Tuberculosa” inteiro e o soneto “O assinalado”, Austregésilo não se 

                                                             
398 Idem. Cruz e Sousa e o Simbolismo. Conferência realizada na Academia Brasileira. Jornal do 
Commercio, 24 de outubro de 1948. (Grifo nosso) 
399 Agrippino Grieco dissera que Cruz e Sousa “quase não leu coisa nenhuma” (GRIECO, 1924), e que 
nada possuía de livresco. A discordância, aqui, nos é útil para demonstrar o quanto a própria obra do 
poeta perdia espaço e deixava de ser efetivamente o centro objetivo das atenções. 
400 AUSTREGÉSILO, 1948. A ausência de menções etnorraciais, aqui, não é fortuita. O autor deveria ter 
notado o quanto aspectos extraliterários confundem os parâmetros de leitura, pois o sociólogo francês 
Roger Bastide havia publicado, recentemente, estudos sobre Cruz e Sousa que se tornaram polêmicos, em 
parte, por isso. Será objeto do próximo capítulo. 
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debruça para analisar nenhum verso, se ocupando inteiramente com a biografia e suas 

impressões pessoais. Limitase a citar a revolta pessoal do poeta, enfim transformada 

em poesia, e que os seus “símbolos possuem a matéria cósmica das galáxias [...] 

instrumentos dedilhados por sílfides, demônios, deuses, bruxas, gnomos, em que se 

alternam sons metálicos e suavidades de violino”401. O porquê e o como sequer eram 

cogitados. 

O estudo estéticorecepcional da leitura, que busca a dimensão histórica dos 

leitores de uma dada obra (ou autor), nos fazem concluir que, até então, Cruz e Sousa 

possuía admiradores que ocasionalmente surgiam nos periódicos com apologias, mas 

urgia que surgisse uma leitura capaz de fundamentar seus postulados e realmente 

desmembrar os traços pioneiros da poética sousiana, o que ainda não havia ocorrido402. 

Tanto assim, que na matéria A propósito do Simbolismo, na seção O Livro e a 

perspectiva, no Jornal do Commercio de 2 de junho de 1957, ainda vemos Eduardo 

Portella afirmar que, no Brasil, a bibliografia sobre o Simbolismo é “reconhecidamente 

pobre”403. Localiza também a influência dos Simbolistas em Cecília Meireles e 

Onestaldo de Pennafort, mas não se estende. 

Novamente surge Portella, em 29 de março de 1959, em o Jornal do 

Commercio, com o artigo “Compreensão de Cruz e Sousa”, na seção O Livro e a 

perspectiva404. Principia defendendo que se leia o poeta sem separar poesia de prosa, 

asseverando, sobre isso: “não concordamos com o professor Tasso da Silveira”. O ponto 

alto da matéria está nas ligeiras passagens em que a interação texto/leitor começa a 

atingir um patamar mais densificado e raro, pelo menos quanto aos periódicos. Aduz 

                                                             
401 Idem, ibidem. Essa “vacuidade”, que não se conectava diretamente a verso nenhum, não era, de fato, 
uma leitura. Apenas impressões vagas e pessoais. 
402 Concordamos com o pensamento de Riffaterre: “o texto é objeto de uma descoberta progressiva, de 
uma percepção dinâmica que muda constantemente; nesse processo, o leitor progride não só de surpresa 
para surpresa, mas, ao mesmo tempo, avançando, ele vê que sua compreensão do lido se modifica, uma 
vez que cada novo elemento empresta uma nova dimensão aos elementos antecedentes, à medida que os 
repete, contradiz ou desenvolve” (RIFFATERRE, Michael. Strukturale Stilistik, trad. alemã de W.Bolle, 
Munique, 1973, p. 250, apud: ISER, 1999, p. 185). Este trabalho de mergulho e descoberta no texto 
literário (ou na poesia) é precisamente o que estamos constatando como ausente nas recepções da obra de 
Cruz e Sousa. A leitura histórica, no caso particular de Austregésilo, não envolve menções etnorraciais. 
Talvez pela publicação recente de Roger Bastide, como já apontamos. 
403 PORTELLA, Eduardo. A propósito do Simbolismo. O Livro e a Perspectiva do Jornal do Commercio 
de 2 de junho de 1957. Recordemos que, em 195253 Andrade Muricy já havia publicado a obra 
monumental Panorama do movimento simbolista brasileiro, cuja edição nossa é a 3ª, de 1987, e totaliza 
1355 páginas em dois monumentais volumes. Ainda assim, Portella estava certo: a bibliografia sobre o 
simbolismo ainda era muito escassa no país. A notícia do lançamento da primeira edição do Panorama 
aparece em Correio da manhã, em 17 de maio de 1953. Augusto Frederico Schmidt comenta a respeito, 
elogiando a iniciativa. 
404 Idem, Compreensão de Cruz e Sousa. O Livro e a perspectiva. Jornal do Commercio, 29 de março de 
1959. 
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Portella que “as rimas (esquemática e interna), as aliterações, as assonâncias, os 

cognatismos, dirigem a orquestração do verso. A imagística, as sinestesias e conexões 

sensoriais, igualmente nos falam do simbolista que, antes de tudo, é Cruz e Sousa”, [em 

quem] “vamos encontrar a mulher negra louvada como mulher negra, autenticamente”. 

Se “mulher negra” não foi uma expressão literalmente utilizada por Cruz e 

Sousa, Portella aproveitava o espaço restrito de que dispunha para sugerir uma 

renovação na recepção do bardo catarinense. Era uma proposta audaciosa, eis que 

direcionada ao público leitor dos jornais, que não é necessariamente o mesmo dos 

livros. 

A menção de Portella, na edição de 23 de agosto de 1959 do Jornal do 

Commercio, igualmente nos interessa. Alude o crítico, ao tratar da literatura 

eminentemente brasileira, que  

 

Cruz e Sousa foi a estilização ou a reação brasileira diante de um 
simbolismo eminentemente francês. No processo dialético da obra do 
grande poeta negro está a nota mais tipicamente brasileira de um 
movimento que era francês. A condição do etnicamente marginal, do 
‘emparedado’, agravada pelas suas debilidades físicas, outorgoulhe 
uma cosmovisão de tal maneira peculiar que o distancia 
convenientemente dos seus companheiros franceses. Mesmo dos que, 
como Baudelaire, exerceram real influência.405 406 
 

No contexto da matéria inteira, de larga extensão, Portella menciona o caso Cruz 

e Sousa com elementos que merecem reflexão detida.  

O estágio de compreensão da obra literária comporta uma série de gradações ou 

camadas. Até agora observamos impressões pessoais ou vagas, com a obra 

permanecendo cerrada à análise, ao menos nos periódicos de larga circulação. 

Relembremos as lições de Hans R. Jauss, ao afirmar que a relação entre o texto e o 

leitor adquire implicações históricas porque se enriquece da cadeia comparativa 

formada pelas leituras anteriores, permitindo que a continuidade, de geração em 

geração, se enriqueça progressivamente, tornando cada vez mais perceptível a qualidade 

estética de uma obra407, quando, evidentemente, é dotada de real valor. Esta sequência 

                                                             
405 Idem, Aventura e desengano da periodização literária (II). Jornal do Commercio, 23 de agosto de 
1959. Este trecho, particularmente, Portella o repetirá, com ligeiras adaptações, em diversos artigos que 
publicou no Jornal do Commercio. 
406 A passagem é de tal lucidez, que o próprio Andrade Muricy a transcreveu em seu Panorama 
(MURICY, 1987, p. 26). 
407 JAUSS, 1994, p. 23. 
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históricorecepcional, entretanto, parecia ausente em Cruz e Sousa, ou realizada de 

forma brevíssima e irregular. 

A questão, levantada por Portella no texto acima mencionado, firmava com 

convicção a nacionalidade do simbolismo de Cruz e Sousa, como “a nota tipicamente 

brasileira” de um movimento cuja matriz era, sem dúvida, francesa. Ao comentar a 

“peculiaridade” da “cosmovisão” do poeta, capaz de lhe conferir originalidade e força, o 

crítico “interage” com uma obra de Tasso da Silveira408, de 1922, talvez sem o saber. 

Sem pretender tergiversarmos da atual análise dos periódicos, tornase essencial 

articular a noção de Portella com o estudioso que escrevera quase 40 anos antes. 

Dizia Silveira – que era simbolista e crítico – em seu volume de ensaios A egreja 

silenciosa409, que  

 

Cruz e Sousa foi um destino de poeta dos mais completos que se têm 
cumprido sobre a Terra. [...] Trouxe [à sua obra] menos um cunho de 
nacionalidade do que de universalidade. Sua obra tem uma forte 
significação considerada no conjunto da poesia mundial, mas não 
define caracteres particulares a um povo. Não é, sem que, por isto, 
deixe de refletir [à] nossa atmosfera, uma expressão genuinamente 
brasileira. [...] Do ponto de vista universal, a obra do poeta negro se 
acha a uma altura considerável em relação a qualquer uma [...]. Não 
sei se Cruz e Sousa não será, até agora, o único poeta brasileiro capaz 
de figurar, sem desprestígio, num quadro da poesia mundial.410 
 

 

Ao escrever que Últimos sonetos é uma das obras menos suscetíveis de tradução 

para outros idiomas, Tasso conclui que o poeta continha “um conjunto de processos, 

enfim, cuja força é inseparável da índole de nossa língua [...] [Cruz e Sousa] criou uma 

língua dentro do idioma português”411. 

O assunto é torcicoloso (para usar uma expressão do autor de Broquéis), porque, 

em essência, ambos os críticos afirmavam que a universalidade412 e nacionalidade do 

poeta do Desterro se integravam, deixando, entrelinhas, que isto não provinha da 

                                                             
408 A obra hoje é raríssima e esgotada, mas conseguimos encontrar um exemplar que, como veremos, fará 
jus à busca. 
409 SILVEIRA, Tasso da. A egreja silenciosa. Rio de Janeiro: Anuário do Brasil, 1922. 
410 Idem, ibidem, pp. 8991. (Grifos nossos) 
411 Idem, ibidem, p. 92. (Grifos nossos). Retomaremos esta passagem ao analisar a recepção do renomado 
Alfredo Bosi, que décadas depois irá confirmar a posição de Silveira. 
412 Andrade Muricy diz na Introdução de seu Panorama: “O terreno adequado que o Parnasianismo 
encontrou no Brasil proveio, em grande parte, da falta de cultura universalista” (MURICY, 1987, p. 21). 
Esta pode ser, destarte, mais uma das razões imbricadas na controvérsia entre os parnasianos e Cruz e 
Sousa.  
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exploração de temáticas com elementos afrobrasileiros, folclóricos ou que refletissem 

aspectos visíveis de brasilidade, como ocorreu na Semana de arte moderna, em 1922. 

Compreendemos, em acordo com ambos os críticos, que a característica 

marcante de Cruz e Sousa provinha de sua unicidade, originalidade, e da propriedade 

de, sendo brasileiro, integrar a universalidade413 da poesia, sem demérito.  

Ainda que as peculiares noções de universalidade problematizem a questão no 

jogo interativo entre os conceitos (de nossos) contemporâneos e os do tempo de Cruz e 

Sousa, não desconsideraremos as transformações posteriores. Pelas duas leituras 

cotejadas – de Silveira e Portella – entendemos que sugeriam uma nova possibilidade de 

se reinterpretar a poesia de Cruz e Sousa, e adiante o intentaremos, compreendendo que, 

como brasileiro, o poeta exprimia sua identidade pessoal, e não uma cópia falseada ou 

um pastiche dos precursores franceses. 

O artista catarinense, dentro das limitações oitocentistas, buscou afastar sua 

poética de contextos que trouxessem controvérsias envolvendo brasilidade, 

regionalismo folclorista ou qualquer contexto que o exotisasse – o que, infelizmente, 

neste último caso ocorreu devido aos opositores e à abordagem confusa de muitos dos 

defensores. Sua poesia, cuja amplitude vemos defendida por Silveira e Portella, parece 

ter sido moldada de forma a sempre ser relida sem fronteiras, sem as etiquetagens e 

reducionismos com os quais temos nos defrontados. 

Por isso, a questão universalidade/nacionalidade em Cruz e Sousa ainda requer 

uma instigante problematização, que articulamos a partir do conceito moderno 

defendido por Silviano Santiago:  

 

A universalidade ou bem é um jogo colonizador, em que se consegue 
pouco a pouco a uniformização ocidental do mundo, a sua totalização, 
através da imposição da história europeia como História universal, ou 
bem é um jogo diferencial em que as culturas, mesmo as em situação 
econômica inferior, se exercitam dentro de um espaço maior, para que 
se acentuem os choques das ações de dominação e das reações de 
dominado [...].414 

 

A afirmação lúcida do pesquisador não raro emerge das literaturas que reagem 

às pressões e desfigurações culturais impostas, e o fazem por meio de textos 

                                                             
413 Andrade Muricy endossa nossa posição: “ninguém diagnosticou melhor [a poesia de Cruz e Sousa] do 
que Otto Maria Carpeaux e Roger Bastide, no referente à universalidade de sua [do poeta] obra” (Idem, 
ibidem, p. 53). 
414 SANTIAGO, Silviano. Apesar de dependente, universal. In:______.______. Vale quanto pesa: ensaios 
sobre questões políticoculturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1982, pp. 2324. 
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heterogêneos que resultam da fusão catártica entre o externo e a transculturalização 

operada pelo oprimido, que recria antropofagicamente – na expressão de Oswald de 

Andrade – sua própria identidade. 

Os estudiosos da poética de Cruz e Sousa, conforme nos sugerem a releitura 

conjugada à recepção crítica, a partir deste ponto de nossa pesquisa surgirão trilhando 

um caminho em que o redimensionamento da transsignificação que o intelectual 

catarinense operou sobre as leituras estrangeiras resultou na exploração de temas 

universais, como a dor, a beatitude, o sonho, o amor, a contemplação, embora estes e 

tantos mais os tenha transfigurado em seu mundo interior, que não foi imitado, 

malgrado as tentativas. Era um universalismo renitente às categorizações. 

Isto problematizou a crítica por décadas. Não carregando a mimésis autômata 

conduzida pelos parnasianos na importação dos modelos de fora, Cruz e Sousa, destarte, 

requeria uma análise que conjugasse simultaneamente a transmutação do simbolismo 

europeu, sem que sua individuação universalizante415 ficasse tingida dos matizes 

aborígenes que marcaram tantos autores. Veremos nesse âmbito até que ponto a crítica 

chegou. 

O esteta catarinense mudou os rumos da poesia brasileira com uma mundanidade 

que é nuclear em sua obra. Foi, acreditamos, um exceção no panorama histórico

literário brasileiro, tanto na esteira da descontinuidade conflituosa, como entende 

Foucault416, quanto no desajuste aos moldes teóricos de vários estudiosos, que desde 

Alencar se digladiavam em busca de um consenso brasílico. 

Prosseguindo na fileira das publicações nos periódicos, observamos que as 

matérias publicadas no Jornal do Commercio, na proximidade do centenário de 

nascimento de Cruz e Sousa, subitamente, tornamse mais frequentes. 

Assim, Eduardo Portella regressa como uma espécie de “portavoz” do 

Simbolismo e do poeta de Broquéis, em o Jornal do Commercio de 3 de abril de 1960. 

A matéria, porém, tratava de Alphonsus de Guimaraens. Surpreendentemente, Portella 

                                                             
415 Sobre a dicotomia nacionalismo/universalidade, Afredo Bosi revela a própria ambiguidade em que se 
via Mário de Andrade, em cujos artigos lhe oscilava o pêndulo da “cor nacional” e da “arte em si 
mesma”. Bosi escreve: “Uma tendência dramática do projeto crítico de Mário de Andrade o induzia às 
vezes a relativizar o caráter vinculante da instância nacional e a reconhecer a prioridade dos processos 
universais da imaginação e do desejo intimamente ligados ‘àquela vida intuitiva e paraconsciente do Ser, 
onde se realiza no seu mais divinatório e profundo sentido o fenômeno da invenção’ (‘Um crítico’) [nome 
do artigo do qual Bosi extraiu as palavras de Mário]” (BOSI, Alfredo. Por um historicismo renovado: 
reflexo e reflexão em história literária. In:____. Literatura e resistência. 1. reimp. São Paulo: Companhia 
das Letras, 2008, 297 p. 25). 
416 FOUCAULT, 2008. 
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aduz, em dado momento: “só muito recentemente, e contra algumas resistências, a 

crítica brasileira de um modo geral retificou a sua posição frente ao simbolismo”. 

Recordemos que Cruz e Sousa morrera há 62 anos!  

Adiante, Portella dá a nota definitiva do artigo, demonstrando que o 

Simbolismo, “substituindo os elementos conceituais pelos componentes sensório

afetivos do verso, projetando uma poética além da lógica, introduzindo uma linguagem 

circunlocutória [...] violentava substancialmente a estrutura do discurso tradicional”417. 

E talvez ainda não satisfeito, logo em o Jornal do Commercio de 8 de maio de 

1960, o crítico destacado denuncia o equívoco histórico que abordamos há pouco:  

 

Até agora, o que temos feito é adaptar arbitrariamente critérios e 
conceitos estrangeiros a manifestações ou reações tipicamente 
nacionais. O simbolismo, por exemplo, é talvez dos movimentos mais 
atingidos por essas deformações. Até hoje não conseguimos entender 
esse movimento senão através da perspectiva crítica que a França nos 
impôs.418 

 

Se, por um lado, constatamos que Eduardo Portella foi figura preponderante na 

projeção de Cruz e Sousa, mormente nos jornais (às escâncaras do grande público), 

percebemos que, embora ainda não lendo através desse veículo, o crítico compreendera 

a proposta (e isto beirando o centenário) que vinha lá dos recuos do final do século XIX, 

da lavra do vate simbolista. Começávamos a divisar o leitor em abstrato para o qual 

Cruz e Sousa escrevera, salvo as exceções de Mário de Andrade e Cecília Meireles. 

A boa intenção do crítico auxiliaria os leitores futuros, pois acreditamos que ele 

dizia bem menos do que havia percebido, talvez devido ao espaço de que dispunha, ou 

ao gênero de público a que se destinavam seus artigos.  

A completude Portella não realizara, pois, na concepção de Wolfgang Iser, as 

disposições habituais de que o leitor dispõe, diante da obra, constroem um pano de 

fundo sobre o qual as intenções que pretende, na apreensão do texto, motivadas pelo seu 

próprio papel interativo, se realizam; estas intenções consistem no “quadro de referência 

                                                             
417 PORTELLA, Eduardo. Alphonsus de Guimaraens. Jornal do Commercio, 3 de abril de 1960. Era 
precisamente esse brilhantismo visionário que deveria ter sido difundido desde antes, embora aqui, a 
leitura “geral” ainda não avance o necessário. Portella demonstrava, como um “prognóstico”, o que 
deveria ser explorado. Ele mesmo, porém, não o fez. 
418 Idem. O geral e o específico de uma história literária. O livro e a perspectiva. Jornal do Commercio, 8 
de maio de 1960. 
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necessário, que torna possível a apreensão de algo que foi captado e, assim, a sua 

compreensão”419. Havia, portanto, muito mais a dizer. 

A próxima publicação de Portella, no Jornal do Commercio de 4 de dezembro 

de 1960, conquanto fosse generalista, demonstrava que a recepção do poeta do Desterro 

era um caminho de riquezas ainda inexploradas: “O simbolismo significava para Cruz e 

Sousa uma suprema possibilidade de Originalidade e de Iluminação”, pois, como 

vemos, explica o crítico, 

 

com respeito às sinestesias, vamos surpreender em sua obra tanto as 
sinestesias por associação quanto as sinestesias por analogia 
(Johansen. Le Symbolisme. Copenhague, Einar Munksgaard, 1945, 
páginas 2465): 
 
‘Dos teus seios acidulosos, amargos, 
Fluem capros aromas e letargos, Os ópios de um luar tuberculoso... 
(‘Lésbia’, Broquéis, p. 6) 
 
Ou: 
 
‘Pelos raios fluídicos, diluentes 
Dos Astros, pelos trêmulos velários, 
Cantam Sonhos de místicos templários, 
De ermitões e de ascetas reverentes... [...].420 

 

Se considerarmos que este trecho foi veiculado em matéria jornalística acessível 

a um público considerável e heterogêneo, veremos a importância da iniciativa de 

Portella. Embora não minudencie ou explique o que sugeriu sobre os versos, é evidente 

que o ensaísta conseguira abrir a obra de Cruz e Sousa para perspectivas até então não 

comentadas nos periódicos.  

As “sinestesias por associação” aludem à metamorfose que se opera na 

percepção individual ao conjugar impressões que não correspondem à natureza dos seus 

respectivos sentidos, como em “seios acidulosos, amargos”, conferindo sabor ao que se 

está vendo [pelo contexto do soneto], procedimento que o poeta realizou associando 

uma parte do corpo ao próprio contexto sexual que lhe infundiu. Quanto às “sinestesias 

                                                             
419 ISER, 1996, p. 77. 
420 PORTELLA, Eduardo. Sugestões de Cruz e Sousa. O Livro e a Perspectiva. Jornal do Commercio, 4 
de dezembro de 1960. (Grifos no original) Neste artigo, Portella inicia alertando sobre a reforma 
necessária da crítica: “O crítico Franklin de Oliveira já ressaltou, em estudo incluído no seu A Fantasia 
Exata, a necessidade de que a nossa crítica de Cruz e Sousa se libertasse, de modo radical, da sua 
inclinação apologética, à [à moda de] Nestor Vítor, e da sua configuração pouco compreensiva, à [à moda 
de] José Veríssimo. É nesse sentido, aliás, que se vem orientando a contribuição de Andrade Muricy, de 
Tasso da Silveira, de Antonio de Pádua [...]”. Para Portella, no centenário de Cruz e Sousa, o poeta 
deveria ser “homenageado com a melhor das homenagens: a compreensão”. 
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por analogia”, a aproximação dos “raios fluídicos, diluentes” – que remetem a uma 

percepção visual e táctil (na diluição) – aparecem como veículo através dos quais os 

Sonhos dos ascetas cantam, conferindo som ao que se está vendo, e gerando uma 

combinação suprassensível e sinestésica. Visão, tato e audição se confundem por meio 

da analogia entre “raios” e “velários” – que pode ser interpretado na dupla acepção de 

lugar na igreja onde as velas são acesas (analogia entre o fogo e os raios fluídicos), ou 

mesmo no sentido de mantos com os quais eram cobertos os teatros e anfiteatros 

romanos, em que a analogia se dá pela imagem dos raios diluentes e dos toldos, que 

parecem diluirse com a chuva ou os ventos. 

Vejase bem o quanto demoramos para chegar até esse patamar, e, ainda assim, 

no extenso artigo Portella perde a oportunidade de descrever as sinestesias que sugeriu 

nos versos. Era, não obstante, louvável. 

Na edição de 8 de outubro de 1961, já no ano do centenário, o mesmo crítico 

abre com um título mais ousado: “Configuração estilística de Cruz e Sousa (I)”, 

afirmando ser o poeta um  

 

dos mais futurosos de nossa história [...] Digo mais futuroso não 
apenas pelo que há de verdadeiramente perene em sua palavra, mas 
pela circunstância de que apenas agora se começa a notar um 
movimento de real e lúcida compreensão de Cruz e Sousa. Esteve ele 
sempre entregue ou à oratória apologética de uns poucos, ou ao 
panfleto demolidor de alguns.421 

 

Portella não escrevera em vão. Em seguida, o Jornal do Commercio de 26 de 

outubro de 1961 noticiava a publicação da Obra completa do poeta, pela Editora 

Aguilar422, no Rio de Janeiro, com cerca de 160 novos poemas e textos423, além de uma 

valiosa Introdução geral em forma de monografia, notas, cronologia e bibliografia – 

frutos do trabalho árduo de pesquisa de Andrade Muricy por mais de vinte anos424.  

                                                             
421 Idem. Configuração estilística de Cruz e Sousa ( I ). Jornal do Commercio, 8 de outubro de 1961. Na 
semana seguinte, em o Jornal do Commercio de 15 de outubro de 1961, Portella assina o artigo 
Configuração estilística de Cruz e Sousa ( II ), com o mesmo vigor entusiasta. 
422 Em Correio da manhã a notícia de lançamento da Obra completa vem com atraso, na edição de 11 de 
novembro de 1961, e em espaço diminuto, na pag. 9. 
423 Carlos Drummond de Andrade, deixando entrever seu interesse pelo poeta catarinense, assina, com o 
pseudônimo de Antônio Crispim, matéria em o Correio da manhã de 31 de janeiro de 1959, reproduzindo 
quatro poemas de Cruz e Sousa que figuraram em jornais e haviam sido excluídos da Obra completa 
publicada por Nestor Vítor, em 19234. O articulista indica as datas de onde extraiu as peças, todas do 
próprio Correio da manhã: 22/12/1907; 05/01/1958; 19/01/1908 e 09/02/1908. Os poemas são do início 
da carreira do autor de Faróis, e têm caráter documental e feição de iniciante, mas o interesse de 
Drummond traía o valor que ele mesmo deveria atribuir ao autor. 
424 Gazetilha Literária. Obra completa de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 26 de outubro de 1961. 
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Desse modo, a ascensão de Cruz e Sousa deslocavase de sua figura, projetando

se para o ressurgimento da Obra completa, agora mais acessível, pois a edição anterior, 

também organizada por Muricy, era de 1945 e já não se encontrava com facilidade. 

Alguns aspectos antes inauditos começavam a surgir. Em 14 de novembro de 

1961, ainda em o Jornal do Commercio, Walmir Ayala transcreve uma carta de próprio 

punho que o crítico Raul Xavier lhe enviara, ao tratar de Cruz e Sousa. Havia, ao menos 

nos periódicos, uma atmosfera de renovação e assunção do malogro que foram as tantas 

décadas em que a interação texto/leitor estava distorcida por visões e conceitos 

equivocados. 

Assim, dizia um trecho da missiva de Xavier, desfazendo um dos paradigmas 

críticos persistentes: “Cruz e Sousa foi sem dúvida raro poeta, não por ter sido 

torturado, – não o foi também Fagundes Varela? – mas por haver, de algum modo, 

antecipado o impulso de renovação da frase poética brasileira”. A afirmação, vinda de 

um leitor refletido, além de nos parecer justa, dialoga com as impressões que já 

aprofundamos em Mário de Andrade e Cecília Meireles, cujo quase completo 

ofuscamento da difusão ilustra bem a lenta marcha em que corria o entendimento sobre 

a lírica do simbolista catarinense. 

Xavier, ao prosseguir na epístola, não atribui a grandeza de Cruz e Sousa a 

coloridos verbais ou musicalidade, mas “ao valor dos poemas como estrutura 

objetivamente realizada, com o único material à disposição do poeta – a palavra”. 

Fatores extraliterários – em amplo sentido – postos à margem, denunciava o crítico, 

igualmente, que os poemas de Cruz e Sousa “ainda esperam um estudo crítico e 

analítico adequado e compatível com a estrutura dos seus versos”425, pois o papel do 

catarinense se destaca “pelo seu significado temporal, pela oportunidade da sua 

linguagem, em uma época de liquidação de valores verbais poéticos”426. 

A entrada da Era Moderna, que a poética de Cruz e Sousa antecipou no país, 

geraria verdadeira demolição dos estereótipos de leitura adotados pela Tradição, e o 

                                                             
425 Isto, em nosso entender, só se deflagrou diretamente nos versos em “A Noite de Cruz e Sousa”, artigo 
de 1977, da lavra de Davi Arrigucci Jr, que veremos adiante; precedido pelos canônicos (e polêmicos) 
estudos de Roger Bastide, de 1943, objeto do próximo capítulo. 
426 AYALA, Walmir. Ainda Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 14 de novembro de 1961. (Grifos 
nossos). Não é em vão que Raul Xavier menciona a época do poeta catarinense como “liquidação de 
valores verbais poéticos”. Finalmente, um olhar retrospectivo veiculado na Imprensa reforçava o caráter 
precursor da importância do poeta, que Mário de Andrade chamou de “verdadeiro precursor do dadaísmo, 
[...] do mais legítimo dadaísmo [...] e de impressionismo destrutivo” (FERES, 1969, pp. 3031. As 
palavras são de Mário de Andrade). 
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centenário de nascimento do poeta surgia, de certa forma, como uma oportunidade de se 

iniciar uma redenção necessária. 

Entretanto, Pierre Arnaud, em O Correio da manhã de 18 de novembro de 1961, 

publica o artigo “Cruz e Sousa e sua época”, trazendo um dado lamentável. Repetindo 

as fórmulas jornalísticas habituais, queixase da pouca divulgação da obra e passeia pela 

biografia do poeta, narrando suas misérias e batalhas. Um ponto, porém, se destaca, 

quando Arnaud se refere à opinião de José Lins do Rêgo sobre Cruz e Sousa, afirmando 

que “no certamente mais infeliz artigo desse grande escritor [Lins do Rêgo] em toda sua 

vida”, ele disse [em 1935] que 

 

não era propriamente poesia o que ele [Cruz e Sousa] queria fazer. Era 
barulho. Tivesse ficado o poeta dos negros, cresceria em Cruz e Sousa 
um desses cantores em voz alta, a pôr em letra os lamentos pungentes 
de sua raça [...]”.427 

 

Neste “parecer”, sobressai o fato de que um escritor de grande renome não tenha 

se poupado de emitir juízo pejorativo, pendendo entre a ignorância da obra e a ironia 

étnica. Para classificar a poesia do bardo catarinense como “barulho”, posteriormente às 

opiniões que encontramos em Mário de Andrade e Cecília Meireles, deduzimos que 

uma parte das camadas literárias mais proeminentes, entre as quais Lins do Rêgo 

gravitava, era conduzida pela corrente dos que reduziam Cruz e Sousa à sua condição 

etnorracial e à biografia tortuosa, retirando a obra do centro dos estudos. Isto, por certo, 

nos traz à comparação a visão de Henriqueta Lisboa, para quem o catarinense era 

“descontrolado, ríspido” e “traduzia a revolta do inconquistado”428. É notável que, em 

ambos os casos, sequer um único quarteto de algum poema de Cruz e Sousa merecera 

análise – mas sua figura e a generalidade da obra eram alvos certos. 

Em o Jornal do Commercio de 19 de novembro de 1961, a capa do 2º caderno 

estampava um desenho do poeta, além da transcrição de pelo menos oito sonetos, o 

poema “Violões que choram...” completo (com comentários de Andrade Muricy), uma 

imagem da caligrafia do autor de Evocações e vários artigos. Eram as homenagens do 

centenário.  

Andrade Muricy abre a edição com o texto “Retrato de Cruz e Sousa”, 

informando que palestrou encerrando o “Currículo Cruz e Sousa”, que foram seis 

                                                             
427 ARNAUD, Pierre. Cruz e Sousa e sua época. Correio da manhã, 18 de novembro de 1961. As palavras 
são de José Lins do Rêgo. 
428 LISBOA, 1938. 
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palestras por iniciativa do Centro Catarinense, a fim de “evocar a figura física do Cisne 

Negro”429, e, naturalmente, divulgar a Obra completa. Faz, em seguida, 

minudenciado430 inventário das fotografias e peças que estavam em exposição na 

Fundação Biblioteca Nacional. Colhe, também, extensos depoimentos de pessoas que 

conheceram pessoalmente o poeta, predominando, todavia, somente sua compleição 

física e aparência.  

 

A título de exemplo, demonstramos a precariedade das edições antigas, 
acessíveis por microfilme, algumas com trechos ilegíveis, na Fundação 
Biblioteca Nacional – Rio de Janeiro. A dificuldade de acesso ao 
material sobre Cruz e Sousa também é um indício da fragilidade de sua 
difusão. (Trechos da edição de o Jornal do Commercio de 19 de 
novembro de 1961).  

 

O espaço nesta edição foi considerável, pois veiculou também o artigo “Cruz e 

Sousa”, de Adelino Magalhães. O cronista, pretendendo exaltar o artista catarinense, 

repete a “surpresa” (infelizmente frequente) de encontrar poeta tão cheio de “claridade e 

transcendência”, trazendo “na cor e no sangue o primarismo de uma das raças mais – 

atrasadas – do mundo”431.  

Ainda se publicavam trechos desse teor, reforçando estereótipos bloqueadores 

das leituras às quais o poeta fazia jus e que tardaram muito, embora o artigo trouxesse 

elogios e narrasse trechos biográficos de sofrimento. Era o mesmo discurso de há 40 

anos. 

                                                             
429 MURICY, Andrade. Retrato de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 19 de novembro de 1961a. 
430 Lendo a matéria, vimos que “minucioso” seria uma expressão incompleta, pois indicaria apenas uma 
listagem cuidadosa. Como Muricy ainda teceu explicações sobre o que estava catalogando, mudamos o 
termo. 
431 MAGALHÃES, Adelino. Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 24 de outubro de 1961. 
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Já o artigo Cruz e Sousa na Bahia432, de Eugenio Gomes, tinha outro caráter. O 

interesse em peculiaridades, como a confirmação da data certa da passagem de Cruz e 

Sousa em terras baianas, no tempo de juventude em que o poeta trabalhava como 

“ponto” da companhia dramática de Moreira de Vasconcelos, mostrava que a relevância 

do autor de Faróis aumentava. 

O artigo coincidia com o surgimento da segunda biografia de Cruz e Sousa433, 

da lavra de Raimundo Magalhães Jr., publicada em 1961, trabalho sério e criterioso. A 

primeira, da autoria de Abelardo Montenegro, que veio a lume em 1954434, consistia 

essencialmente em uma tentativa de decifrar a história do poeta através de seus textos e 

poemas. Embora precursora, hoje seu biografismo de causa e efeito relacionando o que 

diz a poesia à vida e ao caráter de Cruz e Sousa possui feição documental435. O curioso, 

nesta altura, é que a história da vida do poeta parecia ser ainda muito mais importante 

que sua produção artística, quiçá a interpretação dos versos. 

A obra em si mesma ainda naufragava no tom exaltado e apologético de alguns 

admiradores, bem como absurdos, como no texto “Introito a um ensaio sobre Cruz e 

Sousa”, de Tasso da Silveira, na mesma edição do Jornal do Commercio de 19 de 

novembro de 1961. Ainda se podiam ler trechos – como este, de Silveira – que 

descreviam a ancestralidade africana do poeta, acrescentando que “Cruz e Sousa em 

verdade se abrasileirou, se brasilificou de maneira perfeita, sem, no entanto, 

desprenderse da rítmica rácica primitiva do seu ser”436. 

Através de comentários como esse era reproduzido, com outras palavras, um 

pensamento que pertencia ao século anterior, o que nos permite ressaltar o quanto havia 

de limitação e cegueira nessas “leituras”. No capítulo sobre os estudos de Roger Bastide 

aprofundaremos a questão. 

Equivocada foi, sob outro ponto de vista, a edição do Jornal do Commercio de 

24 de novembro de 1961, que abre estrepitosa, com um artigo do catarinense Arnaldo S. 

                                                             
432 GOMES, Eugênio. Cruz e Sousa na Bahia. Jornal do Commercio, 19 de novembro de 1961. Na 
verdade, o artigo não era novo. Gomes já o publicara bem antes, em Correio da manhã, edição de 14 de 
maio de 1955. A iniciativa, porém, era mostra de que o interesse crescente por minúcias biográficas do 
poeta voltava à tona. 
433 MAGALHÃES Jr., 1975. Importante destacar o interesse no aprimoramento por parte do autor, pois a 
1ª edição da biografia (1961) continha 203 páginas, e a 3ª (1975) aumentaria para 381. 
434 MONTENEGRO, Abelardo F. [1954]. Cruz e Sousa e o Movimento Simbolista no Brasil. 3. ed. 
Florianópolis: FCC Edições, 1998. 
435Escreve Montenegro, por exemplo: “A frequência das maiúsculas na prosa e poesia de Cruz e Sousa 
denuncia a mentalidade primitiva, o animismo africano” (MONTENEGRO, 1998, p. 217). São trechos 
como este que desautorizam sua obra de uma análise mais profunda. 
436 SILVEIRA. Tasso da. Introito a um ensaio sobre Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 19 de 
novembro de 1961. (Grifos nossos) 
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Thiago: “Cruz e Sousa, êmulo dos maiores poetas da humanidade”. Em um texto 

pernóstico em que perpassa a história da literatura mundial, depois de louvar as 

“extraordinárias homenagens” que estavam sendo prestadas ao artista do Desterro, por 

todo o Brasil”, designa o poeta como “excluído dos homens”, pois “enquanto viveu, 

ofuscada era a sua glória pela negra pigmentação da sua epiderme”. 

Este discurso já era recorrente, mas o que a matéria de Thiago afirmava continha 

um erro biográfico: agradecia a dedicação do Sr. Guilherme Xavier de Sousa e sua 

esposa, na casa em que o poeta catarinense nasceu, chamandoos de “senhores do 

escravo João da Cruz e Sousa”437. 

Esta edição do Jornal do Commercio, que data do dia exato em que se 

completaram cem anos do nascimento de Cruz e Sousa (24 de novembro), que jamais 

fora escravo438, não dedicou uma linha sequer a relatar que o poeta dominava os 

idiomas francês e inglês desde adolescente, e que obtivera sempre as melhores notas439 

no Ateneu Provincial, além da educação esmerada que recebeu. 

No artigo etnocêntrico da edição do Jornal do Commercio de 26 de novembro de 

1961 surgiam trechos deste “quilate”, em um contexto dirigido à pessoa de Cruz e 

Sousa: “todos sabem que o africano é melômano e o ritmo o empolga e fascina [...]”440. 

A edição de 20 de dezembro de 1961, de o Jornal do Commercio, abre com 

Andrade Muricy, destacando a importância memorável da Exposição sobre Cruz e 

Sousa na Biblioteca Nacional. Depois de um largo passeio pela biografia, exalta com 

propriedade a arte do simbolista e elenca – em numerosa lista441 – os escritores e poetas 

estrangeiros que haviam se declarado influenciados por Cruz e Sousa, ou que tinham o 

catarinense como um dos maiores poetas do Simbolismo em todo o mundo. 

                                                             
437 THIAGO, Arnaldo S. Cruz e Sousa, êmulo dos maiores poetas da humanidade. Jornal do Commercio, 
24 de novembro de 1961, Arnaldo S. Thiago. A notícia do centenário, em Correio da manhã de 24 de 
novembro de 1961, na página 14 de 31 no total, em espaço editorial diminuto, consta aqui para registrar 
que eram poucos os jornalistas e críticos que reconheciam o poeta e sobre ele escreviam. Outros autores 
detinham espaço muito maior na Imprensa. 
438 Embora autor da mais recente e extensa biografia de Cruz e Sousa, discordamos de Uelinton Alves, 
que posicionou o poeta como “meioescravo”, pois nascido de mãe liberta e pai escravo – cuja liberdade 
adveio alguns anos depois. (ALVES, 2008, p. 14). A crítica e os biógrafos confirmam sem dúvidas que 
Cruz e Sousa nunca foi submetido ao tratamento conferido aos escravos. 
439 SOARES, Iaponan. Ao redor de Cruz e Sousa. Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 
1988, p. 18. 
440 ARAÚJO, Murillo. Cruz e Sousa: simbolista essencial. Jornal do Commercio, 26 de novembro de 
1961. Em Correio da manhã de 9 de dezembro de 1961, nesse ínterim, portanto, encontramos uma 
matéria de Salim Miguel: “O pretinho da antiga Desterro”. Embora o cronista teça elogios, as marcas da 
etiquetagem de Cruz e Sousa aparecem na esteira das demais. 
441 Na Introdução de seu Panorama do movimento simbolista brasileiro, bem como na Introdução da 
própria da Obra completa, de 1961, Muricy acresce e detalha ainda mais estes nomes. Em: MURICY, 
1987; 2000. 
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No ano seguinte, o Jornal do Commercio veicula um artigo bem redigido, de 

Luiz Delgado, que ressalta a importância do trabalho de Muricy, do apostolado de 

dedicação que vinha desde Nestor Vítor, e reafirma – embora dedique largo espaço à 

biografia do catarinense – que no poeta não havia apenas estesia, mas aquela 

“consciência [...], frio trágico que bate à nossa espécie quando se põe diante de si 

mesma, diante do cosmos, diante de Deus”442. 

Uma das últimas menções a Cruz e Sousa que encontramos443, no Jornal do 

Commercio, datava de 1975 e estava veiculada na matéria de Austregésilo de Athayde, 

por ocasião da 3ª edição da biografia (aumentada e corrigida) sobre o poeta444, fruto do 

trabalho inestimável de Raimundo Magalhães Jr445. 

Athayde, porém, como Presidente da Academia Brasileira de Letras (posição 

que ocupou de 1958 até sua morte, em 1993)446, reafirma as palavras do poeta 

parnasiano Alberto de Oliveira, mencionado na Biografia de Cruz e Sousa anunciada na 

matéria. Segundo o parnasiano, Cruz e Sousa não figurou na Academia por “preconceito 

literário”447, e não “preconceito racista”448. 

Esta inverdade acusava uma negação evidente dos problemas que 

acompanharam a leitura de Cruz e Sousa ao longo do século XX. Theodor Adorno diz, 

com justeza, que “o retrato da sociedade também está em sua negação”449, o que se 

articula à nossa percepção de que a ocultação de fatos históricos evidentes, sobre o 

poeta, demonstrava que o interesse em se revalorizar o artista e corrigir os equívocos de 

leitura era problemático. 

Até aqui, as análises (com raras exceções) sugeremnos uma folclorização 

caricatural de Cruz e Sousa, que muitos faziam e o reduzia a um espécime exótico, cuja 

                                                             
442 DELGADO, Luiz. Revelações sobre Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 29 de abril de 1962. 
443 Em Laocoonte negro, Jornal do Brasil, 8 de outubro de 1975 encontramos considerações gerais e 
biográficas do poeta, na matéria de Tristão de Athayde, mas seu conteúdo não acresceu à pesquisa. Era 
uma repetição do passado recente. 
444 MAGALHÃES Jr., 1975. 
445 A 3ª Edição da Biografia de Cruz e Sousa, a mais completa até então, também foi noticiada em O 
Globo, um pouco depois, na edição de 21 de setembro de 1975, com matéria assinada por Haroldo Bruno. 
446 Anais da Academia Brasileira de Letras Volumes 169170. Rio de Janeiro: Editora da Academia 
Brasileira de Letras, 1995. 
447 Sobre o preconceito os exemplos são incontáveis. Quanto à batalha acirrada vimos, em Correio da 
manhã de 27 de abril de 1957, matéria de Eugênio Gomes de título “Alberto de Oliveira e o Simbolismo”, 
em que o cronista alude às guerrilhas entre parnasianos e simbolistas e declara que o poeta parnasiano 
permaneceu adversário do Simbolismo até à sua morte, em 1937. Não era “simples antipatia”. 
448 ATHAYDE, Austregésilo de. Reafirmação de Cruz e Sousa. Jornal do Commercio, 7 de setembro de 
1975. 
449 ADORNO, Theodor. Conferência sobre lírica e sociedade. In: BENJAMIN, Walter  et  al. Textos  
escolhidos. São Paulo: Abril Cultural, 1975, p. 59. 
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obra parecia um apêndice oculto, sobre o qual alguns louvavam superficialmente e 

“praticamente ninguém” lia.  

A tradição desse ofuscamento de grandes proporções vinha até mesmo carreada 

na boa intenção dos antigos admiradores, pois se viam frequentemente provocados a 

defender a figura de Cruz e Sousa, alvo central dos opositores, esquecendo o 

aprimoramento da leitura da obra. Nestor Vítor, na epígrafe da monografia 

impressionista que escreveu sobre Cruz e Sousa e que foi lida pelo próprio 

homenageado, deixou entrever palavras proféticas que definiriam o destino da poesia do 

esteta: “Quando mesmo Cruz e Sousa não deixasse escrita uma linha sequer, bastava 

unicamente a sua vida para fornecer uma das mais curiosas monografias humanas”450. 

Durante décadas, o interesse e curiosidade sobre a vida, personalidade, etnia e 

outros aspectos extraliterários do poeta preponderaram. A afirmação de Nestor Vítor 

nos demonstra o quanto estava ciente de que as peculiaridades do autor de Faróis 

poderiam ser (e foram) o principal objeto de estudo, com perda considerável para a 

análise interior da obra. 

Entre os jornais, todavia, houve uma exceção, em brilhante artigo de Franklin de 

Oliveira, transcrito posteriormente na coleção “Fortuna crítica” dedicada a Cruz e 

Sousa451. Na edição de o Correio da manhã, de 14 de setembro de 1957, Oliveira 

realiza a tarefa inglória de oferecer um texto transcendente ao público habitual dos 

jornais. Inicia respondendo a um artigo de José Oiticica, que dissera ser a poesia do 

catarinense um desvario sem raciocínio na sequência de visões452, e uma integração com 

o Universo: “na poesia de Cruz e Sousa não há integração, mas superação da condição 

humana pela contemplação de uma outra realidade que somente os dons de captação do 

inefável podem revelar”453. 

Em seguida, prossegue desmantelando as teorias – preconizadas há décadas – de 

que a poética sousiana seria um eco de ritmos e sons africanos, apontando a recorrência 

às aliterações em versos de Paul Valery, na poesia metafísica inglesa, em versos do 

simbolista Stefan George, e demonstrando que processos como o uso das variações da 

                                                             
450 VÍTOR, Nestor. Obra crítica de Nestor Vítor. V. 5, Parte 1. Fundação Casa de Rui Barbosa, 1969, p. 
30. Estas palavras foram, também, a epígrafe de nossa Dissertação de Mestrado (CAPOBIANCO, 2014), 
em que preparamos caminho para abordar a crítica, que é o atual trabalho. 
451 OLIVEIRA, Franklin de. Cruz e Sousa. In: COUTINHO, 1979, pp. 248254. 
452 OITICICA, José. O poeta negro. Correio da manhã, Rio de Janeiro, 17 de março de 1923. 
453 OLIVEIRA, Franklin de. Beethoveniano. Correio da manhã, de 14 de setembro de 1957. No volume 
organizado por Coutinho, o nome do artigo foi modificado para “Cruz e Sousa”. 
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cor branca, das assonâncias e as “modulações poéticas” desenvolvidas no “ludismo 

sônico” são inerentes ao manejo do Simbolismo, e não cacoetes atávicos do catarinense.   

O ponto alto se dá quando Oliveira cita uma frase do crítico e poeta Tasso da 

Silveira, que houvera distinguido a modulação da poesia de Cruz e Sousa entre 

Broquéis e Faróis dizendo: “Agora, é um mar de ondas beethovenianas que 

deparamos”. Franklin, então, traz à tona o Beethoven dos últimos anos, “que sondava as 

desconhecidas regiões da consciência [...] [com] a decisão de agarrar o destino pela 

garganta [...]; força indômita, energia indomável [...]; como em Cruz e Sousa de 

Últimos sonetos”. É valioso o longo texto, do qual selecionamos alguns trechos, em que 

Oliveira abre a poética do catarinense para as interseções454 com a Hammerklavier e o 

Quarteto Opus 131, de Beethoven, relacionandoos aos sonetos através de fragmentos 

de versos, sempre de Cruz e Sousa: 

 

[Em] Beethoven, a música dos últimos quartetos chega às profundezas 
da alma humana [...]. Nesses subsolos ou nesses céus incursiona Cruz 
e Sousa. À atmosfera da Hammerklavier correspondem ‘Vida 
Obscura’ (‘E o teu suspiro como foi profundo!’); ‘Crê’ (‘Vê como a 
Dor te transcendentaliza’)455; ‘Só’ (‘Ah! como eu sinto 
compungidamente/por entre tanto horror indiferente/um frio sepulcral 
de desamparo!’); e ‘Triunfo Supremo’ (‘Ficou gemendo, mas ficou 
sonhando!’). No Quarteto Opus 131 [de Beethoven], a impressão do 
conhecimento sobrehumano, da vida sobrehumana adquire forma. 
[...] a discórdia desaparece [...]. É um mundo transfigurado. [...] Ao 
estado de graça do Opus 131 correspondem ‘Piedade’ (‘O coração de 
todo ser humano...’). O êxtase do conhecimento sobrenatural e a 
intuição da vida sobrehumana estão transfigurados em ‘Caminho da 
Glória’(‘Este caminho é corderosa e é de ouro/estranhos roseirais 
nele florescem...’); e em ‘Atitude Imortal’ (‘Abre os olhos à vida e 
fica mudo!/Oh, basta crer indefinidamente/para ficar iluminado 
tudo/de uma luz imortal e transcendente’) [...]. E, finalmente a ideia 
kantiana da ‘lei moral dentro de nós e do céu estrelado sobre nossas 
cabeças’, [...] a noção de podes porque deves [...] e que resume todo o 
grande problema beethoveniano [...] o problema da luta e submissão 
ao destino, informa a substância transcendental de ‘Assim seja’ 
(‘Fecha os olhos e morre calmamente!/Morre sereno do dever 
cumprido!’).456 

 

                                                             
454 Outras interseções, de forma diversa, aprofundamos em: CAPOBIANCO, 2014. 
455 Não foi em vão que, em 1929, Cecília Meireles houvera citado exatamente esse verso, com suas 
considerações, que já vimos. A leitura de Cruz e Sousa, e a grande poetisa bem o sabia, não se plenifica 
sem chegar ao âmago da transcendência que, mesmo intangível, inefável ou indizível, emerge por meio 
de “palavras” e, na amplitude do silêncio expressional, os abismos se figuram e desfiguram, assumindo 
proporções que surpreenderam os estudiosos, pelo menos quatro décadas depois do artigo de Franklin 
Oliveira. 
456 OLIVEIRA, 1957; 1979. 
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No momento em que ousou um deslocamento das meras impressões genéricas, a 

fuga das tautologias em ladainhas de “negro”, “africano”, “banido da sociedade”, em 

que recalcitravam os críticos que publicavam nos periódicos, Oliveira pôde deixar um 

texto cuja sensorialidade apontava para um amálgama sinestésico entre a música e a 

poesia. Foi exceção, mormente através de um veículo direcionado à vasta 

heterogeneidade de leitores. 

Abordando os periódicos, em cômputo geral, pudemos comprovar que os 

aspectos extraliterários do poeta catarinense foram majoritariamente abordados, em 

linha de continuidade com os críticos do século XIX, conquanto ausente a agressividade 

que vimos no início. Quando se pensava em intentar algum aprofundamento, porém, era 

sempre em forma de “esboço” para que alguém – algum dia – ousasse a empreitada. As 

composições poéticas, em si, ocasionalmente eram atiradas a esmo nas páginas, sem o 

mínimo aprofundamento a que faziam jus, reforçando uma rotulagem paradigmática 

centrada em seu autor, cuja história de vida e cor da epiderme – até hoje – de uma forma 

ou de outra ainda prevalecem sobre a obra. 

Como se deu, entretanto, o percurso crítico fora dos jornais? Quando e o quanto 

se avançou, desde aquele ponto em que cessamos a análise da leitura de Cecília 

Meireles, na Tese O espírito vitorioso, para adentrar nos periódicos? 

É a pesquisa que intentamos a partir daqui, para a qual retrocedemos alguns 

anos. 

 

3.6 – Andrade Muricy e a transição 

 

A História nos chega por estilhaços que requerem, mesmo através de uma serena 

apreensão, comparatista, analítica e articulada, um grau de sensibilidade que retroceda 

pelos atalhos do percurso históricocrítico, a fim de encontrar a ideia central que 

perpassa a série de acontecimentos, na expressão já citada de Hans R. Jauss, aceitando 

que os fatos, por si mesmos, só se tornam históricos postumamente, quando se infiltram 

nesses fragmentos e nos revelam os “agoras” sobre os quais alude Benjamin457. 

A partir da constatação de que a trajetória crítica de Cruz e Sousa foi 

extremamente irregular, vemos que a tarefa comparatista precisa localizar os pontos 

nodais capazes de articular historicamente o processo evolutivo, contudo, como ainda 

                                                             
457 BENJAMIN, 1987, p. 232. Depois da menção a Jauss, a ideia é inteira de Benjamin. 



167 
 

preceitua Hans R. Jauss, não serão a vontade subjetiva do pesquisador e tampouco a 

estatística os lumes norteadores. Será o efeito [no leitor], isto é, “aquilo que resultou do 

acontecimento”458. 

Ocorre, porém, que a obra de Cruz e Sousa gerou uma dissociação profunda, 

verdadeira cisão entre os indiferentes e os apologéticos, deixando para os escombros da 

história os combativos ferrenhos. Isto, porém, não ajudou. O panorama que se delineou, 

nesta ruptura, foi margeado de incompreensão e indiferença, porque os que pretendiam 

situar o catarinense no “cume poético da Humanidade” não davam conta dos porquês no 

interior do verso, lançando mão de malabarismos metafóricos, em que a melopeia 

recorrente da “argila dos vocábulos”, das “estesias sidéreas” ou do “deslumbramento do 

infinito” reapareciam com novas e tautológicas roupagens. 

Ao recuarmos na história, constatando que as leituras visionárias de Mário de 

Andrade e Cecília Meireles passaram embaçadas e praticamente anônimas, deduzimos 

que somente nas obras de maior vulto e artigos futuros o aprofundamento poderia 

ocorrer. 

No entorno da coletânea de Ronald de Carvalho, que analisamos anteriormente, 

deparamonos com o icônico missionário do Simbolismo no século XX, herdeiro do 

apostolado heroico de Nestor Vítor e dono de uma operosidade e eficiência invulgares: 

José Cândido de Andrade Muricy (18951984). 

Antonio Garcia Netto relembra que a cultura de Muricy, crítico literário e 

também musicólogo, era tão abrangente, que chegou a inspirar até VillaLobos. O 

compositor “admiravalhe o refinado senso crítico e o profundo saber. Quando o autor 

das ‘Bachianas’ teve a ideia de fundar a Academia Brasileira de Música [...], um dos 

primeiros nomes que lhe ocorreram [para a presidência] foi o de Andrade Muricy”459. 

É Muricy quem traça os primeiros esboços sobre Cruz e Sousa, ainda inseridos 

em obras críticas maiores. Em O suave convívio, depois de discorrer sobre o movimento 

que entendia como Impressionismo, tecendo considerações sobre os compositores e 

artistas modernos, como Debussy, Ravel, Mussorgski, Monet, Rodin, afirma: “Cruz e 

Sousa foi, por certos aspectos de sua sensibilidade, um precursor desta arte”460. O título 

do artigo, não por acaso, era “Um impressionista”. 

                                                             
458 JAUSS, 1994, p. 49. 
459 NETTO, Antonio Garcia de Miranda. José Cândido de Andrade Muricy (1895-1984), Boletim 2 da 
Sociedade Brasileira de Musicologia, Colônia 1984, pp. 3335. 
460 MURICY, 1922, pp. 269270. 
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No mesmo ensaio, Muricy transcreve vários trechos de poemas do catarinense, 

e, quando aborda os “Violões que choram...”, escreve que é “um dos mais interessantes 

anúncios de arte impressionista [...] lembra o desconcertante ‘Bateau ivre’, de [Arthur] 

Rimbaud”.  

Seria coincidência que Muricy estivesse comparando a mesma obra de Cruz e 

Sousa com a mesma do simbolista francês, e ressaltando a nota impressionista461 do 

brasileiro, tudo de forma “quase idêntica” a que o faria Mário de Andrade462 no ano 

seguinte (1923), em apontamentos na margem de um livro, como vimos? 

Não cremos. A identidade entre as duas leituras nos sugere que Mário conhecera 

a obra de Muricy, o que trai um interesse pelo Simbolismo que o modernista paulistano 

parece não ter dado continuidade, ou omitido de seus estudos. 

Em Caminho de música, Muricy alude ao “panorama lidimamente espiritual, de 

autêntica mística, do final de ‘Renascimento’ [...] [em que] o poeta chega à pura 

contemplação”463, e transcreve o final do soneto, porém sem buscar seu âmago; 

 

Chamas novas e belas vão raiando, 
Vão se acendendo os límpidos altares 
E as almas vão sorrindo e vão orando... 
 
E, pela curva dos longínquos ares 
Eilas que vêm, como o imprevisto bando 
Dos albatrozes464 dos estranhos mares... 

 

Muricy organizou e publicou a 2ª (1945) e 3ª (1961)465 edições da Obra 

completa do poeta, servindose dos manuscritos que lhe confiara Nestor Vítor, 

                                                             
461 Aduz Ivone Daré Rabello que alguns procedimentos do poeta poderiam hoje ser “associados” à 
modernidade, mas “só anos depois, nas vanguardas de início do século XX, se tornarão programáticos. 
Assim, seria erro de anacronismo nomeálos como ‘expressionistas’ ou ‘surrealistas’, bem como falarse 
de ‘antecipação’ para ressaltálos” (RABELLO, 2006, p. 148). Como as palavras de Mário de Andrade 
são recorrentes nessa atecnicidade, valemonos de seus registros para usar, neste trabalho, estas 
expressões como catacrese, na falta de termos que mais sinteticamente definam alguns processos do autor 
de Evocações.  
462 Ver em: FERES, 1969, p. 31. 
463 MURICY, José Cândido de Andrade. Caminho de música. Curitiba: Editora Guaíra Limitada, 1939, p. 
164. 
464 Sem intentar leitura poética nesta passagem, ressaltamos a imagem de um bando imprevisto de 
albatrozes vindo pela curva longínqua dos ares, porém, não são os albatrozes estranhos. São os mares. A 
questão que nos surge, de “que mares são estes?” se dilui na impressão inquietante, indefinível, diluída 
em impressões nossas, buscando em nosso atavismo a ancestralidade da imagem, que em essência, é 
atemporal, e vem depois da imagem em “flash” da luz crescente na oração litúrgica, apascentada em 
sorrisos e orações. Sobreposição de “cenas” de cinema, prazer na calma do retiro espiritual, também 
atemporal, tudo nos versos acordam ecos nossos; a arte traspassando a vida. Mas o que fizemos neste 
parágrafo são cócegas, (relembrando a expressão de Mário de Andrade) diante da poética de Cruz e 
Sousa. Oportunamente retomaremos. 
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revolucionou o meio literário com seu Panorama (1952), ao qual já aludimos, e deixou 

numerosos artigos em que estuda direta ou indiretamente o introdutor do Simbolismo no 

país466. 

Na obra Para conhecer melhor Cruz e Sousa467, entretanto, fica delineada a 

natureza da missão do crítico: continuar a difusão e projetar o poeta no cenário cultural 

brasileiro, o que envolvia sempre uma leitura generalista da obra, nunca de 

hermenêutica poética. No Panorama, por exemplo, ressalta sua lucidez: 

 

[...] encontramos na obra de Cruz e Sousa tantos gritos de uma revolta 
que não era exclusivamente subjetiva e privada! O [sic] ‘Emparedado’ 
é um grande requisitório de humanidade geral e de piedade, antes de 
ser um documento de protesto oriundo da sua qualidade de negro e da 
sua situação de miséria. [...] Apenas é preciso saber o que é símbolo, e 
o que é poesia não didática, não programática, para sentir a intenção 
social do poema ‘Pandemonium’, de Faróis, por exemplo.468 

 

Andrade Muricy é figura central para compreendermos a difusão que se operou 

quase “clandestinamente”469 na evolução das leituras de Cruz e Sousa. Entretanto, 

Muricy não lia a poesia – sob o ponto de vista da interpretação decifradora do âmago 

dos versos –, muito embora a eficiência da propagação em que trabalhou. Quando 

afirma a vertente humana e universal de “Emparedado”, em vez de exclusivamente uma 

grande queixa contra o racismo, se opõe a praticamente todos os demais críticos. Mas 

não se aprofunda. Uma leitura minuciosa teria permitido que, ao penetrar na dimensão 

                                                                                                                                                                                   
465 Na Edição das Obras completas, de 1961, Andrade Muricy consegue desfazer o ideário geral de que 
Cruz e Sousa se abstivera da causa Abolicionista. Há algumas peças inéditas em prosa e verso que 
demonstram seu engajamento, além da própria biografia, pois o poeta proferiu diversas conferências 
Abolicionistas. Entretanto, por escolha do próprio Cruz e Sousa, vemos que suas principais obras e o 
conjunto maciço de sua produção não estão relacionados ao Abolicionismo. Muricy entende que, tendo 
publicado Broquéis em 1893, cinco anos depois da Lei Áurea, o assunto se esvaziara. (MURICY, 1987, p. 
42). Entendemos, porém, que o intuito do poeta ultrapassava situações de época e não visava aspectos 
regionais, militantes ou folclóricos. Adiante desenvolveremos este aspecto. 
466 Estudos relacionados a Cruz e Sousa: MURICY, José Cândido de Andrade. A explosão Cruz e Sousa.  
A literatura no Brasil (Org. Afrânio Coutinho). 2 ed. Rio de Janeiro: Editorial Sul Americano, 1989, pp. 
8595; ______. Violões que choram. Jornal do Commercio, 1961; _______. Retrato de Cruz e Sousa. 
Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 19 de novembro de 1961a; ______., 2000, pp. 1764; _______. A 
propósito de Cruz e Sousa. Jornal de Letras, abril de 1962; _______. O cisne negro Cruz e Sousa (1861
1961).  Revista Interamericana de bibliografia. Washington, Jan./Jun., 1962a; _______. A exposição de 
Cruz e Sousa. Jornal do Commercio. Rio de Janeiro, 20 de dezembro de 1961b; _______. O cisne negro 
Cruz e Sousa (18611961). In:____. COUTINHO, 1979, pp. 6189. 
467 MURICY, 1973. Nesta obra há biografia, coletânea de comentários de vários críticos, trechos da obra, 
porém não há leitura poética dos versos. 
468 Idem, 1987, p. 43. (Grifos nossos) 
469 Pelo termo “clandestinamente” queremos indicar que até hoje a leitura da poesia de Cruz e Sousa se dá 
com escassa projeção no meio crítico, acadêmico, editorial e mesmo junto ao público leitor. Quem sabe 
seu valor a lê, mas o poeta catarinense, de forma imerecida, não goza da fama que granjearam tantos 
nomes célebres da nossa poesia e prosa, sobretudo do século XX. 
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dos símbolos, expusesse a indizibilidade das antíteses, a multiplicidade de variáveis 

ontológicas470, e outras perspectivas capazes de projetar as qualidades intrínsecas da 

Obra. Essa leitura, contudo, caberia a outros. 

A figura humana do poeta predominava, os elogios à sua obra, mas o símbolo se 

escondia. Para ressituar a importância da recepção pelo ângulo do efeito do símbolo, que 

deriva do construto individual, personalíssimo, que o leitor realiza para dimensionar 

uma via em que a obra faça sentido em seu psiquismo e cognição, recordamos a lição de 

Wolfgang Iser: 

 

Os símbolos se tornaram assim as condições constitutivas para 
apreensão do mundo dado pelo fato de que não concretizam nem as 
propriedades, nem as características do dado, pois só através dessa 
alteridade [símbolos/mundo dado] pode se captar o mundo empírico. 
A apreensão não é uma propriedade que remeta às próprias coisas. Em 
consequência, o pressuposto da visão do mundo, ou seja, de sua 
apreensão consiste em sua transposição naquilo que ele não é. Se, 
portanto, os símbolos, como possibilidade da ‘visão’ são 
independentes do visível, também em princípio será possível produzir 
representação por meio das organizações dos símbolos, que 
provocam a presença do não dado, ou seja, do ausente.471 

 

Não bastava forcejar, na expressão de Nestor Vítor, para que a obra de Cruz e 

Sousa fosse assimilada sob o ponto de vista de uma leitura fascinante por si mesma, 

independentemente de todos os fatores e elementos extraliterários. Não bastava chamá

lo de “mago na argila das palavras”, “garimpeiro do Invisível”, “místico voluptuoso”, 

ou “guerreiro brônzeo”472, para que o conteúdo objetivo da Obra despertasse o interesse 

de acadêmicos, pesquisadores, críticos e leitores do grande público. Era necessário 

auscultar o que estava na gênese daqueles poemas e permitir – como explicou Iser – que 

o não dado, o que está apartado da visão, surja em forma de representação entre os 

símbolos, na apreensão imaginativa do leitor473. 

Não é possível, todavia, lançar mácula sobre os que buscavam honestamente 

exaltar o poeta, como Eduardo Portella, Andrade Muricy e o próprio Nestor Vítor, pois 

intentavam um anteparo ao desprezo, agressão e esquecimento que pairavam sobre a 

                                                             
470 Adiante veremos que este foi um dos fulcros da Tese de Anelito Oliveira, um dos marcos 
contemporâneos da melhor leitura do poeta. 
471 ISER, 1996, p. 119. Grifos e adendo nossos. 
472 As três últimas expressões, sobre o poeta, são de Agrippino Grieco. (GRIECO, Agrippino. Obras 
completas de Agrippino Grieco. V. 2. Evolução da poesia brasileira, 1947, pp. 9598). 
473 É evidente que, neste trecho, estamos simplificando o raciocínio para concatenar a ideia, certamente 
bem mais profunda. 
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pessoa de Cruz e Sousa. Como observamos, embora alguns poemas tenham sido 

veiculados nos jornais, a primeira metade do século XX foi marcada por apologias e 

ironias etnorraciais, herdadas dos primeiros críticos. A Obra seguia em sua nãoleitura. 

Mesmo em 1940, quando Manuel Bandeira escrevia sobre a crítica moderna, 

“hoje não se discute mais o valor de sua poesia [de Cruz e Sousa], tão rica de sincera e 

nobre emoção”474, eram menções vagas e dispersas. 

A partir do instante em que não encontramos trabalhos de relevo475 antes dos 

estudos de Roger Bastide, de 1943, chegamos a ele. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
474 BANDEIRA, Manuel. Noções de história das literaturas, Rio de Janeiro: Companhia editora nacional, 
1940, p. 333. 
475 Tardiamente, Coelho Neto reconhece o valor de Cruz e Sousa (embora com a tecla uníssona da etnia), 
e declara “serem harmoniosíssimos os versos de Cruz e Sousa”. Referese aos “hinos formosíssimos” do 
catarinense, e conclui: “Verdadeiro poeta, foi o único representante autêntico da raça negra na Arte 
verbal, entre nós” (NETO, Coelho. Estudos de literatura brasileira, 3. ed. Rio de Janeiro: Editora Livraria 
Francisco Alves, 1923, p. 149). Andrade Muricy narra a passagem: (MURICY, 1987, p. 98). 
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4 – A REVOLUÇÃO DE ROGER BASTIDE    

        

4.1 – Os “quatro estudos sobre Cruz e Sousa” e as reações 

 

Diversos periódicos, artigos e obras sobre Cruz e Sousa glosaram, estudaram, 

avaliaram – seja recusando ou adotando476 – os “Quatro Estudos sobre Cruz e Sousa”, 

de Roger Bastide. Ivone Rabello os lê reconhecendo a “grande importância”477para o 

avanço bibliográfico sobre o poeta, mesmo com restrições, e se debruça em seguida 

sobre um texto de 1977, em que o crítico Davi Arrigucci Jr. avalia os célebres estudos 

do sociólogo. 

Assim, se observamos que Rabello fez a crítica sobre o texto de um crítico 

(Arrigucci Jr.), que glosou os estudos de outro crítico (Bastide) de Cruz e Sousa, não 

pretendemos nos situar na base longínqua deste tronco analítico, embora a priori 

pareça, pois naturalmente passar pela recepção do teórico francês implica não ignorar 

os demais que o estudaram, sempre no tocante a Cruz e Sousa. Todavia, a concepção de 

leitura no bojo das teorias da recepção – que, neste momento, remete às teses de 

Jauss478 – nos sugere concretizar o que não encontramos em nenhum texto da 

bibliografia crítica sobre o poeta: o posicionamento do contexto sóciohistórico

biográfico de Bastide. Quem foi Bastide? Desse modo, a amálgama entre seu texto e a 

poética do catarinense pode revelar as camadas fulcrais da recepção, que são nosso 

interesse. 

Roger Bastide479 (18981974) foi grande entusiasta de nossa terra e costumes. 

Francês de Nimes (ao sul do país), formouse em Letras pelas Universidades de 

                                                             
476 O documentário dos favoráveis ou não a Bastide já foi realizado por Ivone Rabello, em: RABELLO, 
2006, pp. 170171. Na nota nº 44, a autora elenca e explica esta lista de autores, que, ademais, surgirão ao 
longo de nossa Tese, tornando desnecessária a transcrição aqui. 
477 RABELLO, 2006, p. 168. A professora Zahidé Muzart afirma ainda que o trabalho de Bastide “mudou 
a direção dos estudos acerca do poeta” (MUZART, Zahidé Lupinacci. Introdução. In: TORRES, 1998, p. 
17. Grifos nossos). 
478 Sobretudo às sete teses do intelectual alemão, em: JAUSS, 1994, pp. 670. 
479 Todas as informações a seguir foram extraídas de: IEB. Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. 
São Paulo: Universidade de São Paulo, USP, nº 20; DESROCHE, Henri. Roger Bastide. L’homme et son 
œuvre (Roger Bastide. O homem e sua obra). Revista do Instituto de Estudos Brasileiros. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, USP, nº 20, 1978; VERGER, Pierre. Roger Bastide. Revista do Instituto de 
Estudos Brasileiros. São Paulo: Universidade de São Paulo, USP, nº 20, 1978; Barsa. Enciclopédia 
Britânica. São Paulo: Consultoria Editorial Ltda, v. 3, 1994, p. 506; TRINDADE, Liana Maria Salvia. A 
produção intelectual de Roger Bastide. Análise documentária e indexação. São Paulo: Universidade de 
São Paulo, USP.Centro de Estudos de Sociologia da Arte, 1985; ANDRADE, Maristela Oliveira de. 
Roger Bastide e o Brasil. Paraíba: Ed. Manufatura/Religare, 2004, 115 p.; NUNES, Everardo Duarte. 
Roger Bastide: a construção do social na fronteira das disciplinas. A doença mental como campo de 
estudo. Rio de Janeiro: Cad. Saúde Pública, mai, 2015, pp. 909920. 
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Bordeaux e Sorbonne, além de Filosofia (1921), aprofundandose também em 

Sociologia e Antropologia. Já com relevo em seu país, pela publicação de Problèmes de 

la vie mystique (1931) e Éléments de sociologie (1936), fixou residência no Brasil em 

1938, ocupando a vaga deixada por Claude LéviStrauss na cátedra de Sociologia I no 

Departamento de Ciências Sociais da Universidade de São Paulo (USP), na qual 

lecionou por quase vinte anos, mesma Instituição que o agraciou com o título de doutor 

honoris causa. Membro das sociedades de Psicologia e Sociologia de São Paulo, de 

Antropologia no Rio de Janeiro, de folclore no Rio Grande do Norte, e do Instituto 

Histórico do Ceará, recebeu a Ordem do Cruzeiro do Sul pela contribuição à cultura 

brasileira e à cooperação cultural BrasilFrança. Seu aprofundamento nas raízes 

brasileiras, nas religiões africanistas e no contato direto com as gêneses culturais lhe 

conferiram suporte para aprofundarse em nossa literatura. É despiciendo listar suas 

obras, pois além das reeditadas “Brasil: terra de contrastes”480 e  “O candomblé da 

Bahia: rito nagô”481, deixou mais de mil e trezentos trabalhos, entre textos, artigos, 

ensaios e estudos. Voltando à terra natal, em 1954, defendeu duas Teses de Doutorado: 

Les religions africaines au Brésil, e a Tese subsidiária, Le candomblé de Bahia, vindo a 

ocupar, a partir de 1958, o posto de titular de Etnologia Social e Religiosa da 

Universidade de Sorbonne. 

Entendemos que o testemunho de Antonio Candido, por si só, nos escusa e 

justifica a transcrição biográfica algo extensa: 

 

Além da produção escrita, foi grande a sua influência através do 
contato direto com amigos e alunos. Eu, pessoalmente, lhe devo 
muito, e às vezes me surpreendo, relendo a anos de distância algum 
escrito dele, ao verificar até que ponto certas ideias que julgava 
minhas são, na verdade, não apenas devidas à sua influência, mas já 
expressamente formuladas por ele. [...] sua opinião foi decisiva para 
eu optar entre a sociologia e a literatura como atividade universitária. 
Consulteio a propósito nos primeiros anos do decênio de 1950, e ele 
disse francamente que me achava mais qualificado para a segunda.482 
 

                                                             
480 BASTIDE, Roger. Brasil, terra de contrastes [1958]. 10. ed. Editora Difel, 1980. 
481 Idem. O candomblé da Bahia: rito nagô [1958]. São Paulo: Companhia das Letras, 2001, 379. 
482 CANDIDO. Antonio. Roger Bastide e a literatura brasileira. Revista do Instituto de Estudos 
Brasileiros. São Paulo: Universidade de São Paulo, USP, nº 20, 1978, p. 163. 
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A escolha de Bastide em dividir em quatro seus Estudos483 não nos parece 

casual. Como os trabalhos diferenciamse muito, em princípio, a leitura do crítico nos 

parece ter lhe rendido tamanha multiplicidade angular que, naturalmente, o levou a essa 

decisão. 

Embora perpasse o primeiro Estudo com incursões pela história literária 

mundial, o antropólogo dá mais ênfase a certos cálculos causais que traem a herança da 

imagem exótica, pecha que durante cinquenta anos484 havia sido emblematizada com 

argamassa sobre Cruz e Sousa. Na leitura que fez do poeta, acreditamos que a máscara 

folclorizante que cobria o catarinense ensejou Bastide a uma visão quase 

exclusivamente etnobiográfica, e seu cabedal em Psicologia e Psiquiatria o inclinaram a 

enfatizar Broquéis, no primeiro Estudo, sob os topoi “época escravagista”, “ascensão 

social”, “desejo inconsciente de mudar de cor”, “aristocratização ariana”, “obsessão 

pela brancura” e as derivações que são próprias a esse raciocínio. 

Mesmo dando mostras de ter lido a obra completa (pela época, provavelmente a 

edição de Nestor Vítor, de 19234), o contato com as agruras da biografia e do que 

chamou de “paradoxo” entre o refinamento frio e nórdico do Simbolismo, conjugado à 

herança africana de Cruz e Sousa, levaramno a uma leitura antipoética ou apoética. A 

vida e a epiderme explicariam o autor de Broquéis, e isso rasga – em nosso entender – o 

lençol simbólico que permeia toda a obra. 

Transcrições deste primeiro texto485 do sociólogo encontramse na maior parte 

dos estudos sobre o poeta486, a partir de então. O que no interessa particularmente é a 

tonalidade convicta e a nota persuasiva que usa em sua escrita. Bastide parece ter 

sofrido uma carga reforçada de paradigmas e deu a resposta sócioantropológica para 

                                                             
483 BASTIDE, Roger. Quatro estudos sobre Cruz e Sousa. In:____. Poesia afro-brasileira. São Paulo: 
Martins, 1943. Reproduzidos em: COUTINHO, 1979, pp. 157189. Utilizaremos sempre, no número das 
páginas, a edição de Coutinho. 
484 Referimonos à distância que medeia Broquéis (1893) e os estudos do sociólogo francês (1943). 
485 Sobre o objeto do estudo: “O que nos interessa é o Brasil e a ascensão do homem de cor”. “O que 
caracteriza a música negra é a importância do ritmo e o uso do tambor [...]”; “a explicação [sobre Cruz e 
Sousa] só pode ser encontrada numa análise do inconsciente racial, na vontade de mudar mentalmente de 
cor; é preciso clarear e o melhor meio é procurar a poesia [...] do simbolismo [...], arte preciosa e 
requintada, difícil, cheia de matizes e delicadeza, que se dirige a uma pequena elite e classifica 
consequentemente o seu adepto no recesso de uma aristocracia da aristocracia [...], [abolindo] a fronteira 
que a sociedade colocava entre os filhos de escravos africanos e os filhos de brancos [...]”. “O branco, em 
seus diversos tons, branco, puro, lunar, de neve, de nuvens, luminoso, cristalino, de marfim, leitoso, de 
espuma, opaco ou pérola volta 169 vezes [em Broquéis]” (Bastide, 1979, passim). A crítica cita várias 
outras passagens deste primeiro Estudo. 
486 Ivone Rabello acusa a crítica em geral de se deter somente neste primeiro estudo, devido à 
polemização que se alastrou, com as alas divididas entre os que adotam a posição de Bastide e os que a 
negam, absolutizando o conjunto dos textos, que possuem contexto bem diverso entre si, e descurando da 
obra do poeta. (RABELLO, 2006, pp. 170171). 
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aquele momento histórico. A leitura culta do francês colide com a infinitude que deu 

Cruz e Sousa a seus símbolos, mas a isto Bastide vai chegando nos demais ensaios, pois 

seu reducionismo se abranda radicalmente, enriquecendo a incursão na poética e 

marcando época para abrir campo a novos pesquisadores487. 

Um conceito de Karlheinz Stierle pode nos esclarecer o grau de ruído que o 

intelectual francês teve na recepção da poesia do catarinense, ainda no primeiro Estudo. 

Explica o pesquisador alemão que  

 

o processo de recepção encontra seu limite apenas na capacidade do 
leitor de apreender o texto [...] como um conjunto infinito de relações 
constitutivas de sentido. As fronteiras que se colocam para a recepção 
são tanto as fronteiras subjetivas da percepção e da faculdade de 
julgar, quanto as objetivas de um potencial de recepção disponível em 
uma situação histórica dada.488 

 

Bastide demonstrava acuidade na apreensão e sensibilidade judicante, mas, 

como grifamos acima, prevaleceu a materialidade objetiva (e não subjetiva) que teve à 

disposição, em uma “situação histórica dada”, ou seja, se o leitor não logra um 

deslocamento para sua interioridade, às “fronteiras subjetivas da percepção” aludidas 

por Stierle, a interação e o efeito da poética muito facilmente se viciam ou destroem. 

Na cultura de sua dicção e no arrojo dos temas fica a impressão de que chegou 

até à obra através de um desvio de perspectiva. Os vazios textuais os preencheu com 

fatores extraliterários. Isto nos sugere por que a recepção inteligente do francês não lhe 

permitiu ver que, se a “ascensão social” fosse o mote do poeta, não teria se mantido fiel 

ao Simbolismo até o fim da vida, sempre financeiramente pobre e batido das castas 

literárias. Seria mais “coerente” mudar o estro em direção ao parnaso realista em voga. 

Sobre isso, Massaud Moisés esclarece: “o símbolo, matriz da estética na qual participa 

[Cruz e Sousa], nascelhe 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”489. 

                                                             
487 É também a opinião de uma das melhores leitoras do poeta. Ver em: RABELLO, 2006, p. 168. 
488 STIERLE, 2001, p. 161. (Grifos nossos) 
489 MOISÉS, 1973, p. 116. (Grifos nossos). Inobstante o aparente “determinismo fatalista” de Moisés, se a 
identificação que o poeta teve com o Simbolismo não fosse tão poderosa, fácil lhe teria sido seguir a 
corrente dominante dos demais estilos. Um estudo biográfico, como já o fizemos (CAPOBIANCO, 
2014), aliado ao presente trabalho nos sugerem que, de certa forma, o poeta “nascera para o Simbolismo” 
(no sentido de profunda identidade), que não em vão o tornaria a maior figura nacional do movimento. 
Identidade espiritual; não fatalismo causalista. 
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As controvérsias que absolutizam a posição de Bastide até hoje se acumulam, 

embora seu primeiro Estudo encerre constatando que “Cruz e Sousa é repelido pela sua 

raça e condenado, felizmente, a ser muito mais do que um grande poeta simbolista, o 

mais admirável cantor do seu povo”490. 

A conclusão recepcional do sociólogo soa curiosa porque visivelmente valoriza 

o que é literário, embora o Estudo consista em um antropologismo sóciopsicológico, 

ademais, feito com cuidado, em uma situação histórica dada. 

Até aqui, as reflexões que extraímos do leitor Bastide nos afastam do terreno 

literário para outras áreas do conhecimento. Dada a importância do intelectual francês, a 

rigor, a avaliação e julgamento do primeiro ensaio nos sugerem caber a outros 

especialistas, dado que o crítico literário (salvo as exceções), não é sociólogo, 

antropólogo ou psicólogo. Entrementes, em nossa pesquisa, o fulcro é auscultar qual o 

processo psicoperformático491 que subjaz à operação receptiva de Bastide, e como se 

deu o desvio da leitura poética da obra. 

Uma das primeiras respostas bemacabadas ao uso frequente da “cor branca”, 

por exemplo, veio da crítica de Massaud Moisés, que leu a tessitura simbólica do 

catarinense de forma bastante inovadora, em “Três estudos sobre Cruz e Sousa”, 

publicados em 1959. No terceiro ensaio, condenando o “comodismo”, “preguiça” ou 

“lei do menor esforço” na rotulagem que a tradição atirou sobre o poeta, ressalva o uso 

precário da Psicanálise como meio decisivo para penetrar no reino do literário. Depois 

de render mérito a Bastide, demonstra o extremo reducionismo de nuclear a poesia do 

catarinense no “complexo de cor”492. Em sua arguta “réplica”, Moisés aduz que, em 

Cruz e Sousa havia uma “dolorosa angústia metafísica (que não tem nada que ver com 

sua condição étnica, mas com um clima de “degenerescência total” [da época]), 

explicando que: 

 
[A] estética simbolista [...] descobriu e explorou todas as variadas 
facetas da cor branca, quer como signo cromático, quer, notadamente, 
como signo de mistério, de metafísica, de transcendência [...] de 
ascensão mística [...], [que] traduzia o anseio de identificação com o 
Absoluto, religiosa, filosófica ou esteticamente concebido, mas 
sempre Absoluto. Daí ser lugarcomum entre os simbolistas.493    

                                                             
490 BASTIDE, 1979, p. 163. (Grifos nossos) 
491 Remetemos às já aludidas considerações de Paul Zumthor (2000) sobre a leitura como efeito sensório
emocional operado na recepção. 
492 MOISÉS, Massaud. Três estudos sobre Cruz e Sousa. São Paulo: O Estado de São Paulo (Suplemento 
Literário), 8 e 19 de setembro e 31 de outro, 1959; reproduzido em: COUTINHO,1979, pp. 255268. 
493 Idem, ibidem, p. 267. 
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Assim, sem deixar de citar alguns estetas do movimento, que usaram largamente 

as refrações do branco494, Moisés realiza leitura mais aberta dos símbolos, destacando 

em outro artigo a alogicidade supraverbal da linguagem da escola, conquanto se reduza 

ao espaço editorial de que dispunha. A leitura transcendente, como resposta a Bastide, 

tocava no nódulo nevrálgico escamoteado pela Tradição. Entretanto, centrado 

diretamente no primeiro ensaio do sociólogo, Moisés deixa fora dos refletores o 

conjunto dos Quatro Estudos, em que as notas étnicas centrais se modificam. 

Davi Arrigucci Jr., em artigo de 1977, permeia seu texto glosando os ensaios de 

Bastide. Embora reconheça, no todo, os Estudos como “a interpretação mais penetrante 

e completa que se fez de Cruz e Sousa, revelando o que sua poesia tem de fundamental, 

particular e original”, Arrigucci Jr. descarta a “questão étnica” e o “reducionismo 

sociológico, nem sempre capaz[es] de demonstrar a pertinência estética do social para a 

compreensão da estrutura poética”495. 

Bastide, no segundo Estudo, “A Poesia noturna de Cruz e Sousa”, imprime a 

força sedutora de sua análise sincrética e densa, em busca desenfreada para interpretar 

os símbolos. A leitura categoriza as relações. Tensionando o lugar do literário e do 

antropológico, o crítico pressente o poder evocativo das imagens diluídas em sombras, 

criando uma cisão entre o que identificou como “noite negra”, de sinistro africanismo, 

dissolvente e melancólica, noite de “hóstia negra”, estéril e mortífera, e a noite lunar, 

“doce consoladora, que acalma e faz esquecer a maldade dos homens”496. Assim, 

mesmo buscando ler outra faceta da poemática de Cruz e Sousa em sua generalidade, a 

cultura arrebatadora do francês realiza um engavetamento dos topoi textuais em 

oposições que trazem a ascensão social, o sofrimento do excluído, a renegação da 

“raça” – na noite que chama de africana e trágica –, a par com a noite “búdica e 

redentora”, fusão panteística com a natureza, consolo amargo, cósmico, opondo o 

marfim do “crucifixo luminoso, o Cristo da Salvação, ao de bronze, o crucifixo obscuro, 

o Cristo do Pecado”497. 

A fascinação da leitura leva Ivone Rabello a ponderar que, “se esta leitura 

estiver correta, Bastide descobre aí um eixo de interpretação para a obra”, entretanto, 

                                                             
494 Como já expusemos, dois anos antes Franklin Oliveira já explicara o uso das gradações da cor branca 
como um recurso de transcendência próprio ao Simbolismo. (OLIVEIRA, 1957). 
495 ARRIGUCCI Jr., Davi. A noite de Cruz e Sousa. In:____.Outros achados e perdidos. São Paulo: 
Companhia das Letras, 1999, pp. 165184. (Grifos nossos) 
496 BASTIDE, 1979, p. 165. 
497 Idem, ibidem, p. 167. 
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adiante a autora expõe o empeço da visão do sociólogo, que trazemos para o campo da 

estética recepcional, aqui estudado: precisamente a interpretação estanque dos símbolos 

canônicos, verdadeiros arquissemas498 que remetem à própria infinitude da 

univocidade499 e idiossincrasia de cada leitor.  Bastide traduz a simbologia negro/branco 

como oposição redutora. A “noite africana”, o “sangue negro”, e a “noite da nostalgia 

do branco” se tornam chaves para o crítico decifrar os símbolos da poética, ignorando 

que o texto é plurívoco e irredutível à síntese ou a antagonismos. 

Não obstante, o segundo ensaio de Bastide revela profunda incursão simbólica e 

amplitude inéditas no país, sobre o poeta catarinense. Quando nos transpomos à posição 

do sociólogoleitor, emerge o cronotopo bakhtiniano em uma grande cesura, revelando 

que a perspectiva revolucionária do crítico não proveio do largo tempo que medeia a 

escrita/leitura (ou cronos – 18931943), mas sim do lugar (ou topos – França). Mesmo 

em contato com as africanidades em terra brasilis, o antropólogo francês muniuse da 

vasta herança de sua cultura natal. Essa prevalência em sua leitura nos parece plausível 

e até mesmo “previsível”. 

No terceiro ensaio, “Cruz e Sousa e Baudelaire (Estudo de literatura 

comparada)”, revelase o entusiasmo de quem traz um cabedal sólido de leituras, 

realizando uma topografia do tratamento temático entre os dois poetas. Como procurava 

rastrear os textos quase ao résdochão da literalidade, tomava o escrito por real, 

localizando em Cruz e Sousa elementos de similitude – como “a maldição que pesa 

sobre o poeta, que o faz viver à margem da sociedade” – e divergências com o poeta 

                                                             
498 Articulamos a noção de arquissema com o Bastideleitor, como a descreve o poeta Manoel de Barros. 
Entendemos que a expressão remete à intensa projeção interna que certos símboloschave representam 
para cada um, feito colunas estratificadas em sentimentos, projeções, emoções, angústias, que se 
cristalizam em vigas norteadoras. Barros define o arquissema como: “palavras logradas dos nossos 
armazenamentos ancestrais e que ao fim norteiam o sentido de nossa escrita; archi, derivado do grego 
archos, é aquele que comanda; estas palavraschaves, portanto, orientam os nossos descaminhos” 
(BARROS, Manuel de. Pedras aprendem silencio nele. (Entrevista). In:____.Gramática expositiva do 
chão (Poesia quase toda). 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1992, pp. 323343). 
499 Pensamos o leitor de Cruz e Sousa como único, que assim permanece na diversidade de leituras que 
possa fazer, em diferentes momentos, sobre o mesmo texto, embora cada leitor tenha um percurso 
diverso. Essa variabilidade que emerge da poesia sousiana estanca em mão única na leitura de Bastide. 
Como explica Deleuze: “Com efeito, o essencial na univocidade não é que o Ser se diga em um único 
sentido. É que ele se diga em um único sentido, de todas as suas diferenças individuantes ou modalidades 
intrínsecas. O Ser é o mesmo para todas estas modalidades, mas estas modalidades não são as mesmas. 
Ele é ‘igual’ para todas, mas elas mesmas não são iguais. Ele se diz em um só sentido de todas, mas elas 
mesmas não têm o mesmo sentido. É da essência do ser unívoco reportarse a diferenças individuantes, 
mas estas diferenças não têm a mesma essência e não variam a essência do ser – como o branco se reporta 
a intensidades diversas, mas permanece essencialmente o mesmo branco. [...] O Ser se diz em um único 
sentido de tudo aquilo de que ele se diz, mas aquilo de que ele se diz difere: ele se diz da própria 
diferença” (DELEUZE, Gilles, apud: BADIOU, Alain. Deleuze o clamor do ser. Trad. de Lucy 
Magalhães. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1997, p. 126). 
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francês. A ousadia analítica de Bastide levouo a dizer: “temos a impressão de que, se o 

poema vai da revolta de esteta à revolta do homem de cor, na realidade a marcha de seu 

pensamento é o inverso da ordem lógica de sua prosa”. Adiante, define que o brasileiro  

 

procurou na arte isso a que os sociólogos e psicanalistas chamariam de 
uma ‘racionalização’ de seu desajustamento: metamorfoseou assim o 
seu protesto racial em uma revolta estética, seu isolamento étnico em 
isolamento de poeta, a barreira da cor na barreira dos filisteus contra 
os artistas puros.500 

 

A tonalidade seguia, com abrandamentos, o cunho sociologizante das anteriores. 

 

4.2. O “Quarto estudo” sob uma perspectiva dúplice de análise 

 

No quarto Estudo, “O lugar de Cruz e Sousa no Movimento Simbolista”, 

devemos nos deter mais, pois é o mais importante e, decerto, o que mais recebeu 

transcrições, explicações e comentários da melhor crítica, conquanto na generalidade o 

Primeiro estudo, de fato, sobressaia mais, como vimos na opinião de Ivone Rabello. 

Além disso, é o ensaio em que Bastide realmente “desperta” para Cruz e Sousa, embora 

o espaço restrito e a análise tardia tenham, digamos, entreaberto a porta que leva ao 

universo da poética sousiana, sem aprofundar além. O futuro abriria outras. 

Na análise recepcional deste Quarto estudo, se nos tangenciam duas 

perspectivas que (também) trazem luzes melhores aos três outros estudos: A primeira 

perspectiva deve situar os textos na ambiência histórica do interesse e predisposição do 

autor francês. A segunda, no processo cognitivo e na tentativa de encontrar respostas ao 

que a poesia sousiana tensiona. 

Sob o primeiro ângulo, as pesquisas de Bastide e o profundo interesse na cultura 

afrobrasileira se dispersam em inúmeros trabalhos publicados, no Brasil e mesmo 

quando regressou à terra natal. A Poesia afro-brasileira, em que estão os quatro ensaios 

sobre o poeta catarinense, encontramse no limiar dessa paixão e busca, no introito 

mesmo (1943), quando ainda não havia empreendido suas mais prolíferas viagens501. 

                                                             
500 BASTIDE, 1979, p. 173. 
501 “Apesar de ter chegado ao Brasil em 1938, somente no início de 1944, Bastide realizou sua primeira 
viagem, de duração de um mês, pelo Nordeste, passando rapidamente por Salvador, Recife e João Pessoa. 
Mesmo tendo ficado um curto período em Salvador, Bastide teve contato suficiente com o universo do 
candomblé. Ele viu uma confirmação de Ogã na casa de Cotinha e uma ‘saída de Iaô’ em um terreiro de 
nação angola, esteve na casa do paidesanto Joãozinho da Goméia. [...] [Não obstante] suas inúmeras 
publicações sobre a temática das religiões afrobrasileiras e sua inserção na sociedade brasileira, 
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Embora não fosse exatamente um assíduo pesquisador de campo, revolucionou os 

estudos sociológicos e revisitou muitos dos trabalhos que em nosso país encontrou502. 

Parecenos coerente que a interpretação do pesquisador buscasse, por inclinação, a mão

única do olhar causal, que procura a base de onde emerge o fenômeno social, pois o 

intelectual deixa este viés explícito: “eu me propus, somente, nesses três primeiros 

estudos, [a] mostrar a gota de sangue negro no elixir de sua [de Cruz e Sousa] 

poesia”503. 

Isto justificaria a inversão metodológica em seu quarto Estudo, “O lugar de Cruz 

e Sousa no Movimento Simbolista”, quando encadeia um largo repositório 

historiográfico sobre o Simbolismo no mundo, partindo desde as origens platônicas, os 

místicos cristãos, a poesia na Idade Média, o pensamento simbólico de São Boaventura 

e São João da Cruz, a Renascença em Maurício Scève, as simbologias espanholas, 

prosseguindo por outros caminhos até, finalmente, chegar ao tempo de Cruz e Sousa. 

Dissemos “inversão metodológica” porque Bastide explica que seus três Estudos 

anteriores não foram,  

 

porém, mais do que considerar a obra de Cruz e Sousa por uma só 
face, a face racial, que não é necessariamente a mais importante de 
todas. O presente estudo [quarto] desejaria retomar o problema, 
abstraindo de todo o elemento étnico, não considerando o poeta senão 
como poeta [...].504 

 

Mais do que “outra perspectiva”, a rigor o antropólogo estava revelando, por 

uma espécie de analogia híbrida com o ato falho505, que a verdadeira análise deveria 

                                                                                                                                                                                   
sugerindo um período extenso de pesquisa de campo, foram poucas as vezes que Bastide retornou à Bahia 
depois dessa primeira viagem [...]” (LÜHNING, Angela. Introdução. In: VERGER, Pierre. Verger-
Bastide: dimensões de uma amizade. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2002, pp. 910). 
502 “Bastide, embora executando essa tarefa [pesquisa de campo] com uma originalidade em nada 
diminuída por seu ecletismo teórico, foi, acima de tudo, um compilador e organizador. Seus trabalhos 
sobre as religiões afrobrasileiras são essencialmente baseados em dados secundários, isto é, nos trabalhos 
de seus predecessores, sobretudo brasileiros [...]. Bastide não chegava a ser o que se chama de um 
pesquisador de campo. Ele admite, em O candomblé da Bahia, um total de nove meses de ‘enquête 
personnelle’, de investigação pessoal, no Brasil – cinco dos quais na Bahia –, dispersos, esses nove 
meses, dentro de um período de sete anos” (MOTTA, Roberto Motta. Memória, Rito Nagô e Terreiros 
Bantos: Roger Bastide e alguns de seus predecessores no estudo do candomblé. In:______.______. 
(Org.). Roger Bastide Hoje: raça, religião, saudade e literatura. Recife: Edições Bagaço, 2005, pp. 317
318). 
503 BASTIDE, 1979, p. 173. 
504 Idem, ibidem, p. 180. (Grifos nossos) 
505 É tradicional o conceito freudiano de ato falho: “[...] aquilo que resulta de um lapso de língua tem um 
sentido próprio. O que queremos dizer com ‘tem um sentido?’ Que o produto do lapso de língua pode, 
talvez, ele próprio ter o direito de ser considerado como ato psíquico inteiramente válido, que persegue 
um objetivo próprio, como uma afirmação que tem seu conteúdo e seu significado” (FREUD, Sigmund. 
[19161917] Conferências introdutórias à psicanálise. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 50). 
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abstrair do elemento étnico, pois só assim se poderia saber “o lugar de Cruz e Sousa” 

dentro do Simbolismo, mormente em âmbito mundial. Por isso a outra contradição: 

“Cruz e Sousa construiu, só com seu cérebro, o seu mundo poético e elabora, isento de 

qualquer influência, a sua própria experiência simbólica”506. 

Ora, devemos ler o artista como um africano sentimental e revoltado, ou um 

poeta que criou com total isenção e só com seu cérebro? 

A solução está na conjugação com a segunda perspectiva, conforme propusemos 

no início desta seção, que implica a solução cognitiva individual na inteligibilidade da 

leitura. Abordemos desde o início. 

A obra do poeta, pensada como texto, não pode estar circunscrita a si mesma, 

pois sua função é projetarse, sair de sua contextura literal para uma potência de 

significância. Iser diz, elementarmente, que “se o texto se completa quando seu sentido 

é constituído pelo leitor, ele [o texto] indica o que deve ser produzido; em consequência, 

ele próprio [o texto] não pode ser o resultado”507. Na miscelânea da imaginação de 

Bastide, a época ainda o situava em uma esfera em que o sentido deveria emergir e ser 

transposto nas decodificações simbólicas que ele expôs nos ensaios. Entretanto, “ao 

identificar a relação dos signos verbais, [o leitor] concretiza o contexto de referência, ou 

seja, algo que não se manifesta verbalmente”508. Estamos partindo do pressuposto de 

que a poesia sousiana “oferece ao leitor possibilidades de estruturação que lhe permitem 

criar algo que não é dado no mundo empírico”509. Se a irrealização como transcendência 

ainda pode ser melhor compreendida, imaginemos os versos como propiciadores de 

algo que intimamente entendemos, podemos ver em pensamento, mas não explicar 

completamente, a posteriori510. Isto se dá porque “nossas representações não servem 

para tornar a personagem fisicamente visível; sua pobreza ótica é uma indicação de que 

                                                                                                                                                                                   
Articulamos este conceito no sentido de que Bastide, em poucas palavras, inverteu totalmente o ângulo 
de sua pesquisa ao estudar a poética de Cruz e Sousa abstraindo da etnia.  Ciente de que o quarto Estudo 
era o mais importante (situar o poeta no quadro mundial), foi na contramão de seus três primeiros ensaios 
e subitamente “despertou” para a imprescindível valoração de se ler a poesia como obra, e não o homem 
negro como poeta. Esta contradição grave parece lhe ter passado despercebida, em analogia a qualquer 
revelação involuntária que pode ocorrer em um “ato falho”. 
506 BASTIDE, 1979, p. 184. (Grifos nossos) 
507 ISER, 1999, p. 9. (Grifos nossos) 
508 Idem, ibidem, p. 32. 
509 Idem, ibidem, p. 37 
510 Nossas leituras, na parte final desta Tese, não contradizem esta passagem precisamente porque não 
pretendem exaurir o texto poético. 
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elas [as representações] iluminam a personagem não como um objeto, mas como 

portador de significação”511.  

Há, porém, um processo inicial que intermedeia a poética sousiana e a 

traduzibilidade experimentada na compreensão. É histórico o conceito de Paul Valery, 

de que “compreender consiste na substituição mais ou menos rápida de um sistema de 

sonorização, de duração e de sinais [ou signos] por algo totalmente diferente que é, em 

suma, uma modificação ou uma reorganização interna da pessoa a quem se fala”512. É 

nesse transporte que Bastide deixa a carga semântica da poesia atravessar sua cultura de 

receptor, esquecendo um fato crucial: é no processo de reflexão que ocorre todo o 

transporte da poética e os julgamentos orientadores da experiência estética. Immanuel 

Kant preleciona que a faculdade de julgar é, em essência, a capacidade de pensar o 

particular inserido no geral. Quando o geral (a regra, o princípio, a lei) está dado, a 

faculdade de julgamento se torna determinante; mas quando apenas o particular é dado, 

aquela faculdade exprime só reflexão513. Esta precondição de julgamento, que Stierle 

considera teoricamente interminável, mas “na prática, encontra seus limites na história 

de vida do leitor”514, foi precisamente a limitação recepcional de Cruz e Sousa por 

Bastide, pois, espontaneamente,“o leitor responde ao estímulo do texto com estereótipos 

de sua experiência [...]”515. 

Entendemos aplicável ao processo inicial de contato com a poesia do simbolista 

catarinense a advertência de Stierle de que “[...] depende da competência recepcional do 

leitor, até que ponto ele consegue resgatar, na economia de seus conceitos, a intenção de 

direção, objetivadas no próprio texto”516. Entendemos que o pesquisador alemão alude à 

hipótese, que vemos em Bastide, de que a economia de seus conceitos deveria ser a 

“filtragem” da percepção poética, em que a poesia é poesia, em vez de um reflexo a ser 

interpretado com todo o arsenal de cultura sócioantropológica à disposição. A explosão 

que se dá no texto para um plano não materialmente escrito é incontornável, pois a obra 

se desprende de seu autor e ganha autonomia, já que “nenhum texto diz apenas aquilo 

                                                             
511 Idem, ibidem, p. 59 
512 VALÉRY, Paul [1957]. Poesia e pensamento abstrato. In:____.Variedades. Trad. de Maiza Martins de 
Siqueira. São Paulo: Iluminuras Ltda, 2007, p. 200. 
513 KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de julgar. Trad. de Daniela Botelho B. Guedes. São Paulo: 
Ícone Editora, 2009, passim. 
514 STIERLE, 2001, p. 158. (Grifos nossos) 
515 Idem, ibidem, p. 150. 
516 Idem, ibidem, p. 140. (Grifos nossos) 
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que desejava dizer. Cada texto sofre a coerção inevitável de produzir uma comunicação 

suplementar e não prevista”517. 

Construindo esse conceito, saímos da percepção para a experiência estética, 

processo de comunicação em que os vazios da poética, entre os símbolos e suas 

combinações, tornamse dependentes de uma abertura neutra, que deságua no efeito da 

leitura plenificadora, comunicadora do nãodito. Iser nos esclarece sobre a 

comunicação: “depende de duas condições: a história de vida do autor deve estar 

cancelada na obra e o leitor, no ato da leitura, precisa deixar de lado as suas disposições 

individuais”518. 

O autor dos Quatro estudos por certo detectou os vazios daquela poética 

vigorosa e estimulante, quando escreveu que, em Cruz e Sousa, “as imagens simbólicas 

situamse em planos diferentes; há uma estratificação dos símbolos, que nos fazem 

descer, de camada em camada, até o mais secreto da alma”519. Não é preciso ir muito 

longe para que isso se mostre. Tomemos a esmo; por exemplo: “Seios”, de Faróis, que 

o simbolista catarinense incluiu em um conjunto de outros sonetos sobre várias partes 

do corpo: 

 

Magnólias tropicais, frutos cheirosos 
Das árvores do Mal fascinadoras, 
Das negras mancenilhas tentadoras, 
Dos vagos narcotismos venenosos. 
  
Oásis brancos e miraculosos 
Das frementes volúpias pecadoras 
Nas paragens fatais, aterradoras 
Do Tédio, nos desertos tenebrosos... 
  
Seios de aroma embriagador e langue, 
Da aurora de ouro do esplendor do sangue, 
A alma de sensações tantalizando. 
  
Ó seios virginais, tálamos vivos 
Onde do amor nos êxtases lascivos 
Velhos faunos febris dormem sonhando... 

 

                                                             
517 Idem, ibidem, p. 142. (Grifos nossos) 
518 ISER, 1999, p. 86. Aqui, entendemos o “deixar de lado as disposições individuais” como um 
ultrapassamento, uma aquisição maior, em que o texto poético “acrescenta” ao leitor que se dispõe a 
transpor seu próprio círculo individual. Conquanto seja óbvio, elucidamos melhor: se Iser propusesse o 
“cancelamento” das disposições individuais, o leitor desapareceria e o texto simplesmente não seria lido. 
519 BASTIDE, 1979, p. 188. 
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A atmosfera de uma natureza perigosa e nauseante do início, em anáforas que se 

acumulam (Das árvores, Das negras, Dos vagos) e soam como passos de quem adentra 

em espaço rústico, tornase sedutora e mortal, chocando o cromatismo das brancas 

magnólias com o veneno negro da flor campanulada e licorosa das mancenilhas. 

Entretanto, as “árvores do Mal” podem despertar o dialogismo bíblico com o mito da 

serpente, ou podem absolutizar a árvore do Mal em maiúscula na forma de símbolo, 

entronizando o perigo sedutor das selvas, ou de tudo aquilo que pode nos fascinar e 

matar, representando a árvore uma simbologia de subida e queda. A cadência fônica 

dos versos, por meio da aliteração do “s”, mais acentuada no primeiro, terceiro e quarto 

versos, pode ser um sussurro para a perdição, embora o “vago narcotismo” dilua toda a 

estrofe, eis que se todos os versos prenunciam ou ocultam algum elixir narcótico, a tinta 

do indefinível marca o quarteto inteiro. A irrealidade física dos versos (onde crescem 

árvores do Mal?) converte tudo em potência significadora, que projeta o leitor para seu 

abismo psíquico de tentações, realizadas ou não. Contudo, a dimensão estética se 

expande violentamente quando a segunda estrofe abre com “oásis brancos e 

miraculosos”, por duas entre tantas razões possíveis: primeiro porque a antítese com os 

versos anteriores desloca a perspectiva sem repelir a anterior – ambas se acumulando e 

distanciando os vazios textuais – e segundo porque uma possível comparação entre 

“seios” e “oásis” se fraciona em “miraculosos”. Quantas definições/imagens caberiam 

em oásis miraculosos? Esta expressão varre os versos anteriores e tensiona a linguagem 

ao limite, ainda mais pelo “Tédio” do oitavo verso. Tédio da “espera”? Ou, pela 

maiúscula, Tédio como vazio ontológico ou drama humano?  

Não em vão Umberto Eco distingue a “intentio operis” da “intentio lectoris”, e 

afirma: “a intenção do texto não é revelada pela superfície textual. Ou, se for revelada, 

ela apenas o é como carta roubada. É preciso querer ‘vêla’”520. Cruz e Sousa emprega a 

força antitética dos símbolos em linguagem nobre, sem “entortar” a sintaxe, temperando 

signos canônicos (Mal, veneno, branco, Tédio) com soluções raras que acordam o 

substrato psíquico do leitor521. 

                                                             
520 ECO, Umberto. Interpretação e superinterpretação. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005, 18, p. 75. 
Grifos do autor. 
521 Não vamos além na leitura, neste momento, no intuito de não tergiversar. Cabe aprimorar e transferir a 
tarefa para o contemporâneo, que é a parte final desta Tese. 
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Bastide fez o “caminho inverso” em sua leitura: partiu de suas prenoções 

culturais em direção às africanidades, atingindo a “Poesia afro-brasileira”522, (por isso 

o título da obra, que contém os Estudos), para chegar ao homem negro, descobrir a 

figura (já caricaturizada523 pela crítica) e depois ler a obra. Ainda que, em princípio, não 

pudesse começar fora de suas prenoções culturais, deveria ter feito o contrário: partido 

da obra em direção ao poeta, depois questionar a rotulagem paradigmática sobre ele, 

dirigindose ao homem “de cor”, como Bastide chama, e, assim, avaliado a pertinência 

da etnia na decifragem da obra e terminando no núcleo africanista que deu título à sua 

obra. Desse modo, os vazios que Cruz e Sousa lança nos versos quase em forma de 

abismos, teriam outra leitura. Ora, é Iser que nos diz que “o vazio constitutivo está 

sendo constantemente ocupado por projeções. A interação fracassa [...] no momento em 

que as projeções do leitor se sobrepõem ao texto sem enfrentar resistências por parte 

deste. Fracassar significa, então, não ocupar o vazio senão com as próprias 

projeções524. 

O percurso que tomamos para atingir a leitura de Bastide nos revela, assim, que 

da mesma forma que Ivone Rabello interpreta que o sociólogo “insinuou” que a poesia 

de Cruz e Sousa foi “evolutiva”, desde Broquéis a Faróis, até Últimos sonetos, as 

contradições do quarto Estudo nos sugerem que a leitura de Bastide também pode ter 

sido evolutiva. Deuse conta, enfim, que a obra deveria ter sido o ponto de partida, e não 

o de chegada. Isto nos repercute na verve das palavras já históricas de Nietzsche, ao 

dizer que 

[...] o melhor é certamente separar o artista da obra, a ponto de não 
tomálo tão seriamente como a obra. Afinal, ele é apenas a 
precondição para a obra, o útero, o chão, o esterco e adubo no qual e 
do qual ela cresce – e assim, na maioria dos casos algo que é preciso 
esquecer, querendose desfrutar a obra mesma. A inquirição sobre a 
origem de uma obra concerne aos fisiólogos e vivisseccionistas do 
espírito: jamais absolutamente aos seres estéticos, aos artistas!525 

 

                                                             
522 O grifo é nosso. O intuito é ressaltar a vinculação inicial, pois o título já indica que o ponto de vista de 
Bastide irá partir das africanidades em direção à poesia, e não o contrário. 
523 Em toda esta Tese, sempre que utilizarmos os seguintes termos: “caricatural, exótica, folclorizada, 
emblemática, etiquetada ou rotulada” para nos referirmos à pessoa do Poeta ao longo da história, não nos 
referimos pejorativamente à sua posição etnorracial. O objetivo é demonstrar o quanto uma parte da 
crítica construiu uma imagem trágica e curiosa do poeta (lembremos a aliteração – um recurso de 
repetição comum no Simbolismo mundial – associada ao “tamtam africano e atávico” do poeta), assim 
afastando a Obra de qualquer aprofundamento. 
524 ISER, 1999, p. 103. (Grifos nossos) 
525 NIETZSCHE, Friedrich. Genealogia da moral: uma polêmica. São Paulo: Companhia das Letras, 
2003, p. 91, grifos do autor.  
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Nesta altura, um esboço prévio nos indica que, embora estejam entre os 

melhores ensaios sobre Cruz e Sousa, e tenham dado inegável impulso ao estudo da 

Obra, os Estudos do antropólogo francês partem em uma direção unívoca (a etnia), para 

adiante extirpar este critério (que parece contradizer o título da Obra), e chegando ao 

quarto Estudo com o acerto de ler o poeta como poeta. Por isso, conclui dando a Cruz e 

Sousa “situação à parte na grande tríade harmoniosa: Mallarmé, Stefan George e Cruz e 

Sousa”526. Não obstante a crítica maciçamente conclua pela exaltação ao esteta 

brasileiro, “comparável” aos dois ícones no mundo, o texto de Bastide nos sugere que 

tenha dado, na verdade, destaque (ou quiçá supremacia) ao brasileiro. Transcrevemos e 

grifamos um trecho maior, a fim de conferir, enfim, o que diz o próprio texto: 

 

Necessário notar que é somente a originalidade dessa experiência [de 
Cruz e Sousa], construtora de símbolos novos, sem contudo os 
procurar voluntariamente, é a oposição fundamental de Cruz e Sousa, 
que reencontra a vida mística, e Mallarmé, que permanece platônico 
puro. [Recordemos que Bastide atribui ao platonismo a gênese do 
Simbolismo] O chefe da escola francesa, por apuro supremo, chegará 
à palavra que dá a conhecer uma ausência, enquanto o processo de 
Cruz e Sousa será o da cristalização, [que é] purificação e 
solidificação na transparência, podendo assim guardar na sua branca 
geometria alguma coisa da pureza das Formas eternas, das Essências 
das coisas [...]. Mallarmé continua contemplativo, ao passo que o que 
domina em Cruz e Sousa é a dinâmica do arremesso [...]. 
Destruição das formas (no plural) nas cerrações da noite, cristalização 
da Forma (no singular) ou solidificação do espiritual numa geometria 
do translúcido, tais são, afinal, os dois grandes processos, antitéticos e 
complementares ao mesmo tempo, que permitiram a Cruz e Sousa 
trazer aos homens a mensagem de sua experiência e apresentála em 
poesia de beleza única, pois é acariciada pela asa da noite e, todavia, 
lampeja com todas as cintilações do diamante.527 

 

As principais referências ao quarto Estudo de Bastide virão de Massaud 

Moisés528, que citamos, embora menos ousado que Davi Arrigucci Jr.529, que 

minudencia “Olhos do sonho” (poema de Faróis, que o antropólogo exaltara, mas sem 

se aprofundar) sob o prisma da leitura poética, glosando o conteúdo do texto do 

intelectual francês sem lhe negar o inestimável valor. Ivone Rabello comenta ambos os 

ensaios, indicando que Arrigucci Jr. prendese mais ao quarto Estudo, parecendo ”não 
                                                             
526 Os grifos nossos destacam que, mais do que comparar os três poetas, a situação “à parte” sugere o 
destaque do brasileiro, que torna a ideia ambígua, como no texto do crítico, que mostraremos em seguida. 
527 BASTIDE, 1979, p. 189. (Grifos nossos). Embora entendamos que Bastide situou Cruz e Sousa em 
posição mais elevada, na “tríade harmoniosa” que inclui Mallarmé e Stefan George, reconhecemos que o 
texto de Bastide é dúbio quanto a isso. 
528 MOISES, 1957. 
529 ARRIGUCCI Jr., 1999. (O artigo data de 1977). 
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priorizar a tensão figurada no conjunto da Obra de Cruz e Sousa, tal como Bastide a 

apreende e expressa (...)”530, pois “a marca estilística [do poeta] formaliza, antes, a 

congruência da tensão”531, e adverte – quanto aos textos do francês e do paulista – a 

falta de articulação com o que chamou “pertinência estética do social”, nas “traduções 

verbais do inefável”. No entender de Rabello, 

 

a importância dessa tensão está menos na questão ‘pessoal’ que na 
histórica, pois, na confluência das experiências de uma subjetividade, 
revelamse contradições reais do Brasil do período. Dessa perspectiva, 
as determinações históricosociais e biográficas sedimentadas nessa 
obra [de Cruz e Sousa] dão a medida de sua grandeza artística.532 

 

Voltaremos à leitura de Rabello mais adiante, quando o texto de Arrigucci Jr. 

vier à pauta, também verificando a síntese que a autora expressou acima. 

Por fim, concluímos que Bastide encerrou os estudos abrindo portas para novas 

leituras arrojadas e “provocando a crítica”, de certo modo, pela profundidade da análise 

como ainda no Brasil não se ousara fazer – malgrado o renome dos intelectuais que se 

destacavam no cenário crítico. Conquanto as irregularidades, o acerto final e a rara 

percepção dão ao antropólogo cadeira fixa no rol dos poucos e melhores trabalhos feitos 

sobre o poeta, em toda a história das leituras de sua obra – linha que perpassa nossa 

Tese. 

Somos acordes que, contemporaneamente, não é a leitura mais bemacabada do 

poeta, mas não há dúvidas de que – em um quadro históricopanorâmico, em princípio – 

foi a mais importante533. 

 

4.3 – O período do “impulsionamento” pós-Bastide 

 

Não é excessiva ênfase, tampouco exagero quando arremessamos um olhar em 

direção retrospectiva e constatamos que os Estudos de Bastide constituíram verdadeira 

                                                             
530 RABELLO, 2006, p. 171. 
531 Idem, ibidem, p. 169. Grifos da autora. 
532 Idem, ibidem, pp. 170171. 
533 Devemos à leitura de Bastide menções e estudos sobre Cruz e Sousa em terras estrangeiras, como na 
obra de uma pesquisadora italiana, publicada na França (STEGAGNOPICCHIO, Luciana. La littérature 
brésilienne. Paris: Press Universitaires de France, 1981. Editada em português:______. História da 
literatura brasileira. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1997); na obra de um professor alemão, publicada na 
Espanha (JAHN, Janheinz. Las literaturas Neoafricanas. Madrid: Guadarrama, 1971); na obra de um 
pesquisador estadunidense (SAYERS, Raymond. The black poet in Brazil. The case of João da Cruz e 
Sousa. Luso Brazilian Review.  V. 15, Summer, 1978); e na obra magna da estudiosa turca Anna 
Balakian (2000). 
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revolução. Quarenta e cinco anos depois da morte do poeta, um estrangeiro lhe dera o 

que ainda era inédito: o reconhecimento da grandeza e uma teoria atenta para o porquê 

de suas constatações. Desmantelando a tagarelice jornalística – que já procuramos 

minudenciar – os ensaios do antropólogo francês (que foram de pequena monta; poucas 

páginas) abalaram a crítica brasileira que sobrepunha a defesa do poeta como um 

escudo de anteparo, deixando a sombra cobrir a Obra, em que as análises eram 

fragmentárias e – muito embora reconheçamos a importância de Andrade Muricy – não 

atingiam nunca o âmago com a profundidade merecida por Cruz e Sousa. Pelos versos 

passavam rápido demais534. 

Pouco depois dos Estudos sobre o poeta a atmosfera literária foi se 

transfundindo, e aparecenos um breve livro, À margem do estilo de Cruz e Sousa, 

publicado por Antônio Pádua em 1946. Obra singela, de quarenta e oito páginas, mas 

nem por isso menos valiosa. Conquanto em um breve parágrafo Pádua renda mérito ao 

“excelente livro” de Bastide, que colocou Cruz e Sousa “junto de Mallarmé e Stefan 

George, como um dos maiores poetas modernos”535, reconhece que a obra do esteta 

autor de Broquéis estava “quase inexplorada [...], tanto em verso como em prosa [...]”, e 

que constituía o que chamou de “campo riquíssimo para a investigação estilística”536. 

Era uma primeira resposta aos celebrados Estudos do francês. Pádua anuncia que 

irá dividir sua obra em três partes:”expressividade fonética”, “metáforas”e “criação 

neológica”. O autor brasileiro colacionou significativo inventário das técnicas de escrita 

do poeta catarinense, muitas delas também comuns ao próprio Simbolismo537. 

                                                             
534 Articulamos em nossa pesquisa, aqui, algumas passagens de Paul Valery, em Conferência de 1939, 
que nos sugerem as lacunas das leituras “rápidas” da poética de Cruz e Sousa, desconsiderando sua 
dimensão. Diz o ilustre francês, no artigo “Poesia e pensamento abstrato”: “vocês já notaram, certamente, 
de que tal palavra, perfeitamente clara quando a ouvem ou empregam na linguagem normal, não 
oferecendo a menor dificuldade quando comprometida no andamento rápido de uma frase comum, torna
se magicamente problemática, introduz uma resistência estranha, frustra todos os esforços de definição, 
assim que vocês a retiram de circulação para examinála à parte [...]?” Aqui, pensamos a insuficiência das 
leituras que eram realizadas sobre a poética do catarinense. Diz, ainda, Valéry: “[...] entre todas as artes, a 
nossa [a poesia] é a que coordena o máximo de partes: o som, o sentido, o real e o imaginário, a lógica, a 
sintaxe e a dupla invenção do conteúdo e da forma... [...] só compreendemos os outros e [...] só 
compreendemos a nós mesmos, graças à velocidade de nossa passagem pelas palavras” (VALÉRY, 
2007, pp. 203, 218. Grifos do autor). 
535 PÁDUA, Antonio de. À margem do estilo de Cruz e Sousa. Coleção brasileira de divulgação: 
Literatura, série VI, nº 1. Rio de Janeiro: Serviço de documentação, 1946, p. 6. Reproduzido em: 
COUTINHO, 1979, pp. 190219. Neste caso, as citações seguirão a ordem de páginas da obra de Pádua 
(1946). 
536 PÁDUA, 1946, p. 6. 
537 Em obra imprescindível, de 1967, Anna Balakian realiza um estudo bastante amplo, com alguns 
pontos de conexão trazidos por Pádua. O 6º capítulo da pesquisadora se intitula: “As convenções do 
Simbolismo na Literatura Europeia”, passando em revista alguns procedimentos recorrentes do “estilo”, 
como chamou, advertindo que os simbolistas se conscientizaram do risco dos procedimentos virarem 
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Sua leitura já não acusa as máscaras antigas sobre o poeta, que prevaleciam: 

Pádua irá revelar o virtuosismo da expressão, expondo procedimentos comparativos 

entre o ângulo formal e o simbólico, mas sem adentrar na tragicidade dos símbolos, 

comparando a poesia do brasileiro constantemente com outros da escola, sobretudo 

franceses. 

Assim, sua leitura é tecnicizante e exemplificativa. Vemos a “expressividade 

imitativa” em que “vozes nasais (ã, õ, ê...)” reproduzem sons de instrumentos, como em 

“Ah! plangentes violões, dormentes, mornos...”538; a “expressividade simbólica”, como 

a consoante líquida “l” , que diz estar “ligada à ideia de movimento flexuoso, fluidez, 

luminosidade, frouxa, etc” (grifos do autor), mostrando o processo em várias passagens, 

como esta: “A lua vai clorótica fulgindo/nos seus alperces etereais e brancos/a luz 

gelada e pálida diluindo...”539. 

Sob este viés, que Pádua designou como “estilístico”, também reuniu listas de 

recursos utilizados por Cruz e Sousa, como nos interessantes neologismos que o poeta 

criou, (acreditamos que em uma sôfrega busca de exprimir o indizível): substantivos: 

“crepusculamento”, “empurpuramento”, “nirvanescimento”, “suinice”; verbos: “liriar”, 

“romeirar”, “vertiginar”, “violinar”; adjetivos: “condorizado”, “soturnizado”, 

“purpural”, “espumaroso”; “advérbios”: “brumalmente”, “mediterraneamente”, 

“relicariamente”; termos compostos: “açoazulado”, “fluidovagante”, “flamifortes”, 

para ficar com alguns poucos. O escritor deixou numerosa lista. 

Embora tenha recebido algumas ressalvas – como a de Alfredo Bosi, de que 

Pádua fizera uma “análise estilística [e que se] dedicava aos fenômenos linguísticos, 

correndo às vezes o risco de hipersimbolizar este ou aquele elemento fonético ou 

gramatical”540, pois a dimensão simbólicoexpressional, ou a tragicidade psíquica de 

certas passagens ficavam de fora –, a leitura de Antônio abriu portas e foi, de fato, nova. 

Ciente do passo dado por Bastide, Pádua operou um deslocamento no cenário 

das letras da figura caricaturizada do poeta “excluído, paupérrimo, sofrido, africano” e 

fez da consciente leitura da obra uma confissão – e ele próprio a deixa clara – de que 

                                                                                                                                                                                   
“lugarcomum”, transmitindo sensações gastas e já tradicionais, e demonstrando que os melhores 
souberam fugir da cilada e renovar a feição da escrita. (BALAKIAN, 2000, pp. 8196). 
538 PÁDUA, 1946, p. 13. O verso é de “Violões que choram...”, em Faróis. 
539 Idem, ibidem, pp. 1920. 
540 BOSI, Alfredo. Sobre alguns modos de ler poesia: memória e reflexões. In:____. Leitura de poesia. 
São Paulo: Editora Ática, 2007, p. 13. 
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sobre Cruz e Sousa muito ainda havia para se pesquisar. Marcou época e a crítica, não 

raro, menciona541 sua rica pesquisa, apesar das poucas páginas. 

No ano do trabalho de Pádua surge publicação breve de Tasso da Silveira, em 

que traça um olhar panorâmico pela crítica já feita a Cruz e Sousa, transcrevendo 

trechos de algumas. Mostrase surpreso com algumas passagens recentes dos Estudos de 

Bastide, mas nada acresce de diferente à leitura542. Intriganos que Afrânio Coutinho 

tenha inserido este texto na Fortuna crítica, e fica a sugestão de que, provavelmente, 

havia poucas obras de relevo que pudessem compor o volume. 

Em 1947 Agrippino Grieco inclui, em livro, matéria de 1924 que já abordamos 

aqui543, mantendo o poeta como “plagiador de Deus”, que “nada tinha de livresco”. A 

leitura anterior, de Pádua, nos sugere que partira da exterioridade, não da interioridade; 

do visível, não do invisível; do compacto, não do oco. Grieco aparentemente 

desconhecia essa contribuição, e somente deu alguma visibilidade ao poeta, sem alterar 

a leitura. 

Em 1952 irrompe o já citado Panorama do movimento simbolista brasileiro, de 

Andrade Muricy, marco histórico, com visível destaque para Cruz e Sousa. Dedicado “à 

memória de Nestor Vítor”, e mesmo sem intenção de ler a poesia do catarinense, a 

pesquisa que Muricy expunha na obra gerou uma notável difusão do assunto 

“Simbolismo” nos círculos literários. “Ninguém” imaginava possível uma coletânea 

com 108 autores simbolistas544, biografados e com composições transcritas! Noticiado 

em jornal, o lançamento do gigantesco repositório em três volumes dava visibilidade ao 

movimento, além de surpreender pela inclusão, na lista de poetas que inseriu na 

denominação de “póssimbolismo”, nomes como Augusto dos Anjos, Pedro Kilkerri, 

Manuel Bandeira, Cecília Meireles, Gilka Machado, Ronald de Carvalho ( ! ), Raul de 

                                                             
541 Sem esgotar a lista, damos alguns exemplos: COUTINHO, 1979, pp. 190219; chamando de “o melhor 
ensaio até hoje publicado acerca do estilo do poeta catarinense”, em: RIBEIRO, Joaquim. Estética da 
língua portuguesa. 2. ed. Editora Ozon, 1964, p. 326; MELO FILHO, Osvaldo Ferreira de. Cruz e Sousa – 
o estilista. In:.MIGUEL, Salim. (Org.) Centenário de Cruz e Sousa: interpretações. 2. ed. Palhoça: Ed. 
Unisul, 2011, p. 62; RABELLO, 2006, p. 240; concluindo que a obra de Pádua, conquanto valorosa, 
“trata do processo da criação, e não dos resultados que esse processo nos dá”: PAULA, Douglas Ferreira 
de. Mescla estilística e ambiguidade em Broquéis, de Cruz e Sousa. Dissertação (Mestrado em 
Literatura), 106 p. Universidade de São Paulo (USP) Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas 
(FFLCH) Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, Programa de PósGraduação em Literatura 
Brasileira, 2013, p. 39.  
542 SILVEIRA, Tasso. Cruz e Sousa e a crítica. Rio de Janeiro: Revista Brasileira, ABL, 6 (16) 2743 de 
março de 1946. Transcrita em: COUTINHO, 1979, pp. 2149. 
543 GRIECO, 1924. 
544 Dispomos da 3ª edição, de 1973 (mas datada de 1987 por ser nova tiragem), em que Muricy incluiu 
mais 23 nomes, totalizando 131. 
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Leoni, Francisca Júlia e Raul Pompéia, para ficar com alguns. O que era, afinal, o 

Simbolismo? Novos caminhos se abriam. 

Logo em 1954 surge a primeira biografia do poeta catarinense, publicada por 

Abelardo F. Montenegro, que já mencionamos de passagem. Pioneiro pela ousadia de 

estrear com um livro sobre a vida do poeta, o autor realiza leitura das mais confusas que 

encontramos, em que intercala análises do Simbolismo no mundo, dá um relevo 

descontextual a Baudelaire, e tinge a biografia de Cruz e Sousa com um tom sócio

antropologizante que já deveria ter sido deixado no passado. 

 Dimas Macedo, que prefaciou a 3ª edição desta obra, em 1988, confessa em tom 

algo desconcertante que a ideia da poesia interpretada pela via do poeta atormentado, 

desejoso da “ascensão social pela arte”, que Montenegro adotara, “deve ser entendida 

relevando-se o modo de pensar de quem se fez biógrafo e crítico literário quando já se 

firmava, [...] no cenário cultural [...], como sociólogo”545. Em seguida, define o 

trabalho: “em verdade, tratandose de uma interpretação da vida e da obra do genial 

autor [Cruz e Sousa] [...], este livro não é, a rigor, no sentido corrente da palavra, uma 

biografia [...]”546. Obrigado a reconhecer que a obra, mesmo precursora, era uma leitura 

reducionista e causal, Macedo “elogia sua iniciativa” no final do Prefácio, sem antes 

escrever, cuidadosamente, sobre a obra de Montenegro: “É antes um ensaio e uma 

dedução, tendo esta como ponto de partida a obra literária do homenageado [...], onde 

Abelardo divisou uma ânsia de glória e de ‘classificação social’ do poeta, com destaque 

para as suas agruras e a sua ânsia de ascensão social”547.  

Escusamonos de não transcrever trechos do trabalho de Montenegro, eis que 

muito é discurso já antigo. Na ousadia de biografar – e nisto foi pioneiro, dando 

visibilidade ao poeta – retrocedeu na história das leituras, resvalando naquele 

“fracasso” de que nos fala Wolfgang Iser, que se dá quando “as projeções [do leitor] se 

sobrepõem ao texto [...]”, e o leitor ocupa os vazios “senão com as próprias 

projeções”548. A leitura, nesse ponto, parecia chafurdada no lodo paralisante do que já 

havia sido escrito sobre Cruz e Sousa. 

Em 1955 a poetisa Henriqueta Lisboa publica quatro singelos artigos em que 

discorre sobre a dor, a beleza, o orgulho e a ideia de morte na poesia do Desterrense. 

Com elegância, traça uma relação causal entre a vida e as obras do catarinense, 

                                                             
545 MACEDO, Dimas. Prefácio. In: MONTENEGRO, 1998, pp. 911. (Grifos nossos) 
546 Idem, ibidem, p. 9. 
547 Idem, ibidem, p. 9. 
548 ISER, 1999, p. 103. (Grifos nossos) 
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atribuindolhes mútua influência. Embora o chame de “poeta completo”, que tinha 

“predisposição para a felicidade”549, os ensaios de Lisboa tem, hoje, valor histórico

documental. Melhores, decerto, que as considerações sobre Cruz e Sousa que a poetisa 

realizara em 1939, como vimos na seção dos periódicos, em que o catarinense é 

“soberbo e ríspido” e Alphonsus de Guimaraens “modesto e equilibrado”. 

Preciosa oportunidade perde Eugênio Gomes, no artigo “Cruz e Sousa e o 

mundo shakespeariano”, de 1956. As menções do poeta catarinense a fragmentos de 

Hamlet são entendidas, por Gomes, como “sublimações da cor [da pele]”. Ao conferir a 

ausência de fragmentos de Otelo, do autor inglês, na obra do brasileiro, explica que ele 

“estava absorvido, até por omissão, em transpor simbolicamente a linha da cor”550.  

As leituras mais lúcidas, como vemos, ficavam aos tropeços com textos deste 

jaez, e assim ainda por décadas. Havia uma perceptível falta de intercâmbio entre as 

conquistas já realizadas. 

Nesta altura, praticamente todas as coletâneas de História da literatura já 

incluíam Cruz e Sousa com destaque na história do Simbolismo brasileiro. 

Constatamos, em pequeno volume de 1957, o organizador, Tasso da Silveira, ensaiar 

uma leitura nova em sua “Apresentação”. Antes constatando que “o problema da 

expressão em Cruz e Sousa é excessivamente complexo”, termina a curta introdução 

com uma leitura que, infelizmente, não levou até o final. Pela época, vale a transcrição 

de um trecho de Silveira, sobre o soneto “Sorriso Interior”, que consta na coletânea: 

 

Sorriso interior 
 
O ser que é ser e que jamais vacila 
Nas guerras imortais entra sem susto, 
Leva consigo esse brasão augusto 
Do grande amor, da nobre fé tranquila. 
 
Os abismos carnais da triste argila 
Ele os vence sem ânsias e sem custo... 
Fica sereno, num sorriso justo, 
Enquanto tudo em derredor oscila. 
 
Ondas interiores de grandeza 
Dãolhe essa glória em frente à Natureza, 
Esse esplendor, todo esse largo eflúvio. 

                                                             
549 LISBOA, Henriqueta. Cruz e Sousa. Convívio poético. Belo Horizonte, Secretaria de Educação, 1955, 
pp. 111134. Reproduzido em: COUTINHO, 1979, pp. 224236. 
550 GOMES, Eugênio. Cruz e Sousa e o mundo Shakespeariano. Revista do livro. Rio de Janeiro: MEC, 
Instituto Nacional do Livro, dez. 1956, números 3 e 4. Reproduzidos em: COUTINHO, 1979, pp. 237
247. 
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ser que é ser transforma tudo em flores... 
E para ironizar as próprias dores 
Canta por entre as águas do Dilúvio!551 
 
Começa o poeta: ‘o ser que é ser...’ [...] [entendiam os detratores] 
como resíduos do tam-tam africano nas mais ocultas veias do poeta. 
Ora, as repetições, em Cruz e Sousa [...], não são nem tautológicas 
nem residuais no sentido indicado. São, isto sim, notações fortes de 
graus de significação [...], superlativos de caráter bíblico. A expressão 
‘o ser que é ser’ está na Bíblia e nos teólogos, significando o ser 
substancial de Deus. [...] mas [o poeta] a emprega em plano 
puramente humano, como equivalente à expressão ‘o homem que é 
homem’ da linguagem comum. Esse homem em plenitude de 
virilidade moral e espiritual, em plenitude de dignidade interior, e ‘que 
jamais vacila’, é exatamente o que ‘nas guerras imortais entra sem 
susto’.  É diáfano o sentido da metáfora [...]. As ‘guerras imortais’ só 
podem ser as que interessam ao destino total do espírito: as guerras 
contra a impureza [...]: a luxúria, a covardia, a deslealdade, a 
inautenticidade, a concupiscência. Não é, porém, o simples contexto 
que nos esclarece tal sentido. É, principalmente, a estrutura rítmica e 
sonora do verso referido. A explosão de sílabas claras nas palavras 
‘guerras’ e ‘imortais’ – a claridade do e aberto fortalecida pela gutural 
que com ele se compõe [...].‘Brasão Augusto’ [...] Agora os timbres 
não são mais de clarins ou de tambores [...] mas, sim, de nobres 
arcadas de graves violoncelos.552 

 

A leitura de Silveira prossegue com outros eixos criativos, que traduzem a 

eclosão de vias pessoais de acesso à poética sousiana, válidas e alijadas de alguns 

estigmas etnobiográficos tradicionais. Tasso afigurousenos, porém, um crítico 

irregular, ora lendo a poesia, ora derrapando ao considerar Cruz e Sousa uma espécie de 

africano que “se abrasileirou, se brasilificou de maneira perfeita, sem, no entanto, 

desprenderse da rítmica rácica primitiva do seu ser”553. 

Aspecto instigante à análise foi constatar que a recepção de Tasso da Silveira 

parecia realmente se contradizer. Em jornais, como outros críticos554, ressaltava o 

“negro sem mescla”, “raça diferente da nossa”, “primitivismo” e outros epítetos. Em 

livro, porém, era a poesia que tinha segredos a lhe murmurar. Remetenos ao cronotopo 

de Bakhtin, pois o tempo (cronos) era quase o mesmo, mas o lugar (topos) havia 

mudado555, e com isso elementos inusitados confundiamlhe o horizonte de 

expectativas. A leitura maculada de estereótipos poderia sofrer bruscas alterações (no 

                                                             
551 SOUSA 2000, passim. 
552 SILVEIRA, 1957, pp. 1112. 
553 SILVEIRA, 1961. (Grifos nossos) 
554 LUZ PINTO, 1943. 
555 Aqui fazemos uma analogia: o “lugar” que havia mudado não era o geográfico, mas o meio de 
expressão, do jornal para o livro. 
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mesmo leitor). Havia, sob as camadas recepcionais de Silveira (que transcrevemos há 

pouco), elementos da revolução de Bastide e do estilístico de Antônio de Pádua. 

O contraste com os textos de Tasso nos jornais, todavia, nos sugere que a 

incerteza do articulista retratava outra faceta de Cruz e Sousa: o quanto o catarinense 

poderia desnortear um leitor de critérios vacilantes. Talvez por isso Tasso da Silveira 

seja pouco citado no cenário crítico geral, e sua relevância tenha sido limitada, mas aqui 

interpretamos seu caso como um “paradigma”, pois já vimos Coelho Neto elogiar Cruz 

e Sousa556, mesmo pertencendo à ala que renegava o poeta, principalmente quando vivo. 

Paradigma “antigo”, ademais, pois já constatamos José Veríssimo e Ronald de Carvalho 

claudicando e se contradizendo em suas opiniões. 

Outras antologias começaram a incluir comentários sobre a poesia de Cruz e 

Sousa antes ou depois dos resumos biográficos e sequência de composições. Leituras 

novas espoucavam aqui e ali. Em obra que funde longo estudo sobre o Simbolismo no 

mundo e no Brasil, Fernando Góes deixa curiosas passagens. Afirma que ”não se 

conhece, em toda a história literária do Brasil, caso de maior incompreensão, de maior 

impenetrabilidade da crítica, do que o caso de Cruz e Sousa”557. Antonio de Pádua 

fizera “escola”, pois diz Góes: “Cruz e Sousa [...] nos Faróis, principalmente, 

[conseguiu] realizar versos de esplêndida plasticidade, de uma extraordinária riqueza 

rítmica, valorizados pelo uso inteligente das aliterações”558. O processo recepcional 

acusava a repercussão proveitosa das leituras dos críticos anteriores. Tanto que Góes, 

ainda, declara: “não restam mais dúvidas de que o melhor da nossa poesia modernista 

tem suas origens nos poetas simbolistas. Suas ousadias e experiências foram bastante 

fecundas, e aí estão para atestar o quanto os modernistas de 22 [1922], e mesmo os de 

agora, lhes devem”559. É nesta antologia de Góes que veremos a citação, repetida muitas 

vezes, das palavras de Oswald de Andrade: “toda a linha ascendente da moderna poesia 

brasileira deriva do simbolismo”560. 

Evidenciavase uma leitura que fora abalada em suas estruturas. Não em vão 

Góes credita mérito a Bastide, deixando impressões biográficas de Cruz e Sousa já 

distantes das folclorizações africanistas e do “excluído revoltado” que vimos grassar ao 
                                                             
556 NETO, 1923. 
557 GÓES, Fernando. Panorama da poesia brasileira. V. IV. Simbolismo. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 1959, pp. 1011 
558 Idem, ibidem, p. 14. 
559 Idem, ibidem, p. 18. 
560 Algumas citações desta passagem vemos em: Idem, ibidem, p. 18; MOISÉS, 2001, p. 261.; MOISÉS, 
1973, p. 87; BARROS, Margarida Senna Borges de. Ilusão, cadinho de emoções várias do poeta 
Emiliano. Bahia: Centro Editorial e Didático da UFBA, 1983, p. 14.  
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longo do século. Góes aponta o poeta catarinense como “um dândi” perambulando pela 

cidade – um pouco à moda de Baudelaire – e revela que “Cruz e Sousa não movia uma 

palha, não fazia a mínima concessão para ser admitido no grupo dos gloriosos da época. 

Antes, mantinhase a distância, com uma altivez, uma dignidade magníficas”561. O 

ponto nos interessa não somente porque as fortes notas etnorraciais já se abrandavam, 

mas pela leitura de Góes deixar implícita a profunda marca do reconhecimento que 

Bastide dera ao poeta de Broquéis. Agora eram detalhes curiosos de sua biografia que 

surgiam. 

O próprio Bastide já tinha se engajado com o sociólogo e professor da USP 

Florestan Fernandes, depois de 1950, para revisar (e depois mudar) a ideia da 

“democracia racial brasileira”562 sugerida nas obras de Gilberto Freyre, como 

aprofundaremos no sétimo capítulo desta Tese. A visibilidade de críticas em jornais 

sobre a “raça africana bem diferente da nossa”, que encontramos sob diversas formas 

nas primeiras décadas do século XX, já acautelava os mais rotuladores. A leitura que 

partia de um respeito a Cruz e Sousa sob o ponto de vista etnorracial já ficava mais 

notória na crítica, mesmo velada e não expressamente aludida. 

Vemos, por exemplo, casos em que o tema etnorracial parecia retornar 

“incessantemente”. Publicado pela primeira vez em 1909, republicado em 1960 e 

transcrito em 1979, um artigo de Gonzaga Duque trazia o testemunho de quem 

conhecera pessoalmente e com assiduidade Cruz e Sousa. Destacando a nota da “cor da 

pele”, relatava que os preconceitos sofridos pelo poeta lhe abalaram muito a 

sensibilidade. Depois de revelar que o catarinense tinha uma dicção de nitidez perfeita, 

atestando o caráter incorruptível, abstêmio e esquivo das vulgaridades, lê a prosa de 

Cruz e Sousa nos seguintes termos: “escrevia [...] uma série de anotações de 

autopsiquismo, e por isso guiado unicamente pela sua imaginação de psicopata, 

                                                             
561 GÓES, 1957, p. 43. (Grifos nossos) 
562 “Desde o início da década de 1950, quando iniciaram a realização de pesquisas sistemáticas sobre as 
relações raciais ― primeiramente desenvolvidas no âmbito do próprio projeto da UNESCO e depois no 
Departamento de Sociologia da USP – Bastide e Fernandes apontaram para a necessidade de revisitar de 
modo crítico teses como as de Freyre e Pierson. Tomando a problemática das relações raciais e do 
preconceito racial a partir de um ponto de vista sociológico, grande parte das investigações empíricas 
desenvolvidas em diversas partes do Brasil, em especial nos estados da Bahia, São Paulo e Rio de Janeiro, 
demonstraram a insuficiência dos argumentos que sustentavam a ideia da democracia racial e da 
neutralidade do preconceito racial” (KERN. Gustavo da Silva. Gilberto Freyre e Florestan Fernandes: o 
debate em torno da democracia racial no Brasil. Revista Historiador, nº 06, ano 06. Porto Alegre: 
Livraria História Livre. Janeiro de 2014, p. 88. Disponível em: 
<http://www.historialivre.com/revistahistoriador>. Acesso em 20 de setembro de 2016). 
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demonstrava fecundidade produtora notável”563. Duque, falecido em 1911, não poderia 

prever o que diria mais tarde Mário de Andrade, ao chamar Cruz e Sousa de “precursor 

do dadaísmo”, mas o comentário do autor de Mocidade morta nos dá certa chancela 

para considerarmos este ponto de vista como possível, mormente pela menção das 

passagens de Mário pelo crítico atual Gilberto Teles, em artigo já citado, que parece 

corroborar o pensamento. 

Os avanços e recuos das leituras da poética do autor de Broquéis encontraremos, 

por exemplo, em extenso artigo de Carlos Dante de Moraes, de 1960, dividido em 

quatro partes, que vai na contramão da evolução do olhar crítico. Dando como 

“primeira condição de sua poesia” a “origem africana”, Moraes escreve trechos deste 

“quilate”, que transcrevemos com o destaque de que a publicação é de 1960564:  

 

a maior tortura de Cruz e Sousa vem de que ele quer ser totalmente 
um branco de espírito e não admite possa o fator ‘raça’ macular a 
pureza nórdica da sua estesia. Mas não importaria isso em falsear a si 
próprio? [...] seus fortes instintos defluem da hereditariedade 
africana.565 

 

O trajeto desconcertante nas leituras de Cruz e Sousa se evidencia em 

anacronicidades deste porte, que cambaleiam trôpegas entre as mais evoluídas, e a 

carranca que folclorizavam em Cruz e Sousa volta e meia se estampava. 

Nesse tempo, porém, Antonio Candido e Aderaldo Castello diriam que “o traço 

fundamental de Cruz e Sousa é sua potência verbal, que o aproxima de um Raul 

Pompéia [...], e que influirá decididamente em Augusto dos Anjos”566. As leituras 

rasuradas coexistiam com opiniões sóbrias, como esta. 

Ainda assim, Manuel Bandeira, em 1964, alude à “força poética genial de Cruz e 

Sousa”, contudo, no fim da antologia deixa uma nota (nº 3) em que ressalta a “obsessão 

do branco” e a “luta contra a herança africana”, transcrevendo o trecho em que Bastide 

reforça estes estereótipos (nos primeiros estudos), dando razão ao sociólogo francês e 

                                                             
563 DUQUE, Luiz Gonzaga. O poeta negro. Revista Kosmos, nº 2, fevereiro de 1909, republicado 
em:______. O poeta negro. Revista Careta, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1960; reproduzido em 
COUTINHO, 1979, pp. 97103. Usaremos a edição de Coutinho para as citações. 
564 MORAES, Carlos Dante de Moraes. Simbolismo: variações sobre um poeta negro. Três fases da 
poesia. Rio de Janeiro, MEC, Serviço de Documentação, 1960, pp. 6779; reproduzido em: COUTINHO, 
1979, pp. 269306. (Grifos nossos). Neste artigo, usaremos a edição de Coutinho nas referências. 
565 MORAES, 1979, p. 273. 
566 CANDIDO, Antonio; CASTELLO, J. Aderaldo. Presença da literatura II: do Romantismo ao 
Simbolismo. 2. ed. São Paulo: Difusão Europeia do Livro, 1966, pp. 293294. 
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ignorando seu Quarto estudo. Esta antologia, em essência, somente biografava 

brevemente os poetas antes de elencar suas composições. 

Regressando para prosseguirmos desde o centenário de nascimento de Cruz e 

Sousa, em 1961, vemos as publicações e interesse sobre o poeta subitamente 

revivificarem. Em Santa Catarina, terra natal do autor de Broquéis, publicamse textos 

de todo porte (muitos hoje inacessíveis ou extraviados, lamentavelmente), e em diversos 

outros estados. Desta enxurrada frequentemente encomiástica e biográfica567, em novas 

apologias generalistas e projeções do poetapessoa, algumas leituras avançaram.  

Devemos, porém, estar atentos, pois a evolução da leitura do simbolista não 

ocorreu com logicidade ou identidade entre o sujeito (que lê) e o objeto (que é lido). O 

processo foi descontínuo e intermitente; e nem sempre o pesquisador insere estas 

desrazões na malha historiográfica de seu percurso, como entende Adorno568. 

O filósofo italiano Umberto Eco, em Interpretação e superinterpretação, faz 

vigilante crítica aos que entenderam sua Obra aberta (1962) como uma chancela para 

interpretações infinitas ou arbitrárias. Adverte o escritor que, mesmo diante da abertura 

insofismável que o leitor descortina diante de seus olhos, o factualmente escrito sempre 

será um eixo inarredável da interpretação, ou, nas palavras do filósofo, “entre a história 

misteriosa de uma produção textual e o curso incontrolável de suas interpretações 

futuras, o texto enquanto tal representa uma presença confortável, o ponto ao qual nos 

agarramos569. 

O ideário de Eco e Adorno se nos mostra expressivo no ensaio de Sílvio Castro, 

no centenário de nascimento do poeta. Fino leitor, Castro promove um olhar lúcido que 

desconsidera os tropeços das leituras épicas, mantendo o curso evolutivo sem devaneios 

apologéticos. Aponta o poeta de Broquéis como portador da “transformação mais 
                                                             
567 Como já citamos, em 1961 surge uma biografia tão bem acabada sobre o poeta, que recebeu 3 edições 
e hoje fica a par com a mais moderna, de Uelinton Alves, antes somandolhe do que “competindo”. 
(MAGALHÃES Jr., 1975; ALVES, 2008). Consideramos que o próprio surgimento das biografias do 
poeta, antes das grandes leituras (excetuando Bastide, mesmo breve), nos faz crer que a história de vida 
do esteta ainda prevalecia muito sobre a obra. 
568 Valemonos do pensamento de Theodor W. Adorno, neste ponto da pesquisa, para imprimir cautela 
aos aparentes avanços sucessivos nas leituras de Cruz e Sousa, e não descurar dos recuos e trepidações no 
curso das recepções. Nisto, concordamos com Márcia Tiburi, que tensiona a ideia de que, “em Adorno, a 
nãoidentidade entre sujeito e objeto, homens e natureza, razão e desrazão, é o motor da história. O 
homem não é o sujeitoobjeto subjetificante da história, mas a dialética dos movimentos divergentes entre 
sujeito e objeto é tomada uma ou outra vez pela história” (TIBURI, Márcia. Crítica da razão e mímesis 
no pensamento de Theodor W. Adorno. Porto Alegre: Editora da Pontifícia Universidade Católica do Rio 
Grande do Sul, 1995, p. 66. Grifos nossos). Corroborando a ideia, Susan BuckMorss ressalta o caráter 
cético e pessimista que caracteriza a ideia de história como progresso, para Adorno. (BUCKMORSS. 
Susan. Origen de la dialética negativa Theodor Adorno, Walter Benjamin y el Instituto de Frankfurt. 
México: Sigo Veintiuno Editores, 1981, p. 109).  
569 ECO, 2005, p. 104. (Grifos nossos). Ver: ECO, 1991. 
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substancial por que passou a poesia brasileira, em sua evolução estética. Em Cruz e 

Sousa encontramos a origem de um novo tempo poético brasileiro”. Para minudenciar a 

leitura, aponta a “renovação da sintaxe poética”, da “linguagem subjetiva”, “elidindo 

sujeito, verbo e objeto, no enlouquecimento que vem dar a sua admirável e nova forma 

poética”. Castro não deixa de trazer à baila as estruturas romântica e parnasiana, 

transcrevendo sonetos de Cláudio Manuel da Costa, Álvares de Azevedo e Alberto de 

Oliveira, para reflexivamente constatar a  

 

[...] contribuição [...] radical e revolucionária [de Cruz e Sousa, que] 
quebra a horizontalidade do verso brasileiro. [Em um] ponto 
fronteiriço de dois mundosmomentos, inconsciente e consciente, [...] 
repele o conceito e a alogicidade, mutilando o encadeamento sintático 
[...], [e explora o] absurdo contido na palavra isolada [...] O verso 
torna-se contemporâneo das palavras570, e com isso se mostra novo 
[...] [e com] marcantes notas de importância [...] para nossa 
nacionalidade.571 

 

A reafirmação da nacionalidade do poeta Desterrense, que vimos no Tasso da 

Silveira de A egreja silenciosa572, e seria tema de uma conferência de Eduardo 

Portella573, no mesmo ano do centenário, são mostras de que as leituras avançavam no 

entendimento do nacionalismo de Cruz e Sousa não por falar de folclore ou 

regionalismo, e sim pela marca revolucionária de uma identidade própria – ideias bem 

distantes dos tantos críticos que vimos. 

Ainda no ano do centenário, em 24 de novembro (dia de nascimento do poeta), o 

pesquisador Henrique da Silva Pontes profere um discurso na qualidade de Presidente 

do Instituto Histórico e Geográfico de Santa Catarina, em sessão solene da Academia 

Catarinense de Letras. Tratavase de sua longa pesquisa, em que resumidamente desfez 

alguns mitos sobre Cruz e Sousa, como a suposta nomeação para Promotor de Laguna, 

                                                             
570 Conquanto Leonardo Boccia reflita em um contexto musical, articulamos seu conceito com a 
variabilidade da atualização dos símbolos na contextura histórica, que Sílvio Castro demonstrou perceber 
em Cruz e Sousa. Explica Boccia: “O simbolismo tem diferentes propriedades: é uma necessidade da 
consciência humana, uma ferramenta do ato de pensar, e um artifício dos significados ocultos. O 
comportamento simbólico pertence a uma evolução biológica, que no estágio tardio tornase parte da 
história humana” (BOCCIA, Leonardo V. Grafia musical ocidental, símbolos, interpretações e 
perspectivas tecnológicas. In:.BIÃO, Armindo; PEREIRA Antonia et al. (Orgs.). Temas em 
contemporaneidade, imaginário e teatralidade. Editora Annablume, 2000, p. 312. Grifos nossos). 
571 CASTRO, Sílvio. Cruz e Sousa, poesia e centenário. Cadernos Brasileiros, Rio de Janeiro, 1961. 
Reproduzido em: COUTINHO, 1979, pp. 307314. Por outro lado, Roland Barthes afirma que “o signo é 
um conceito histórico” (BARTHES, Roland. Inéditos.  V. 1. Teoria. São Paulo: Martins Fontes, 2004, p. 
262), o que nos sugere que o leitor de Cruz e Sousa triunfa quando não associa sua escrita a momentos 
temporais estanques. Adiante desenvolveremos.  
572 SILVEIRA, 1922. 
573 PORTELLA, 1979, pp. 299306. 
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promovida por Gama Rosa e frustrada pelos políticos locais (que não admitiam um 

homem negro neste cargo); e a carta em que supostamente Fritz Müller, pesquisador 

alemão e correspondente de Darwin, tece elogios a um “aluno negro”, em tudo superior 

aos demais. A carta foi tomada pela maioria dos estudiosos como referente a Cruz e 

Sousa, embora ainda paire dúvidas, como já expusemos alhures574. Ao final, encerrava a 

pesquisa dizendo: “Este é o nosso Cruz e Sousa. O outro, o final, o glorioso, não é só 

nosso, é de todos os Brasileiros”575. 

A obra nos interessa porque, dentro do contexto da pesquisa de Fontes, 

manifestavase um interesse em se desvendar pormenores sobre o poeta de Santa 

Catarina, a fim de enriquecer sua biografia e munir os leitores futuros de informações 

que, de algum modo, armassem outros holofotes sobre Cruz e Sousa. Semelhante 

trabalho mostra que, em sua terra natal, o poeta já era personagem digno de pesquisa e 

mencionado como celebridade, “o maior e mais representativo artista catarinense”576. 

Conquanto fuja do âmbito de nossa pesquisa a repercussão da figura do poeta em sua 

terra natal, constataremos mais adiante que grandes estudiosos catarinenses nos legaram 

renovados ângulos de recepção. 

Pois exatamente no centenário surge obra valiosa neste Estado, conquanto pouco 

vultuosa. Promovida por iniciativa do Governador de Santa Catarina, continha 

interpretações de Cruz e Sousa, reproduzindo o texto anterior de Henrique Fontes, bem 

como de outros seis intelectuais catarinenses. 

No livro, que foi reeditado em 2011, celebrando os 150 anos de nascimento do 

poeta, há um esparzir de biografismo e compilação de sonetos e poemas, com breves 

comentários, em quase todos os artigos. Todavia, no artigo de Aníbal Nunes Pires há 

esta menção enfática, que nos sugere uma queixa não somente dele:  

 

o que eu não aceito, e por isso não fiz menção, é que todos os recursos 
do poeta, todo o seu sentimento, a obsessão pelo branco, as suas 
imagens, todo o seu sofrimento e dores e até a luta pelo procedimento 
simbolista sejam frutos da contingência de Cruz e Sousa ser um 
Negro.577 

 

                                                             
574 Aprofundamos e revimos essas lendas sobre o poeta em nossa Dissertação de Mestrado, conferindo as 
dezenas de citações favoráveis ou não às teorias: CAPOBIANCO, 2014, pp. 2431. 
575 FONTES. Henrique da Silva. O nosso Cruz e Sousa. Florianópolis: Ed. do Autor, 1961. Reproduzido 
em: MIGUEL, Salim. (Org.) Centenário de Cruz e Sousa: interpretações. 2. ed. Palhoça: Ed. UNISUL, 
2011. 
576 MIGUEL, 2011, p. 10. 
577 PIRES, Aníbal Nunes. Cruz e Sousa, o poeta. In: MIGUEL, 2011, p. 32. 
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Há defeitos e contradições ao longo dos textos. No ensaio “Cruz e Sousa – o 

negro”, Martinho Callado Jr. faz correlações etnobiográficas ultrapassadas, e diz que o 

poeta era “filho de escravos”, para, na página seguinte, referirse ao seu “pai

pedreiro”578. Sugere que no início de “Antífona”, de Broquéis (“Ó formas alvas, 

brancas, formas claras”), Cruz e Sousa estaria “cortejando” a “gente branca”, 

“exalçando” suas “alvuras.” O artigo nos interessa por acusar que, mesmo em uma 

atmosfera celebrante notadamente bemintencionada, a leitura não se concretizava – na 

esteira do fracasso na projeção dos vazios, de que nos fala Iser – talvez por falta de 

recursos dos leitores. Os avanços eram rasurados por mediocrizações. Isto nos sugere o 

conceito de que, por vezes, a disponibilidade ou esforço na leitura nem sempre 

redundam em uma penetração consentânea. Nada mais acorde às teorias da recepção e 

do efeito, que pressupõem – como fundamento – um leitor de boafé. Não foi o caso de 

Olavo Bilac ou Magalhães de Azeredo, por exemplo, como o curso das leituras até 

agora nos mostra. 

Entre os demais textos, ainda neste volume, encontramos “O canto do cisne 

negro”, do escritor e expresidente da Academia Catarinense de Letras, Nereu Corrêa. 

Sendo um dos estudiosos catarinenses de Cruz e Sousa que mais produziu579, Corrêa 

manteve a mesma linha ideológica de leitura em seus trabalhos sobre o poeta 

conterrâneo. Tomamos como referência este ensaio, seu mais célebre e glosado, que nos 

transmite uma concepção receptiva que se tornou característica em sua terra e se 

alastrou por outras leituras, depois do centenário de Cruz e Sousa. Corrêa sedimenta 

uma etapa interpretativa em que tateia entre as inovações de Bastide e o estilismo de 

Antônio de Pádua, mas as resoluções são pueris. O padrão se alastrou, abrindo brecha 

para que os futuros leitores modificassem em profundidade o que a poética do 

simbolista comporta. 

Identificamos em Nereu o sincretismo da interpretação que recolhe alguns 

avanços e se digladia com paradigmas históricos. Em seu ensaio cita alguns poemas 

                                                             
578 CALLADO Jr. Martinho. Cruz e Sousa – o negro. In: MIGUEL, 2011, pp. 97103. 
579 Sobre Cruz e Sousa: CORRÊA, Nereu. Cruz e Sousa visto por um crítico francês. Temas de Nosso 
Tempo. Rio de Janeiro: Editora A Noite, 1953;______. O Canto do cisne negro e outros estudos. 
Florianópolis: Departamento de Cultura da Secretaria de Educação e Cultura de Santa Catarina, 1964, pp. 
1549; ______. Novos inéditos de Cruz e Sousa. Cultura. O Estado de São Paulo. São Paulo, 14 de 
novembro de1982; ______. O amigo de Cruz e Sousa. Florianópolis: O Estado, 22 de julho de 1984; 
______.Os amigos de Cruz e Sousa. Jornal de Letras. nº 398, novembro de 1984; ______. Dois poetas, 
dois destinos. Jornal de Letras, julho, 1981; ______. Uma biografia de Cruz e Sousa (R. Magalhães 
Júnior). A tapeçaria linguística d’Os Sertões e outros estudos. São Paulo: Quíron, Brasília: INL, 1978, pp. 
5864; ________. Cruz e Sousa: o homem e a poesia. Jornal de Letras, junho de 1974; ______. O canto 
do cisne negro. Interpretações. Florianópolis: Ed. Comissão Oficial de Festejos, 1962. 
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repetindo a fórmula de Pádua, embora hoje a ingenuidade de superfície nos pareça 

frustrante: 

 

Nesta estrofe de Sonata [em Broquéis, de Cruz e Sousa], a sequência 
das bilabiais ‘mm’ não só nos dá a imagem do movimento ondulatório 
do mar, as vagas rolando na curva do horizonte, como parece estarmos 
ouvindo a música da brisa valsando no dorso das ondas: 
 
Do imenso Mar maravilhoso, amargos, 
Marulhosos murmurem compungentes 
Cânticos virgens de emoções latentes, 
Do sol nos mornos, mórbidos letargos...580 
 

Sem que nos alonguemos, podemos ver o tensionamento da maiúscula “Mar”, 

que universaliza o sentido e lhe confere dimensão semântica plurívoca, como “o mar da 

vida”, ou “o mar das dores”, sem contar a acumulação simbólica do amargor, da 

compungência e da latência, que intensificam uma sensação quase palatável, tátil, 

cadenciada, mas sombria pela morbidez dos “letargos”, antiteticamente crivada pelas 

“emoções” no meio da estrofe. A tragicidade dessas “emoções” se ramifica atravessada 

pelo potencial que lhe empresta o leitor, até onde possa, sem que se desvie do texto. 

Parece haver uma dimensão de estesia que se funde a aspectos abissais da natureza 

humana. As bilabiais “mm” são apenas uma isca sonora que o poeta usa para submergir 

o leitor rumo às profundezas, eis que as aliterações verlaineanas representando os 

“marulhos” são o início da pungência do problema, não o fim581. 

Hoje os novos leitores e críticos já refundem e transfiguram a leitura de Cruz e 

Sousa, o que retrospectivamente ofusca este volume do centenário. No ensaio de Nereu 

há fragmentos desse calibre: “A Dor [...] é o leitmotiv, a nota mais perseguida no lirismo 

de Cruz e Sousa”, ou quando afirma que “é sobretudo nos seus livros em prosa que 

vamos encontrar maior riqueza de elementos autobiográficos, de impregnações 

confessionais [...]”582. Ainda que diversas vezes cite Bastide, a recepção impressionista 

do intelectual catarinense agarrase à literalidade em plano raso, como o crítico francês 

o fizera, mas com bem mais densidade analítica. A literalidade, a causalidade e o 

biografismo, entretanto, pareciam arraigados. O autor crescia sobre a obra583. 

                                                             
580 MIGUEL, 2011, p. 80; CORRÊA, 1964, p. 8. A mesma passagem está em ambas as obras. 
581 Inserimos esta breve análise apenas para referenciar a estreiteza do padrão de leitura póscentenário, 
que vigorou por décadas. 
582 CORRÊA, 1964, pp. 16, 87. (Grifos nossos) 
583 Situamos estas leituras incrustadas no autor na contraideologia de Roland Barthes: “dar ao texto um 
Autor é imporlhe um travão, é provêlo de um significado último, é fechar a escritura. Essa concepção 
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Provanos isto Andrade Muricy, que, em 1962, biografa o poeta e traça um 

panorama histórico com vasta erudição e conhecimento. O trabalho atendia à missão 

que provinha do tronco histórico de Nestor Vítor. Em dois momentos, destarte, revela

nos as faces de sua leitura do poeta catarinense. Ao considerar que a influência de 

Baudelaire e Antero de Quental “lançaram Cruz e Sousa para a sua originalidade 

profunda, muito mais trabalhada pela sua vida terrível (miséria, doença e denegação 

de justiça), do que por influxos literários”584, nos dá ideia de sua visão. Mais adiante 

transcreve com breves exposições gerais trechos de “Os violões que choram...” e 

conclui: “São 36 estrofes, sem que uma seja demais, sem uma só palavra que não seja 

evocativa, para nós brasileiros, até às lágrimas”585. A corda emotiva era tangida na 

leitura apaixonada que já os seguidores do poeta realizavam, mesmo com equívocos, 

mas demonstrava até que ponto a aura ascética de idolatria seguiu viva décadas depois 

da morte do poeta, em que ficavam os missionários, e com isso a obra do esteta 

catarinense foi publicada, acrescida, difundida e seria lida mais a fundo desde Bastide 

em diante. Lembremos que, de obras simbolistas, Cruz e Sousa só viveu o suficiente 

para ver publicados Missal e Broquéis, pequena porção de tudo o que compôs. 

Afrânio Coutinho incluiu em seu volume Fortuna crítica de Cruz e Sousa os 

artigos “O Cisne Negro”, de Wilson Martins (1962), e “Cruz e Sousa ou o carrasco de si 

mesmo”, de Fernando Góes (1966) embora não fugissem à biografia ou ao biografismo. 

Em parte, vinte anos antes Bastide houvera sacudido essas árvores dogmáticas, mas 

alguns frutos ainda teimavam em não cair. 

Entrementes, devemos a Massaud Moisés, em 1966, uma das mais proveitosas 

leituras do poeta de Faróis, quando revê e aprimora os seus “Três Estudos sobre Cruz e 

Sousa” (que vimos em publicação de O Estado de São Paulo, em 1959) fundindoos a 

um volume somente sobre o Simbolismo, e bem mais amplo. É das mais bem–

construídas  e  penetrantes obras sobre o movimento, no período. Com evidente 

                                                                                                                                                                                   
convém muito à crítica, que quer darse então como tarefa importante descobrir o Autor (ou as suas 
hipóteses: a sociedade, a história, a psique, a liberdade) sob a obra: encontrado o Autor, o texto está 
‘explicado’, o crítico venceu [...] Na escritura múltipla, com efeito, tudo está para ser deslindado, mas 
nada para ser decifrado; a estrutura pode ser seguida, ‘desfiada’ (como se diz de uma malha de meia que 
escapa) em todas as suas retomadas e em todos os seus estágios, mas não há fundo; a escritura propõe 
sentido sem parar, mas é para evaporálo: ela procede a uma isenção sistemática de sentido” (BARTHES, 
Roland. A morte do autor. In:____.______. O rumor da língua. Trad. de Mario Laranjeira. São Paulo: 
Brasiliense, 1988, p. 69. Grifos e aspas do autor). 
584 MURICY, José Cândido de Andrade. O cisne negro Cruz e Sousa (1861-1961). Revista 
Interamericana de Bibliografia. Washington, D.C. (1/2)1538, jan. – jun de 1962. Reproduzido em: 
COUTINHO, 1979, p. 69. (Grifos nossos). Utilizamos a edição de Coutinho, neste artigo, para as 
referências. 
585 MURICY, 1979, p. 83. (Grifos nossos) 



203 
 

destaque para Cruz e Sousa, “chefe da escola”, o pesquisador paulista revela poderoso 

aprofundamento nas leituras. Sobre os simbolistas, explica que iniciavam “uma viagem 

interior de imprevisíveis resultados no encalço das mais profundas camadas da psique”, 

para adiante refletir que atravessavam “além da zona do consciente e imergiam nas 

esferas inconscientes, em busca do ‘eu profundo’”. Massaud Moisés toma deste 

raciocínio bastante ousado (embora esboçado por Bastide), naquele momento, para 

balizar uma nova vertente de leitura sobre o movimento – que correria paralela às 

demais. Vale a transcrição histórica, viga mestra que interferiu nos rumos da crítica 

futura que deu nova feição à poética sousiana. Dizia Massaud Moisés sobre o 

Simbolismo: 

 

quanto mais mergulhavam [no eu profundo], mais iam atingindo os 
estratos mentais anteriores à fala e à lógica: invadiam os escaninhos 
do universo íntimo de cada um, onde reina o caos e a anarquia, em 
decorrência de ali vegetarem vivências vagas e fluidas, prélógicas e 
inefáveis. [...] [E, para poderem traduzir isso], tinham de inventar uma 
linguagem nova [...] à procura de recantos novos e inexplorados na 
Língua comum [...].586 

 

A leitura do crítico acusava uma arguta penetração em um ponto crucial que, por 

extensão, era o substrato agônico da poética de Cruz e Sousa: a exploração apaixonada 

de um código novo, dentro do idioma, que fosse ao fundo psíquico humano. O próprio 

Bastide observara esse mecanismo, quando diz, no quarto Estudo, que  

 

febrilmente [...], experimenta Cruz e Sousa todas as chaves [...]: da 
luxúria, [...] do amor marital ou paternal [...], dos venenos ou da 
embriaguez587 [...], da miséria [...], da loucura [...] da doença [...], do 
sono e do sonho [...] para a ascensão à Luz das Essências.588 

 

Por esse viés o poeta começaria a ser lido, contrabalançando com a defesa de sua 

imagem, ainda presente na crítica. A prevalência da “ascensão social”, do “negro 

excluído”, eram notas que começavam a se confundir com a leitura da obra. Havia uma 

vaga inquietação de que Cruz e Sousa não tivera ainda uma leitura condizente com sua 

dimensão, eis que as obras de polpa ainda demorariam a surgir, mormente porque as 

preciosas observações de Moisés não vinham relacionadas a versos e poemas 
                                                             
586 MOISÉS, 1973, pp. 3435. 
587 Bastide se refere às chaves da linguagem operadas pelo poeta, em busca da tradução de uma camada 
inefável e matricial da psique humana. Cruz e Sousa era abstêmio, por unânimes testemunhos. Já 
exploramos o assunto em: CAPOBIANCO, 2014. 
588 BASTIDE, 1979, pp. 185186. 
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específicos, como ocorreu bem depois. Não explicava, propriamente, os “porquês” no 

próprio interior dos versos, o que nos parece natural devido aos objetivos didáticos do 

professor paulista, distantes da leitura poética. 

Mesmo sem uma abordagem detalhada dos poemas, surge em 1970 a grande 

História concisa da literatura brasileira, de Alfredo Bosi, atualmente na 49ª edição, em 

que o celebrado crítico paulistano abre o tópico sobre Cruz e Sousa com uma afirmação 

desta envergadura: “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 resguardar a originalidade do poeta, ainda acrescenta, voltandose à literatura 

portuguesa: “Os simples, de Guerra Junqueiro, e o Só, de Antônio Nobre, ambos de 

1892, eram, no fundo, obras neorromânticas, 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 integrarse num 

código verbal novo e remeter a significados igualmente novos”589 590. 

As palavras quase fascinadoras de Bosi e a crítica segura de Moisés, sem 

explicitar, sugeremnos a ideia de que Cruz e Sousa, para ser compreendido em 

profundidade, precisaria de leitores capazes. Ou, pelo menos, que pusessem alguma 

“cultura literária” para trabalhar591. 

Exemplo disto vemos na “crítica” do período, em 1972, quando Walter Barbosa 

publica o artigo “Aspectos metafísicos no simbolismo de Cruz e Sousa”, em que inicia 

com a frase: “embora o ‘símbolo’ sempre tenha existido em literatura, somente no 

século XIX seu emprego se difundiu com a denominação de simbolismo [...]”. Em 

1966, Massaud Moisés iniciara o capítulo II da obra que citamos, escrevendo: “embora 

‘o símbolo sempre tenha existido em Literatura’, somente no século XIX é que seu 

emprego se difundiu largamente [...]”. A frase nas aspas de Massaud Moisés era de 

Kenneth Cornell (1952), que o crítico paulista citara em pé de página. Walter Barbosa, 

porém, copia a frase sem citar nem Massaud Moisés, nem Cornell. Essa era a 

“honestidade” da crítica que víamos. E não somente. O título era ousado, uma 

oportunidade, mas Barbosa escrevia trechos deste jaez: “enquanto Cruz e Sousa se 
                                                             
589 BOSI, 2013, pp. 287288. 
590 Parte deste parágrafo está na Introdução de nossa Tese. A repetição é, porém, proposital. Intentamos 
operar as mudanças de uma “segunda leitura”, conceito trabalhado pelas teorias da recepção, como 
veremos no decurso desta pesquisa. 
591 Bem mais adiante (1993) veremos o crítico José Geraldo chamando de “elitista” a escrita do poeta, por 
isso incompreendida pela massa dos leitores. Ora, ponderamos, afinal era a escrita de um “africano 
primitivo” (como diziam) ou de alguém que “só as elites entenderiam”? Esses nósdemarinheiro da 
crítica, por certo, motivaram esta Tese. 
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conformou de modo cristão, Baudelaire travou um pacto com o Diabo”, ou então: “o 

ponto de partida do surto em beleza e dor de Cruz e Sousa é o drama de sua cor, em que 

se encerra inicialmente toda sua problemática”592. 

Na repetição patética de antigas fórmulas, o antagonismo redutor e simplista 

acusava que o crítico seguia uma “tendência de leitura”, inserido em um horizonte já 

dogmatizado. Uma passagem do teórico alemão Hans R. Jauss esclarece como se dá o 

processo receptivo de uma obra nova, o que nos ilustra o caso: 

 

[...] a obra que surge não se apresenta como novidade num espaço 
vazio, mas, por intermédio de avisos, sinais visíveis e invisíveis, traços 
familiares ou indicações implícitas, predispõe seu público para 
recebêla de uma maneira bastante definida. Ela desperta a lembrança 
do já lido, enseja logo de início expectativas quanto a ‘meio e fim’, 
conduz o leitor a determinada postura emocional e, com tudo isso, 
antecipa um horizonte geral da compreensão vinculado, ao qual se 
pode – e não antes disso –, colocar a questão acerca da subjetividade 
da interpretação e do gosto dos diversos leitores ou camada de 
leitores.593 

 

Os “sinais visíveis” e as “indicações implícitas”, em Cruz e Sousa, eram sua 

etnia e sua vida, que na visão de Barbosa constituíam critérios tão vinculantes, que a 

leitura da obra, em si, ficava sumariamente anulada. 

Logo a seguir, em 1973, Evaldo Pauli publica obra de 191 páginas, em que 

minudencia o lado biográfico na primeira parte, e a obra na segunda. Há um tom de 

determinismo causal categórico e estereotipado594 que marca a obra inteira e vale 

transcrever em extensão, sobretudo por categorizar a crítica ainda maciça no período. 

Não se avançou na leitura do poeta, como se pode deduzir pelos exemplos, ademais, 

confusos:  

Certamente Cruz e Sousa apreciava a mulher branca, não somente por 
ser branca, mas pela cultura a que pertencia, que não encontrava, 
sobretudo em seu tempo, similar entre as mulheres pretas. [...] O 
apreço pela mulher branca, a qual não conseguiu desposar (mesmo 

                                                             
592 BARBOSA, Walter M. Aspectos metafísicos no simbolismo de Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Jornal do 
Brasil, 10 de março de 1972. Reproduzido em: COUTINHO, 1979, pp. 350354. O trecho está na p. 352. 
(Grifos nossos) 
593 JAUSS, 1994, p. 28. (Grifos nossos) 
594 Identificamos na obra de Pauli uma estratificação da crítica até então, cuja dificuldade em se expurgar 
os estereótipos não era somente literária, mas cultural e problematizada pela ambiguidade, como entende 
Homi K. Bhabha: “o estereótipo não é uma simplificação por ser uma representação falsa de uma dada 
realidade. É uma simplificação porque é uma forma presa, fixa, de representação que, ao negar o jogo da 
diferença (que a negação através do Outro permite), constitui um problema para a representação do 
sujeito em significações de relações psíquicas e sociais” (BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo 
Horizonte: Universidade Federal de Minas Gerais, 1998, p. 117. Grifos do autor). 
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que não pretendesse tanto), se transpôs, por associatividade e 
sublimação, para os objetos. A lua passou a ser a monja branca da cela 
constelada [...] A frustração social de Cruz e Sousa [...] excita sua 
imaginação e desejos no sentido de aprimorar os elementos que tem de 
substituir pelos de raça negra [...] Não obstante, reaparecem, em sua 
poesia ocidentalizada, elementos psíquicos e morais de seus 
antepassados negros. A integração algo monística, ou panteística, do 
homem no universo, é peculiar ao fetichismo africano595 e às religiões 
primárias.596 

 

Nos pródromos da década de 1970 ainda não havia estudos acadêmicos, como 

Dissertações e Teses, que abordassem Cruz e Sousa, e o desinteresse parecia provir de 

uma etiquetagem que deixava a obra – mais do que o poeta – à margem. Parecenos 

significativo, por outro lado, que vários volumes biográficos (lembremos as três edições 

de Magalhães Jr., da biografia do poeta) já houvessem sido publicados, como 

demonstramos, sem que (à exceção de Bastide) o artista catarinense fosse lido com mais 

seriedade. As já citadas predições de Nestor Vítor – de que a vida de Cruz e Sousa já 

daria “uma das mais curiosas monografias humanas”, mesmo se não houvesse escrito 

nada – tornavamse o objeto principal do cenário. 

O panorama tampouco muda em 1975, quando Artur Torres publica “Cruz e 

Sousa: aspectos estilísticos”, dedicando 72 páginas à dissecação gramatical, em que 

autopsia metáforas, adjetivos, substantivos, verbos e recursos de “estilística”, processo 

similar ao que Antônio de Pádua seguira em 1946, como já visto, embora sem o brilho 

pioneiro de seu antecessor. Torres inicia a obra alertando que “Cruz e Sousa ainda é um 

escritor pouco estudado [...] [os críticos] limitaramse, como era natural, a escrever 

trabalhos biográficos ou de crítica impressionista ou puramente literária”597. O volume, 

que totalizava 208 páginas, reproduzia em grande parte as “páginas escolhidas” do 

poeta (ou, melhor, as que Torres escolhera), em poesia e prosa.  

Havia graves equívocos e contradições como: “Na poesia Piedosa, dedicada à 

sua falecida esposa”, e mais adiante “a esposa de Cruz e Sousa veio a falecer em 

                                                             
595 Como se pode deduzir, a leitura de Pauli era prejudicada por um discurso que repetia as teses de Nina 
Rodrigues, que, no início do século, pretendia “chamar a atenção de quem de direito for, para o 
desaparecimento dessas cenas religiosas praticas pelo fetichismo africano, que de dia a dia mais se 
enraíza aqui nesta terra, enervando e embrutecendo o espírito popular [...]” (RODRIGUES, 1935, p. 356. 
Grifos do autor). 
596 PAULI, Evaldo. Cruz e Sousa, poeta e pensador. São Paulo: Editora do Escritor. 1973,  pp. 142, 143 e 
145. (Grifos nossos) 
597 TORRES, Artur de Almeida. Cruz e Sousa: aspectos estilísticos. Rio de Janeiro: Livraria São José, 
1975, p. 9. Não entendemos como “natural” o surgimento de trabalhos que não consideravam um estudo 
sério sobre a obra, afinal, verdadeiro e maior legado do poeta, em um tempo em que indiscutivelmente 
outros autores gozavam de maior prestígio e análises muito mais percucientes neste aspecto – questão de 
notório conhecimento. 
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dezembro de 1901”. Informava que a última carta do poeta, a Nestor Vítor, fora enviada 

em 1892 (o correto é 1898). Além disso, afirmava que o poeta catarinense lecionara no 

mesmo Ateneu Provincial em que estudou598, informação que não consta em nenhuma 

biografia ou texto. 

Não havia autoconsciência crítica599; leitura tampouco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
598 Idem, ibidem, pp. 68, 70. 
599 Referindose ao que se convencionou chamar de “Escola de Frankfurt”, Henry Giroux reflete sobre as 
teorias de Adorno, Horkheimer e Marcuse, expondo uma noção de autocrítica que tensionamos com a 
precariedade da obra de Artur Torres, que iniciou condenando os críticos e terminou cometendo mais 
erros que seus predecessores. Sintetiza Giroux que “o conceito de teoria crítica se refere à natureza da 
crítica autoconsciente e à necessidade de desenvolver um discurso de transformação e emancipação social 
que não se aferre dogmaticamente a suas próprias suposições doutrinárias. Em outras palavras, a teoria 
crítica se refere tanto à ‘escola de pensamento’, quanto à teoria crítica” (GIROUX, Henry A. Teoría y 
resistencia en educación: una pedagogía para la oposición. Editora Siglo XXI, 1992, p. 26. Tradução 
nossa). 
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5 – ENTRE O FENÔMENO E O FOMENTO 

 

5.1 – Davi Arrigucci Jr. e o grande “marco histórico” 

 

Na tentativa de balizar o longo trajeto das leituras sousianas, uma mirada 

horizontal que divise todo o material de produções críticas nos identifica em Roger 

Bastide, com efeito, uma revolução na forma de vislumbrar o poeta catarinense. Não 

obstante, sua penetrante incursão na poética simbolista abrangeu macrocontextos, como 

um mergulho amplo sobre o repositório das composições, não se detendo com mais 

vagar em nenhum poema especialmente, e tangendo a nota africanista com certa 

insistência, o que causou sobressaltos na crítica como vimos – e causa até hoje.  

Por isso, a proeminência do “marco histórico” cabível ao atual professor 

aposentado de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo – 

USP, Davi Arrigucci Jr., que, sabendo transmutar e reler o que Bastide e outros haviam 

escrito de inovador, aos 34 anos (na época) impôs seu talento para operar a primeira 

leitura específica – de que temos notícia – sobre um poema de Cruz e Sousa, com a 

devida profundidade que confere ao autor paulista posição privilegiada na historiografia 

crítica do poeta do Desterro. 

Deveremos, decerto, afiar as ferramentas teóricas para poder atingir o âmago da 

evolução trôpega e surpreendente das leituras de Cruz e Sousa, e o faremos adiante, 

quando nos surgirem as próximas críticas. A isto nos induz o “marco histórico” do autor 

de “A noite de Cruz e Sousa”. 

Já aludimos ao artigo de Davi Arrigucci Jr., em capítulo anterior, constatando 

que o professor paulista digressionara sobre os Estudos de Bastide – sobretudo o quarto 

– expondo com detalhes suas considerações e desaprovando o “reducionismo 

sociológico, nem sempre capaz de demonstrar a pertinência estética do social para a 

compreensão da estrutura poética”600, sem negar ao francês os devidos louros pela 

agudeza do trabalho.  

Ao se aprofundar diretamente no poema “Olhos do sonho”, de Faróis – que 

Bastide mencionara sem se deter, e que Rabello aponta como “um dos melhores 

momentos da ‘poesia noturna’”601 de Cruz e Sousa – Arrigucci Jr. ressalta mais de duas 

vezes a posição vanguardista do movimento capitaneado pelo poeta catarinense, 

                                                             
600 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 167. 
601 RABELLO, 2006, p. 171. 
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antecipando as correntes futuras, sem deixar de julgar “pouco convincente” a 

causalidade de Bastide em explicar a poética do simbolista por meio de fatores externos 

à literatura, pois a superioridade que o francês constatou no poeta, o transcendentalismo, 

a “dinâmica do arremesso”, seriam uma “metamorfose da saudade brasileira”, ou ainda 

oriunda de mais além, “da origem africana, ‘de uma raça essencialmente 

sentimental’”602. 

Ressalvas a parte, Arrigucci Jr. é concorde ao valor que Bastide dera à “imagem

mãe” do Olho, motium usado por Cruz e Sousa no poema, a que o autor de Poesia afro-

brasileira atribuíra o status de “matriz da experiência simbólica” do poeta. 

O direcionamento postural do crítico paulista, desde logo, nos sugere um 

audacioso leitor que, além de indicar uma intertextualidade produtiva invulgar, reflete a 

fundo sobre os avanços e prossegue construindo uma nova hermenêutica literária 

aplicada diretamente à poesia do catarinense, como veremos. Era uma perspectiva ainda 

não vista, considerando o montante que temos trabalhado até aqui.  

Iniciemos transcrevendo o poema de Cruz e Sousa (que foi analisado por 

Arrigucci Jr.), como o próprio crítico paulista o fez em seu artigo: 

 

Olhos do sonho 
(jan. 1897) 
   
Certa noite soturna, solitária, 
Vi uns olhos estranhos que surgiam 
Do fundo horror da terra funerária 
Onde as visões sonâmbulas dormiam... 
  
Nunca da terra neste leito raso 
Com meus olhos mortais, alucinados... 
Nunca tais olhos divisei acaso 
Outros olhos eu vi transfigurados. 
  
A luz que os revestia e alimentava 
Tinha o fulgor das ardentias vagas, 
Um demônio noctâmbulo espiava 
De dentro deles como de ígneas plagas. 
  
E os olhos caminhavam pela treva 
Maravilhosos e fosforescentes... 
Enquanto eu ia como um ser que leva 
Pesadelos fantásticos, trementes. 
  
Na treva só os olhos, muito abertos, 
Seguiam para mim com majestade, 

                                                             
602 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 169. A última expressão é de Bastide. 
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Um sentimento de cruéis desertos 
Me apunhalava com atrocidade. 
  
Só os olhos eu via, só os olhos 
Nas cavernas da treva destacando: 
Faróis de augúrio nos ferais escolhos, 
Sempre, tenazes, para mim olhando... 
  
Sempre tenazes para mim, tenazes, 
Sem pavor e sem medo, resolutos, 
Olhos de tigres e chacais vorazes 
No instante dos assaltos mais astutos. 
  
Só os olhos eu via! — o corpo todo 
Se confundia com o negror em volta... 
Ó alucinações fundas do lodo 
Carnal, surgindo em tenebrosa escolta! 
  
E os olhos me seguiam sem descanso, 
Suma perseguição de atras voragens, 
Nos narcotismos dos venenos mansos, 
Como dois mudos e sinistros pajens. 
  
E nessa noite, em todo meu percurso, 
Nas voltas vagas, vãs e vacilantes 
Do meu caminho, esses dois olhos de urso 
Lá estavam tenazes e constantes. 
  
Lá estavam eles, fixamente eles, 
Quietos, tranquilos, calmos e medonhos... 
Ah! quem jamais penetrará naqueles 
Olhos estranhos dos eternos sonhos!603 

 

Somente depois de arrazoar em exame o trabalho de Bastide em três páginas e 

meia, Arrigucci Jr. se debruça efetivamente no poema de Faróis.  

Detecta no movimento simbolista, de pronto, um rumo decisivo para “nossa 

lírica moderna, como se pode comprovar pela linha de continuidade que, partindo dele 

[do Simbolismo] vai dar em Augusto dos Anjos e, mais tarde, em Manuel Bandeira”604. 

Insistindo na diferença interna em relação ao Parnasianismo, e constatando, 

ainda, o apego à forma e à rima (que marca os dois estilos), Arrigucci Jr. ressalta o 

vocabulário sousiano “escolhido a dedo, culto também e por vezes raro [...] [buscando] 

                                                             
603 SOUSA, 2000, pp. 127128. Arrigucci Jr. transcreve o poema inteiro, apontando que na Edição de 
1961, organizada por Andrade Muricy, havia equivocada inversão de versos na segunda estrofe. Em 1995 
houve a primeira reimpressão atualizada, da edição de 1961. A edição que dispomos, de 2000, já 
corrigida, é a segunda reimpressão. Arrigucci Jr, em 1977, esteve atento ao equívoco. Esta argúcia de 
leitor era rara na época – sobretudo em relação a Cruz e Sousa. Não obstante, na transcrição do poema no 
artigo, o autor paulista ignora as maiúsculas que iniciam todos os versos. Entendemos como um lapso, 
que obviamente aqui não reproduzimos. 
604 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 167. 
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a palavra exata, como se vê por ‘ardentias’, ou pelos olhos sempre ‘tenazes’. A 

expressão tende à frase lapidar”605. Como exemplo, aponta o verso em que a descrição 

plástica e precisa se entremeia à “sonoridade cinzelada sob medida, feita de aliterações 

simétricas e timbres vocálicos contrastantes: ‘faróis de augúrio nos ferais escolhos’”606. 

Alude também à “extraordinária imagem”, referida aos olhos, dos “dois mudos e 

sinistros pajens”. 

Em outra oportunidade, tomando a nona estrofe em particular, entretecemos 

considerações sobre este verso (dos “pajens”). Transcrevemos aqui com o único intuito 

de sugerir que, por mais que o hermeneuta se aprofunde, a inesgotabilidade da leitura de 

Cruz e Sousa ainda desafiará por muito tempo os mais argutos pesquisadores. Eis o que 

dissemos: 

 

No poema ‘Olhos do sonho’, a estrofe em destaque traz, em seu 
primeiro verso, a aliteração da sonoridade sibilante (“E os olhos me 
seguiam sem descanso”), sugerindo uma sensação de vento e espaço 
aberto, que irão reforçar a imagem surrealista dos dois mudos e 
sinistros pajens, cujos ecos recordam a figura do fiel escudeiro das 
armas de nobres, reis e guerreiros, emblematizado em Dom Quixote, 
de Miguel de Cervantes. Quando Maria Augusta da Costa Vieira 
analisa o papel do pajem soldado, na obra de Cervantes, observa que 
esta ‘personagem enigmática e pouco estudada [...] introduz na 
narrativa uma modalidade particular de discurso sobre o real’607, 
explorando a secundarização e opacidade da figura, admirada por 
Dom Quixote na trama. Entretanto, Cruz e Sousa parece antecipar o 
expressionismo surrealista de Lautréamont608 ao comparar, 
aterrorizado, dois olhos em perseguição de atras voragens e entre 
venenos e narcotismos, aos pajens, transfigurandoos em dois seres 
mudos e sinistros.609 

 

Arrigucci Jr., ao prosseguir em seu artigo, não deixa de notar o “estilo elevado”, 

burilado nas passagens em que transparece o “gosto classicizante”, como nos 

                                                             
605 Idem, ibidem, p. 170. 
606 Idem, ibidem, p. 170. 
607 VIEIRA, Maria Augusta da Costa. Dom Quixote: a letra e os caminhos. São Paulo: Editora da 
Universidade Paulista – EdUSP, 2006, p. 13. 
608 Cronologicamente Lautréamont se situa antes de Cruz e Sousa. O sentido que intentamos exprimir foi 
que o “expressionismo surrealista” poderia situar seus pródromos no poeta brasileiro (como no escritor 
francês), a partir de uma análise históricopanorâmica mais ampla, muito embora já tenhamos apontado 
que Ivone Rabello (2006, p. 148) considere “erro de anacronismo” atribuirse a um autor aspectos de um 
estilo que em seu tempo inda não existia ou fora criado. Entendemos que o paralelismo se dá por 
semelhança de procedimentos, exatamente como na força de expressão de Mário de Andrade, que em 
1923 anotou no final do poema Pressago, do catarinense: “do mais legítimo dadaísmo!”, por certo ciente 
de que o movimento de vanguarda, liderado por Tristan Tzara, só teve início em 1916, portanto, 18 anos 
depois da morte de Cruz e Sousa. Similar a Paulo Leminski, que escreveu: “a poesia de Cruz e Sousa é 
[...] expressionista” (LEMINSKI, 2003, p. 45). 
609 CAPOBIANCO, 2015, p. 132. Grifos no original. 
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“latinismos da adjetivação” de “ígneas plagas” ou “atras voragens”, do poeta. 

Entretanto, logo o crítico destaca o “avanço artístico” na “exploração da transcendência 

simbolista, de uma realidade nova, descoberta por imagens insólitas”610, que ultrapassa 

os ditames parnasianos. 

O dialogismo com a leitura de Massaud Moisés surge em citação direta611, e se 

revela com originalidade ao longo do texto, como na passagem em que Arrigucci Jr. 

minudencia o “efeito sugestivo” da poética, em que as reticências reforçam o “vasto 

leque de imagens, abertas para um mundo fora dos limites da consciência”612. Ao 

reconhecer a herança teórica, o crítico se nos revela honestamente como pioneiro, 

destacando o “maciço homogêneo” que o leitor absorve no poema, permeado pelo 

primoroso efeito plástico de uma atmosfera soturna, negra, sinistra, que vez ou outra é 

“riscada pelo fulgor de fosforescências atraentes e ameaçadoras”. 

Sua afinadíssima crítica nota que o título “Olhos do sonho” carrega a 

ambiguidade de ser subjetivo e objetivo ao mesmo tempo. Este tipo de argúcia analítica 

era inédita, e, ademais, verdadeira: são os olhos reais que tingem de “sonho” a 

atmosfera circundante; ou é o próprio sonho que tem os olhos voltados para o sujeito 

lírico? Ao notar a interpenetração constante de elementos do exterior e do interior, 

conclui que “o olhar é ambiguamente emissor e receptor”, devido à impossibilidade de 

divisar precisamente as duas dimensões. 

Arrigucci Jr. não se seduz pela ideia aparente do poema, que surge no primeiro 

verso (“Certa noite soturna, solitária”), em que um Eu sozinho contempla dois olhos 

estranhos, em uma caminhada noturna. Sabe que o poeta vai além. Diz o professor: “o 

que predomina é, decerto, a expressão lírica”. Sem deixar de apontar as “imagens 

fortes” e as “repetições e misteriosas ressonâncias”, reforça a ambiguidade do “objeto e 

a projeção da visão subjetiva”613, transfigurados em uma cena fictícia em que a 

perseguição injustificável e sem trégua constitui uma “ironia trágica” [...] [ : ]“o eu 

solitário, paralisado sob a atmosfera de pesadelo, aparece enigmaticamente perseguido 

por sua própria visão”. 

                                                             
610 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 171. Massaud Moisés já houvera expressado pensamento semelhante 
(MOISÉS, 1973). 
611 Arrigucci Jr. menciona Massaud Moisés na nota 5 do artigo (p. 170), concordando com o crítico que 
Cruz e Sousa, de fato, herdara diversas tradições parnasianas e naturalistas, mas as ajustara com harmonia 
às exigências do Simbolismo. É também nosso pensamento. 
612 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 171. 
613 Idem, ibidem, 172. Grifos do autor. 
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O crítico, como se sobrepusesse ordenadamente as camadas interpretativas com 

consciência da dimensão do poema que examina, diversas vezes em seu texto faz 

ressalvas como essas: “realidade estranha, que é preciso analisar para compreender”, 

ou “para entendê-la [a absurda situação de sacrifício do eu do poema] convém seguir a 

caminhada por partes”, ou “é preciso examinar com cuidado”, ou “a questão é mais 

uma vez complexa e deve ser considerada em detalhe”614. 

Não constatamos esta “preocupação” despropositadamente. A obviedade da 

autoconsciência615 crítica parece inaugurar uma forma peculiar de pesquisa em que não 

subestimar ou etiquetar o objeto, e não erguer-se a porta-voz da verdade começam a se 

mostrar. Estes elementos, além de configurarem um êxito inédito na leitura de Cruz e 

Sousa, entremostravam a Obra e apontavam o caminho de sua compreensão. 

Arrigucci Jr., todavia, aprimora ainda mais a hermenêutica. Ao mencionar o 

“fulgor satânico” dos olhos que se iluminam em fosforescências misteriosas, o poema 

parece tocar em “afetos complicados do eu, aparentemente submisso a padecimentos e 

crueldades sem explicação, como que expiando uma culpa obscura”616. O crítico resgata 

o fluxo moderno do poeta, ao apontar o satanismo de origem romântica, reativado por 

Baudelaire, sem negar a Cruz e Sousa a remoldagem e o ineditismo da imagética, da 

tensão convulsa em direções inesperadas e “cheias de complexas implicações”. 

As “ardentias”617 no décimo verso não escapam ao crítico, que antevê a “ameaça 

diabólica” oriunda do fascínio noturno do mar, e penetra no simbolismo da cifragem 

complexa e ambígua dos sentimentos que o poeta traria, quando o eu lírico vai como 

“um ser que leva pesadelos fantásticos, trementes” (16º verso). Conjugando a imagem à 

solidão insólita dos “cruéis desertos”, o escritor paulista não perde a construção do 

“modelo arquetípico do sacrifício trágico”, e tampouco ignora a posição do “herói 
                                                             
614 Idem, ibidem, pp. 172, 173, 174 e 179. (Grifos nossos) 
615 Além do êxito crítico em seu artigo, para que seja possível vislumbrar o acerto que o leitor Arrigucci 
Jr. demonstrou, reiterando a “cautela na análise” como “chamada” de autoconsciência, nos é 
enriquecedora a explanação de Hendrie Weisinger sobre o termo, na seção “por que a autoconsciência é o 
elemento básico da inteligência emocional” de sua obra: “você pode expandir sua inteligência emocional 
aprendendo a controlar suas emoções e a motivarse; pode também maximizar a eficácia da sua 
inteligência emocional desenvolvendo sua capacidade de comunicação, sua destreza interpessoal e sua 
habilidade como mentor emocional. A autoconsciência está no cerne de cada uma dessas aptidões. [...] A 
autoconsciência aguçada lhe permite monitorarse, observarse em ação. [...] Para navegar com eficiência 
no seu mundo de trabalho, para saber o rumo a tomar e como permanecer nele, você precisa de um 
giroscópio. Pense na sua autoconsciência como um giroscópio que o mantém centrado e o alerta 
imediatamente quando você se desvia do curso” (WEISINGER, Hendrie. Inteligência Emocional No 
Trabalho. Trad. de Eliana Sabino. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 1997, pp. 2627. Grifos nossos). 
616 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 174. 
617 Ardentias são o brilho das ondas no mar noturno, ou a “fosforescência marítima visível nas noites 
escuras”. Verbete “ardentia”, em: BORBA, Francisco S. (Org.) Dicionário UnESP do português 
contemporâneo. São Paulo: Universidade do Estado de São Paulo, 2004, p. 104. 



214 
 

trágico que é, ao mesmo tempo vítima do sacrifício e emissário da expiação catártica”, 

assim reunindo o “visionário e o bode expiatório no mesmo ser”618. 

A primeira noção que se esboça ao crítico está na máscara poética em que Cruz e 

Sousa ocultaria seu próprio sofrimento e “drama do poeta excluído do mundo dos 

homens”, entremeado em metáforas e alucinações fantasmagóricas que, em princípio, 

sob a pressão de pesadelos demoníacos revelaria o drama do “Assinalado”. Embora 

Arrigucci Jr. mencione o poema no curso de sua leitura crítica, cremos que por falta de 

espaço não o transcreve. Eilo: 

 

O Assinalado 
 
Tu és o louco da imortal loucura, 
O louco da loucura mais suprema. 
A Terra é sempre a tua negra algema, 
Prendete nela a extrema Desventura. 
 
Mas essa mesma algema de amargura, 
Mas essa mesma Desventura extrema 
Faz que tu'alma suplicando gema 
E rebente em estrelas de ternura. 
 
Tu és o Poeta, o grande Assinalado 
Que povoas o mundo despovoado, 
De belezas eternas, pouco a pouco... 
 
Na Natureza prodigiosa e rica 
Toda a audácia dos nervos justifica 
Os teus espasmos imortais de louco!619 620 

 

No centro do ensaio do autor paulista, a concepção de sacrifício no lugar 

ambíguo do pharmakós621 moderno norteia sua leitura. O próprio soneto que menciona 

sugere esta autoimolação em favor de uma causa maior, qual seria, a perenidade da 
                                                             
618 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 175. 
619 SOUSA, 2000, p. 201. 
620 Sem rompermos o fluxo cronológico adotado neste trabalho, remetemos ao subcapítulo em que 
abordaremos a leitura sousiana de Paulo Leminski, que abre seu livro sobre o poeta transcrevendo o 
soneto “O assinalado”, depois de relatar este fato biográfico: “O Setor de Pessoal da Estrada de Ferro da 
Central do Brasil vem, por meio desta, denunciar à Diretoria desta Empresa, que foi encontrado em poder 
de João da Cruz e Sousa, negro, natural de Sta. Catarina, funcionário desta Empresa, na função de 
arquivista, um poema de sua lavra, com o seguinte teor: [transcreve “O Assinalado] Pedese 
providências”. Com a mordacidade do gênio que lhe era próprio, Leminski completa a passagem: “Este 
livro é uma providência” (LEMINSKI, 2003, p. 8). Ivone Rabello faz referência à mesma menção de 
Leminski, destacando a “barbárie históricosocial a que o poema dá expressão simbólica” (RABELLO, 
2006, p. 121). 
621 Compreendese pharmakós como o “mágico, feiticeiro, envenenador; aquele que se imola em expiação 
das faltas de uma cidade, [...] o bode expiatório” (DERRIDA, Jacques. A farmácia de Platão. 3. ed. rev. 
Trad. de Rogério Costa. São Paulo: Iluminuras, 2005, p. 84 – nota 4). Já abordamos o termo 
anteriormente, em: CAPOBIANCO, 2014, p. 41. 
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própria Arte poética, ideal no qual o artista plasmaria sua Obra e pelo qual dilapidaria 

sua própria existência. 

Atento à complexificação do poema, Arrigucci Jr. não deixa de notar as 

crispações e visões alucinadas que fazem lembrar o mar convulso e o turbilhão 

desmedido, em que o caos do universo é “apocalipticamente tragado pelo vazio de um 

Nirvana aniquilador”, novamente reconhecendo a modernidade do poeta, que por meio 

de imagens desse jaez prepararia e anteciparia 

 

os temas e a linguagem de vasto setor de nossa lírica moderna. Basta 
pensar em Murilo Mendes. De fato, só muito mais tarde o surrealismo 
insistiria em imagens assim, com raiz no inconsciente e frondosa copa 
simbólica, sob a qual até a realidade histórica pode vir a se abrigar.622 

 

Este é o fio condutor em que o escritor paulista vislumbra a dissolução das 

fronteiras na lírica, em que o poema vai adquirindo uma forma de “superimagem”, em 

que o símbolo se transfere para uma esfera que “raia o indizível”, e ainda aponta a 

“mescla desarmônica” que transfere esse paralelo para o mundo do espaço físico 

animal, dirigido aos “tigres, chacais e ao urso”623.  

O visionarismo de Cruz e Sousa – assim o entende Arrigucci Jr. – vai 

irrompendo desagregadamente em um mundo disforme, sem que o crítico esqueça a 

“herança romântica do grotesco sério como irrupção do demoníaco”, concluindo, 

porém, que a poética do catarinense carregava o frio e impenetrabilidade impessoal da 

estranheza que permeou as primeiras décadas do século XX, em “associações oníricas 

do surrealismo” e mescla das “matrizes das vanguardas modernas” evidenciando a 

modernidade do esteta catarinense e “resgatando o poeta para o contemporâneo”624, nas 

palavras de Ivone Rabello sobre o texto de Arrigucci Jr.. 

Era deveras única até então a penetrabilidade arguta do crítico, que iniciara o 

ensaio já descartando os “atavismos africanos” da crítica novecentista e, realmente, 

adentrado na leitura. Assim, indicava uma chave capaz de iluminar os receptores do 

futuro: a nãoestigmatização sócioantropológica do poeta como condição sine qua non 

para a compreensão de sua obra. Retomaremos adiante. 

Nada parece fugir ao crítico, que não ignora o fundo naturalista que se 

transfigura em expressionismo na sexualidade sob a forma de culpa abjeta, associada ao 

                                                             
622 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 176. (Grifos nossos) 
623 Ver versos 27 e 39 do poema. 
624 RABELLO, 2006, p. 172. 
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olhar, em “alucinações fundas do lodo carnal”, e recordando os “olhos” da tradição 

históricocristã, elevados à posição espiritual em Santo Agostinho, que no poema 

surgem sobressaltados: “só os olhos eu via!”. 

Dentro do emaranhado de percepções que capta, Arrigucci Jr. chocase diante do 

absurdo realismo das imagens, que “evocam o dramatismo da angústia humana”. Aqui, 

por certo, nos remetemos às leituras de Tasso da Silveira, Eduardo Portella e Andrade 

Muricy, que deram relevo à expressão de universalidade de Cruz e Sousa, que não 

regionaliza a poética, conquanto o crítico paulista não os mencione. A evolução de sua 

leitura, entretanto, já era antecipatória por si mesma. 

O professor paulista revela passagens de minuciosa lucidez, como estas: “O 

processo de desmanche da realidade rotineira e do tempo comum pode ser observado na 

minúcia da construção poética. [...] Acúmulo e repetição trabalham [...] para travar o 

movimento e deixar espaço para a expansão das imagens”. O poeta sugere deformações 

oníricas em que se empenha no “tratamento de temas novos e arriscados” para a época, 

criando “o símbolo de uma realidade ausente”, e a visão paradoxal “de um processo de 

perda de si mesmo ou alienação”625. 

Na busca de encontrar o fulcro ou o núcleo que lhe esclareça a dimensão do 

poema, Arrigucci Jr. traz à análise Freud e a ideia de “emergência do sinistro”, como 

um “retorno do reprimido”, até chegar à noção dos “sentimentos dolorosos” e da 

“exclusão social” do poeta, cuja tradução só poderia ser concretizada pelo indizível. 

Assim, depois de destrinchar o poema com finura de relojoeiro suíço, o autor paulista 

chega a uma chave que lhe parece a raiz de “Olhos do sonho”: “a condição do artista” 

vinculada à “segregação cultural” e “a contradições fundamentais da existência e do 

contexto social de Cruz e Sousa”626. 

Isto lhe aclara, de pronto, que o mundo onírico deformado nos versos seria a 

transposição “fantasmal” que dá azo ao “caráter não menos fantasmal do sentimento da 

exclusão social do poeta”. Contudo, não é redutor ou taxativo. Ao reconhecer o “avanço 

artístico” em que o poeta antecipa “temas importantes da psicanálise e das vanguardas 

[do século XX]”, o crítico deixa claro que 

 

esse mundo onírico não se limita, decerto, a evocar a condição real 
que eventualmente podia estar em sua gênese, mas não deixa 

                                                             
625 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 181. Grifos do autor. 
626 Idem, ibidem, p. 182. (Grifos nossos). Neste fragmento entendemos que se encontra um dos pontos 
mais “conclusivos” do ensaio de Arrigucci Jr. 
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tampouco de expandila, pela força irradiante da imagem simbólica, 
que pode significar mais do que a realidade que a condicionou.627 

 

Indubitavelmente esta era a leitura mais arrojada até então feita, em que o 

talento do crítico atravessava a rica herança da abordagem generalista de Massaud 

Moisés, enriquecendo a leitura com sensibilidade e agudeza. 

Não obstante, vinte anos depois628 Ivone Rabello acusaria uma lacuna (que 

buscaremos elucidar), precisamente no final de sua análise do ensaio “A noite de Cruz e 

Sousa”, do autor paulista:  

 

Mas há algo que ainda não fica claro na recorrência com que a crítica 
trata do mundo noturno de Cruz e Sousa e cita a saturação das 
imagens de sinistros abismos, remetendoas à originalidade da 
transfiguração das tradições literárias e à figuração, em símbolos, de 
contradições históricas reais na chave do indizível. Talvez a leitura de 
outros textos do poeta nos ajude a compreender o que se figura e como 
o processo da simbolização, tal como o entende o Simbolismo, bem 
como os impasses da ‘fôrma simbólica’ cifram e ampliam as 
referências, sem que incorramos em reducionismos.629 

 

Analisemos em partes. Sob as perspectivas da teoria da recepção e do efeito, 

constatamos que Arrigucci Jr. buscou, partindo da (justa) exclusão dos critérios 

antropológicos de Bastide, onde e como se apresentavam os vazios textuais e – diríamos 

– os “abismos” formados pela combinação dos símbolos e indizibilidade das imagens. 

Para a constituição de um sentido global, o crítico buscou percorrer um liame que 

preenchesse com segurança os vácuos que, no texto, resistiam à dissolução, mas 

constatou que tal “completude” era impossível. Em seguida, aprofundando algumas 

camadas, em nosso entendimento deixou claro que tais vazios no poema – termo que o 

crítico não utilizou, mas que empregamos a partir dos conceitos de Wolfgang Iser – 

poderiam ser parcialmente preenchidos, ligando esses contextos à superfície textual 

objetiva, em que as agruras e segregações da vida de Cruz e Sousa estariam cifradas 

em todo esse arcabouço de versos, vazios e interligações. Como conferimos, Arrigucci 

Jr. afirma que este “condicionamento social”, que estaria na base do poema, não o 

exaure e não lhe fixa uma direção única. 

                                                             
627 Idem, ibidem, p. 182. (Grifos nossos) 
628 Referimonos à Tese de Doutorado defendida por Ivone Rabello em 1997, adaptada e publicada em 
forma de livro somente em 2006, edição esta em que nos baseamos na análise mais adiante. O artigo de 
Arrigucci Jr. é de 1977. 
629 RABELLO, 2006, p. 173. Grifos e aspas da autora. 
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Traindo, de certo modo, a comoção pela tragédia biográfica do poeta, explorada 

com intermitência pela crítica passada, o autor paulista ofereceu um viés de leitura, mas 

não o esgotou – sem deixar de expressar em diversas passagens o espanto e o 

desconcerto que a “poética do indizível” frustravam suas tentativas de construção de 

sentido, demonstrandonos a eficiência do “efeito” pretendido por Cruz e Sousa, e 

logrado pelo Arrigucci Jr.leitor. 

A lucidez da leitura de um crítico que buscou desvendar um trajeto em meio aos 

símbolos do autor de Faróis, decifrando com seu arsenal de cultura, sem impor um 

cadeado à interpretação, antes lhe arejando as janelas e permitindo o respiro 

ambivalente que, em nosso entender – é intrínseco à lírica sousiana – foi um êxito 

absolutamente único e isolado. Anos se passaram para que o caráter movediço da 

poética de Cruz e Sousa fosse compreendido neste patamar. O artigo de Davi cravou um 

marco histórico na trajetória crítica do poeta, que precisou de setenta e nove anos após 

sua morte (18981977), para ter um poema efetivamente lido630. 

Em nosso entender, portanto, o dilema prefigurado por Rabello (no trecho 

transcrito acima), parece perseguir uma impossibilidade, precisamente por buscar no 

processo de simbolização, que medeia o poeta e a escrita, uma resposta para como se dá 

este mecanismo e o que ele traduz. Tal proposição parece paradoxal por excelência, pois 

a autora adverte para a leitura não incorrer em “reducionismos”. A partir da 

plurivocidade da poética do autor catarinense, assim como os “sentidos” possíveis se 

retransfiguram no imaginário do leitor, perdese de vista a possibilidade (ou pertinência) 

de se chegar aos processos que, partindo do poeta, desaguaram no poema. Ora, sob a 

perspectiva do cronotopo bakhtiniano o leitor muda no tempo e no espaço, o que nos 

leva ao pensamento de Barthes, de que “um texto é feito de escrituras múltiplas, 

oriundas de várias culturas, e que entram em diálogo [...], mas há um lugar onde essa 

multiplicidade se reúne, e esse lugar não é o autor [...] [e sim], o leitor”. O teórico 

francês acresce, ainda, que é o leitor “que mantém reunidos em um único campo todos 

os traços de que é constituído o escrito”631. Desse modo, entendemos que a leitura da 

Obra de Cruz e Sousa deve acautelarse de ler o poema, e não o poeta632. 

                                                             
630 Fazemos referência à leitura poética que, além de constatar a indizibilidade do conjunto lírico
simbólico de Cruz e Sousa, se preocupe em abordar os possíveis caminhos de leitura e os “porquês” que 
brotam de uma análise mais séria, como foi a de Davi Arrigucci Jr.. 
631 BARTHES, 1988, p. 70. 
632 Separando a pessoa civil/biográfica do poeta de sua função artística, entendemos o autor como um 
centro de onde irradia uma dada “intenção”, em que os discursos se ordenam e tomam direção, como 
sugere Foucault. O filósofo francês entende a “função autor” como “o princípio de uma certa unidade de 
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Temos dois ângulos: o primeiro indica que deve ter sido tarefa demasiado 

complexa deterse em um único poema do simbolista catarinense, para nele devassar 

sinuosidades labirínticas e contingências da psique humana entre os versos, a ponto de 

só em 1977 encontrarmos um artigo desse porte. Ou, então, a obra do poeta se 

transformara em um paradigma etnobiográfico tão forte, que conflitava com a alteridade 

da camada dos leitores dominantes, o que, provavelmente, ainda se dá hoje. O nódulo 

em que se digladiam os pesquisadores estaria, justamente, na tentativa de absolutizar os 

polos, como se fossem vetores excludentes633. Desenvolveremos adiante, em momento 

oportuno. 

Neste ponto do transcurso crítico do poeta catarinense, o impulso de Arrigucci 

Jr. nos auxilia à constatação de que, além de cada leitor construir seu próprio Cruz e 

Sousa no intrincado e individual mecanismo decifrador da abissalidade poética, não há 

como prevalecer o rigorismo de uma leitura necessariamente correta ou incorreta. 

Existem, decerto, não-leituras, justamente o gigantesco emaranhado lodacento que 

confrontamos até aqui, em que a visão etnobiográfica projetava, exaltava ou atacava o 

poeta, mas o texto específico não era interpretado, ou mesmo ficava praticamente 

oculto. 

 

5.2 – Chegando à primeira Dissertação e aos “marasmos” 

 

O momento da reviravolta crítica, porém, ainda não ocorrera em amplitude, pois 

o artigo de Arrigucci Jr. parece ter passado despercebido por muito tempo.  

 No campo da pesquisa universitária não encontramos registros de trabalhos 

acadêmicos anteriores à Dissertação de Mestrado de Maria Helena Camargo Regis, 

                                                                                                                                                                                   
escrita [...] uma espécie de foco de expressão, que, sob formas mais ou menos acabadas, se manifesta da 
mesma maneira, e com o mesmo valor, nas obras [...] Em suma, tratase de retirar do sujeito [...] o papel 
de fundamento originário e de analisar como uma função variável e complexa do discurso”. 
(FOUCAULT, Michel. O que é um autor. 3. ed. Lisboa: Passagens, 1992, passim). 
633 Abrangendo o fim do século XIX e o início do seguinte, Luiz Silva acerta na via sociológica, embora 
entendamos que absolutizar o discurso é dar mão única a um processo múltiplo, que é o da leitura: 
“mesmo divergindo quanto à influência, maior ou menor na formação da nacionalidade, do indígena ou 
do negro, Araripe Júnior, Silvio Romero e outros mantinham a convicção do nãobranco enquanto 
anomalia social. As alusões à cor e à raça de Cruz e Sousa [...] serão constantes, chegando este vezo a se 
tornar uma tradição que denuncia o “lugar” epistemológico de onde é emanado o discurso, além de 
revelar a vertente crítica mais empregada [...]: o biografismo” (SILVA, Luiz. A consciência do impacto 
nas obras de Cruz e Sousa e de Lima Barreto. Tese (Doutorado), 232 p., 2005. São Paulo: Universidade 
Estadual de Campinas. Instituto de Estudos da Linguagem . Programa de PósGraduação em Teoria e 
História Literária, 2005, p. 56. Grifos nossos). 
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Linguagem e versificação em Broquéis, defendida na Universidade de São Paulo – USP, 

em 1974 e publicada em livro em 1976. 

A tecnicidade da leitura ainda seguia as sugestões do rigorismo de Antônio de 

Pádua, oscilando entre a leitura gramatical e o desmembramento do texto para localizar 

aspectos, em si, de pouca ou nenhuma relevância para o estímulo das leituras da obra do 

poeta. Escreve Regis, em dado trecho: 

 

[...] O grupo /tr/é o mais numeroso, aparecendo num total de 146 
vezes. Existem palavras em que este grupo aparece e nos quais se 
pode fazer alguma ligação entre o som duro, tenso e o sentido: trágico, 
triste, treva, báratro, atroz, trompa, estrepitoso, atra, sinistro, extremo, 
tremendo, estrugir, eletrismo e outras. Com maior frequência, porém, 
aparece o grupo referido em palavras em cujo significado se acentua 
certa intermitência de tensãorepouso e em que ocorre abrandamento 
em relação ao grupo anterior. Todavia, as palavras em que o grupo 
está e aparecem com maior frequência são: estranho, estrela e astro.634 

 

Era um caminho que, embora limitado para despertar a curiosidade de futuros 

leitores de Cruz e Sousa, primava pelo pioneirismo na seara acadêmica. Concordamos, 

contudo, com Douglas de Paula, em recente Dissertação de Mestrado, quando afirma 

que “a leitura das primeiras páginas da terceira parte do livro de Regis é bastante árida”. 

O objetivismo da leitura sob um ponto de vista unívoco ficava evidente, pois, prossegue 

o acadêmico que, embora Regis afirmasse “que buscaria relacionar os diferentes níveis 

de linguagem dos poemas e procurasse não perder a ‘ideia do conjunto’ na atomização 

das partes, verificase que ela seguiu um esquema muito rígido ao analisar os 

poemas”635. 

Ainda no campo do academicismo, encontramos a Dissertação de Mestrado de 

Sonia Romolo, defendida em 1979 (dois anos depois do marco histórico do crítico 

paulista – que a pesquisadora não citou). Traçando um panorama geral da história do 

Simbolismo, a pesquisadora se propõe a realizar uma leitura poética do esteta do 

Desterro, e a prepara de início: “a significação lógica da palavra [no Simbolismo] deve 

desaparecer em proveito de outra significação, sugerida, íntima, intuitiva”636. Pouco 

adiante, aduz que o movimento “desenvolveu a estética da sugestão, fundada sobre o 

                                                             
634 REGIS, Maria Helena Camargo. Linguagem e versificação em Broquéis. Porto Alegre: Editora 
Movimento, 1976, p. 51 
635 PAULA, 2013, p. 41. 
636 ROMOLO, Sonia Maria Prieto. A poética de Cruz e Sousa. Dissertação (Mestrado em Literatura 
Brasileira), Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, 61 p., 1979. As citações estão nas pp. 11, 13, 
21, 27, 38, 40, respectivamente. 
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pressuposto de que a mensagem poética em sua pureza não caberia na linguagem direta 

e sintaticamente ordenada”. Continua preparando a leitura a seguir, em que discorre 

sobre “uma aspiração cognitiva transcendental, com o intuito de revelar a transrealidade 

mediatizada pelo mundo sensível”. 

Além das referências biográficas que veicula a pesquisadora, há aqui uma 

interconexão frágil entre a estudiosa e o trabalho de Roger Bastide, mais acentuada em 

relação à obra magna de Massaud Moisés, que a pesquisadora cita. Poucas páginas a 

frente, a acadêmica define novamente a intenção: “A teoria da informação [...] por força 

da própria abstração em que se fundamenta, não se propõe a elucidar a significação”. 

Não obstante a tarefa prometida ocorra breve e precariamente, o trabalho 

granjeia o mérito de explorar tecnicamente a expressão que melhor traduza a estesia do 

poeta, traçando uma linha pelas abordagens estilísticas e fônicas. Encontraremos 

expressões como “desvendar a essência maravilhosa do Indefinido”, e a transcrição de 

alguns poemas de Cruz e Sousa, afirmando que: “a união músicacor engendra a criação 

de uma linguagem capaz de descortinar um mundo mágico, transcendental”. Entretanto, 

não vai adiante. 

Uma reflexão bem pontuada de Nietzsche nos parece apontar um caminho: 

 

não devemos atormentar um poeta com uma sutil exegese, mas 
alegrarmonos com a incerteza de seu horizonte, como se o caminho 
para vários pensamentos ainda estivesse aberto. Estamos no limiar; 
esperamos, como a desenterrar um tesouro: como se estivesse para 
ocorrer um profundo achado. O poeta antecipa algo do prazer do 
pensador, quando este encontra um pensamento capital, e assim nos 
faz tão ávidos que procuramos apanhálo; mas ele passa volteando por 
nossa cabeça, mostrando suas belíssimas asas de borboleta – e 
contudo nos escapa.637 

 

Sem conflitar com o filósofo alemão, verificamos que nosso objeto imediato é a 

crítica, e não diretamente o poeta, por isso cremos na articulação das dimensões 

filosóficas, sem que isto colida com a lucidez do autor de Humano, demasiado Humano. 

A crítica – esta sim – requer sutil exegese. 

Ponderamos sobre os dialogismos que surgem nas diversas incursões de Sonia 

Romolo pela poética sousiana, e conferimos a assimilação de antigas leituras, sem que 

                                                             
637 NIETZSCHE, Friedrich. Humano, demasiado humano. Um livro para espíritos livres. São Paulo: 
Editora Companhia de Bolso, 2014, p. 129. 
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houvesse, contudo, a necessária incursão pelas tensões e níveis agônicos, que, por 

exemplo, já alardeara Bastide trinta e seis anos antes: 

 

Para [Cruz e Sousa] atingir o mundo das Essências, é preciso, partindo 
do Parnaso, que é a apologia das formas duras [...], mergulhar os 
relevos, extinguir os contornos [...], também atravessado pelo voo 
branco dos anjos, pelas batidas de asas dos mortos, pelas preces que 
vêm da terra, e [então] a música dos bemaventurados misturase aí à 
das esferas [...], [para] reter o cristal astral da pura Forma [...], 
[ligandose] a certa experiência psicológica, a uma experiência que é 
para a poesia o que o misticismo é para a religião e [...] [ao] nome 
dado a São João da Cruz por M. Baruzi [...] [ : ] a experiência 
simbólica.638 

 

O trabalho de Romolo, entretanto, faz jus ao reconhecimento de que, oitenta e 

seis anos ( ! ) depois do lançamento de Broquéis, tínhamos a revelação de que o artista 

desterrense poderia, na esfera acadêmica de um Mestrado, ser lido pela segunda vez, 

mesmo em poucas páginas, sem as máscaras castradoras que todos estes anos haviam se 

cristalizado sobre o poeta. 

 A clivagem cronológica parece nos sugerir que obras de relevo sobre o 

Simbolismo e sobre o Poeta – e isso inclui não somente Moisés, Bastide e Anna 

Balakian, mas o cuidado meticuloso do biógrafo Magalhães Jr.639, e os que escreveram 

textos de proveito – mesmo assim não conseguiam despertar o interesse acadêmico 

(Regis e Romolo foram exceções, na época), em um contexto em que outros poetas e 

escritores em ascensão já contavam dezenas de trabalhos acadêmicos realizados por 

pesquisadores. Para essa constatação, bastounos consultar a Biblioteca digital 

brasileira de Teses e Dissertações – Ibict640, principal base de dados brasileira, que 

consiste em um mecanismo virtual que registra/disponibiliza os trabalhos, de acordo a 

rígidos critérios e procedimentos padronizados. Não encontramos algumas Dissertações 

e Teses de nosso conhecimento (as Dissertações de Régis [1974] e Romolo [1979] e a 

                                                             
638 BASTIDE, 1979, passim. 
639 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”. A passagem foi extraída da nota 82, em nossa pesquisa: 
(CAPOBIANCO, 2014, p. 35). O episódio atesta a seriedade e competência do biógrafo. 
640 Eis o endereço eletrônico oficial: <http://bdtd.ibict.br/>. Acesso em 18 de agosto de 2016. Além 
destes, obtivemos uma Dissertação que não é específica sobre Cruz e Sousa, mas perpassa a questão. A 
base de dados do web site registrava 101 Instituições, 371.421 Documentos, 132.993 Teses e 238.428 
Dissertações. 
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nossa [2014], não aparecem nos resultados). Supomos que o sistema, em si, não 

remonte a trabalhos mais antigos, ou esteja em fase de desenvolvimento. Ainda assim, é 

o mecanismo oficial.  

Os resultados nos trouxeram (14!) trabalhos sobre Cruz e Sousa, incluindo três 

Teses de Doutorado. Frisemolo bem: não descartamos a incompletude dos dados, 

porém, nos resultados, surgiram 182 trabalhos sobre Machado de Assis (136 

Dissertações e 46 Teses); sobre Mário de Andrade encontramos 99 estudos (63 

Dissertações e 36 Teses); no caso de Graciliano Ramos foram 86 produções (60 

Dissertações e 26 Teses); em Carlos Drummond de Andrade foram 53 pesquisas (33 

Dissertações e 20 Teses); para Cecília Meireles surgiram 43 trabalhos (28 Dissertações 

e 15 Teses), e mesmo João Cabral de Melo Neto obteve 42 resultados (25 Dissertações 

e 17 Teses), mais do que Manuel Bandeira, que totalizou 35 pesquisas (25 Dissertações 

e 10 Teses), ou mesmo Jorge Amado, com 28 resultados (21 Dissertações e 7 Teses). 

O ofuscamento de Cruz e Sousa não é apenas documentado em bases 

estatísticas. Nossa convivência com acadêmicos e leitores torna esse “apagamento” uma 

constatação sensível, mas evidente. 

Prosseguindo na verificação, regressamos a 1980, em um ensaio de seis breves 

páginas, que inicia na p. 355 de uma em gigantesca coletânea. Em “A lua musical de 

Cruz e Sousa”641, Zélia Cardoso padece da falta de espaço, reportandose ao poema 

“Lua”, de Broquéis, sem sequer transcrevêlo. Realiza um processo análogo ao que 

Antônio de Pádua seguira, em 1946, dissecando recursos fônicos, rimas, e encerra. 

Naquele tempo tínhamos estas leituras. Mas não só. 

De 1981 (segundo o autor, escrito em 1969), vemos um modestíssimo volume de 

Rodrigues Till: “Cruz e Sousa e o Rio Grande do Sul”642. Prefaciado por Iaponan 

Soares, na simplicidade editorial da obra havia episódios da passagem do poeta nos 

tempos em que era ponto teatral, e o interesse por pequenos acréscimos biográficos. O 

poeta crescia, embora a obra não. A precariedade do volume é tamanha, que entre as pp. 

3839, encontramos duas páginas em branco, sem qualquer sentido, seguramente falha 

da deficiente editoração: 
                                                             
641 CARDOSO, Zélia de Almeida. A lua musical de Cruz e Sousa. In:____.Língua e Literatura. São 
Paulo: Revista dos Departamentos de Letras da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo, 1980, pp. 355360. 
642 TILL, Rodrigues. Cruz e Sousa e o Rio Grande do Sul. Florianópolis: Edição da Fundação Catarinense 
de Cultura, 1981. A obra, não obstante a singeleza, fora publicada por recomendação do Conselho 
Estadual de Cultura de Santa Catarina, baseado no artigo 6º, alínea “n”, da Lei nº 5.719, de 24 de junho 
de 1980, dirigido especialmente à Fundação Catarinense de Cultura, por meio do parecer nº 042/80 da 
Câmara de Letras deste Estado. 
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Escusamonos de não realizar a tarefa de apresentar a qualidade, volume e 

substância que aparecia, nesse tempo, em obras referentes a outros escritores e poetas 

brasileiros. O confronto nos parece desnecessário pela obviedade. 

Não obstante a impossibilidade de constatar uma efetiva recepção, dedicamos 

espaço a trabalhos como o de Zélia Cardoso e Rodrigues Till para, no confronto 

histórico, demonstrar que a “função social [de uma obra] somente se manifesta na 

plenitude de suas possibilidades quando a expectativa literária do leitor adentra o 

horizonte de expectativa de sua vida prática”, como diz Jauss, o que nos remete a uma 

identidade da obra com a realização interativa atual de quem a experimenta no ato da 

leitura, trazendoa para sua práxis vital e “préformando seu entendimento de mundo e, 

assim, retroagindo sobre seu comportamento social”643.  

Em outras palavras, enquanto nosso leitor elegia as minúcias biográficas, 

estilísticas e os aspectos etnorraciais como seu objeto644, empreendia (conscientemente 

ou não) um deslocamento da obra do poeta catarinense para uma dimensão anacrônica, 

como se ele tivesse escrito uma espécie de “pergaminho medieval”, cujas camadas 

históricas já o “desatualizaram”, e que seu conteúdo – diríamos – seria “interessante” no 

passado, já não condizendo ao “momento atual”. Dessa forma, pareciam projetar Cruz e 

Sousa por meio de sua “figura”, mas submergiam seus poemas na lama do ocultamento. 

                                                             
643 JAUSS, 1994, p. 50. (Grifos nossos) 
644 Não é demais ressaltar que, no percurso de nosso trabalho, tomamos como fato notório e despiciendo 
de provas que outros autores brasileiros de renome sempre tiveram suas obras lidas e estudadas 
habitualmente com profundidade, o que é constatável em Machado, Cecília, Graciliano, Vinícius, 
Drummond, para ficarmos com alguns. O crítico Walter Costa, mais adiante, também notará esta lacuna. 
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Esta identidade entre obra e atualidade645 se dá porque a leitura exige que sua 

dimensão seja trazida ao contexto performático, à leitura em que o corpo dialoga com as 

reações, a identidade, a surpresa, abrindose ao tato e à fragrância que pode despertar. É 

o pensamento de Paul Zumthor, ao dizer que, para “que um texto seja reconhecido por 

poético (literário) ou não, depende do sentimento que nosso corpo tem. Necessidade 

para produzir seus efeitos; isto é, para nos dar prazer”646. 

Parecia, naquele momento, não haver esta integração essencial entre o texto e a 

dimensão plurívoca do leitor, que também envolve compreensão, preenchimento dos 

vazios, enfim, aspectos que deveriam ser provocados no receptor, mas que não 

ocorriam. 

E sequer ocorreram em 1982, quando vem à luz um volume simples, mas com 

título sonoro: “Literatura comentada: Cruz e Sousa”647. O livro era uma breve coletânea 

de versos e prosas do catarinense, contendo uma parca biografia e pequenos 

comentários antes das composições, que nada acresciam ao que já havia sido feito. A 

obra continha aspectos didáticos para os leitores, mais ainda assim limitada. 

 

5.3 – Retrospecto teórico até 1983 

 
A obra de arte é, com efeito, uma coisa, uma 
coisa fabricada, mas ela diz ainda algo de 
diferente do que a simples coisa é [...]. A 
obra dá publicamente a conhecer outra coisa, 
revelanos outra coisa: ela é alegoria. À 
coisa fabricada reúnese, ainda, na obra de 
arte, algo de outro. [...] A obra é símbolo.648  
(Martin Heidegger) 

 

Se o labor analítico honesto conduz o estudioso pelas vias de acesso clareadoras 

de seu objeto, deve permitirlhe que, com base nas constatações do fluxo diacrônico, 

procure acrescer novos parâmetros teóricos de direcionamento aos anteriores, se assim 

for necessário. Ao operar com as estéticas da recepção e do efeito como nortes – devido 

ao decisivo papel que conferem ao leitor – o viés que chamamos de transversal nos 

auxiliou a constatar o forte entrave das leituras devido à estigmatização e 

                                                             
645 Neste momento poderíamos exemplificar com um soneto de Cruz e Sousa, mas a profundidade da 
abordagem que seria necessária operaria uma interrupção prejudicial ao andamento cronológico das 
leituras sob análise comparada. Chegaremos à obra no capítulo 9.  
646 ZUMTHOR, 2000, p. 41. 
647 SOUSA, João da Cruz e. Seleção de textos, notas, estudos biográfico, histórico e crítico e exercício por 
Aguinaldo José Gonçalves. São Paulo: Abril Editora, 1982. 
648 HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Portugal: Edições 70, 1977, p. 13. 
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caricaturização exótica da figura do poeta (que neologizamos como via etnobiográfica), 

em que buscamos conjugar e distender a pesquisa. Contudo, a mera construção de 

paralelismos e vetores estéticoaxiológicos não solucionam o enigma da proliferação 

desordenada e irregular da crítica a Cruz e Sousa ou sua obra.  

Na tentativa de compreender como se dão os pontos evolutivos, a comparação 

entre as leituras desconcerta. É necessário revermos, primeiro, um raciocínio de Hans. 

R. Jauss já aqui exposto, quando propõe uma saída para ressituar as cadeias 

recepcionais: “há obras que, no momento de sua publicação, não podem ser 

relacionadas a nenhum público específico, mas rompem tão completamente o horizonte 

conhecido de expectativas literárias que seu público somente começa a se formar aos 

poucos”. A priori, a proposição parece concorde às reações que estudamos até aqui. 

Entretanto, o professor alemão prossegue, induzindonos à reflexão: “quando, então, o 

novo horizonte de expectativas logrou já adquirir para si validade mais geral, o poder 

do novo cânone estético pode vir a revelarse no fato do público passar a sentir como 

envelhecidas obras até então de sucesso, recusando-lhe suas graças”649. Tal construto 

histórico poderia ter ocorrido com a poética do catarinense, mas para isso as 

composições teriam de ser estudadas e lidas, nos moldes de outros grandes autores, o 

que em verdade ocorreu com espantosa rarefação e desnorteamento, e de forma quase 

rizomática e espedaçada, como em uma forma hibridizada de “anonimato”. 

A partir de um conceito da Botânica, Gilles Deleuze e Félix Guattari assim 

pensam o rizoma como modelo epistemológico: “um método de tipo rizoma é obrigado 

a analisar a linguagem, efetuando um descentramento sobre outras dimensões e outros 

registros”. Sem haver subordinação, pontos que atuem sobre algum elemento da 

estrutura poderão também influir sobre outros elementos, e assim reciprocamente, como 

notamos. Tratase de um “crescimento das dimensões numa multiplicidade que muda 

necessariamente de natureza à medida que ela aumenta suas conexões. Não existem 

pontos ou posições num rizoma como se encontra numa estrutura, numa árvore, numa 

raiz. Existem somente linhas”650. 

Tensionamos o conceito no sentido da ausência de correspondência e 

contiguidade entre as leituras de Cruz e Sousa, as mais novas partindo de outros eixos, 

muitas vezes retornando ao século anterior; outras ignorando os progressos 

                                                             
649 JAUSS, 1994, pp. 3233. (Grifos nossos) 
650 DELEUZE, Gilles; GUATTARI Félix. Mil platôs. Capitalismo e esquizofrenia. Vol. 1. São Paulo: 
Editora 34, 1. ed., 1995, p. 5. 
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conquistados; outras visionárias e futuristas. A incomunicabilidade, ou falta de um 

centro estável – próprio do rizoma – nos sugere uma ideia de caos, conquanto devamos 

prosseguir na análise comparada até antever alguma estabilização em que possamos 

fincar novo “caule” de progressão. 

A desordem de fluxos intercambiantes na leitura nos aparece por meio do mútuo 

desconhecimento entre muitos pesquisadores. Observamos esta descoordenação 

intersubjetiva a partir da excepcional obra de Massaud Moisés sobre o Simbolismo 

(1966), como vimos, que parece ignorada pelos leitores subsequentes, que repetem 

melopeias já obsoletas. Citam Bastide, mas constroem discursos cujo conteúdo não 

condiz com uma leitura atenta ao trabalho do sociólogo francês, que problematizou 

questões expressionais, metafísicas e ônticas em Cruz e Sousa. 

Como uma estrela de exceção, a leitura de Davi Arrigucci Jr. desponta 

rompendo toda a coerência progressiva que acompanhávamos. O crítico paulista 

demonstra que o poeta de Santa Catarina poderia ser lido sem as máculas distorcidas 

dos textos que surgiam no entorno, exceção feita a Moisés, mas seu artigo foi poucas 

vezes citado. 

Sob a forma de um exemplo de descontinuidade, como deslindar que, em meio a 

tanta incompreensão circundante surja uma obra imprescindível sobre o Simbolismo no 

mundo, de Anna Balakian (1967)651, em que a teórica de Istambul transcreve os dois 

quartetos finais da “Antífona”, de Broquéis, apontando a mistura do material/espiritual, 

concreto/abstrato, e reproduz uma foto da capa da Edição original de Broquéis, junto à 

gravura de Cruz e Sousa (por Mauricio Jubim) ao lado do manuscrito de um soneto do 

poeta? É a fotografia que está nesta Tese, imagem estampada em o Jornal do 

Commercio de 19 de novembro de 1961. O que essa valorização internacional nos diz? 

O relevo da obra – ainda atual – nos sugere que a pesquisadora havia situado 

Cruz e Sousa com destaque devido ao valor real que o poeta, de fato, demonstrava em 

sua obra, o que exclui o “patriotismo”, os estereótipos e a loquacidade dos apologetas, 

dos biógrafos652 que não penetram na Obra, ou dos indiferentes que dela parecem nunca 

ter ouvido falar. 

                                                             
651 BALAKIAN, 2000, pp. 8196. 
652 Os diversos biógrafos de Cruz e Sousa: Magalhães Jr. e Uelinton Alves (os principais), mas também 
Andrade Muricy, Abelardo Montenegro, Iaponan Soares, Nereu Corrêa, e tantos que já estudamos, foram 
frequentemente eficientes e invulgares na pesquisa e nos detalhes sobre a vida de Cruz e Sousa. Ficam,  
amiúde, apartados de nosso fulcro de estudo desde o momento em que estão declaradamente “lendo
narrando a vida do poeta”, e não sua Obra – muito embora os três primeiros tenham encontrado e dado a 
conhecer poemas inéditos de Cruz e Sousa. Observamos até aqui que a singularidade da vida do poeta 
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Então, neste estágio, necessitamos de lançar mão de duas perspectivas 

fundamentais: o palimpsesto e a crítica genética, teorias que nos auxiliam a perscrutar 

os problemas que encontramos. Ainda no campo literário – frisemolo bem. 

Como um contributo de valiosa significação para nossa pesquisa, a noção de 

palimpsesto é claramente construída por Gerard Genette, e a revisamos antes de seguir: 

 

Um palimpsesto é um pergaminho cuja primeira inscrição foi raspada 
para se traçar outra, que não a esconde de fato, de modo que se pode 
lêla por transparência, o antigo sob o novo. Assim, no sentido 
figurado, entenderemos por palimpsestos (mais literalmente: 
hipertextos) todas as obras derivadas de uma obra anterior, por 
transformação ou por imitação. Dessa literatura de segunda mão, que 
se escreve através de leitura, o lugar e a ação no campo literário 
geralmente, e lamentavelmente, não são reconhecidos. [...] Um texto 
pode sempre ler um outro, e assim por diante, até o fim dos textos.653 

 

Pensamos o conceito de Genette para poder inquirir a dimensão do grau em que 

as obras críticas históricas sobre Cruz e Sousa realmente constituíram contributo aos 

textos que surgiram posteriormente, em jornais e nas obras vistas até aqui. 

Ainda que nem sempre explicitamente, temos constatado desde o discurso de 

Félix Pacheco na Academia Brasileira de Letras, em 1913, um “aproveitamento 

irrisório” dos textos nas novas publicações em jornais e as leituras em rascunho, de 

Mário de Andrade (resgatadas muito tempo depois), bem como na Tese injustamente 

esquecida, de Cecília Meireles. A precariedade com que os textos se interinfluenciam 

surge nas raras análises que encontramos sobre os Estudos de Bastide, nos periódicos 

que vagamente reproduzem o jálido; isto é, o palimpsesto das leituras parece caminhar 

em desajuste. A presença das conquistas parece se liquefazer em novas obras que 

traduzem retrocesso, ao invés de avanço. A escritura rasurada que vai compondo os 

palimpsestos se revela frágil e titubeante quando encontramos, por exemplo, a frequente 

menção aos Estudos de Bastide sem que a crítica (exceção feita a Massaud Moisés) 

incorpore as conquistas do intelectual francês, reaproveitando seu rico manancial para 

evoluir no discurso. Parecem ter ignorado o conteúdo, como ignoraram o lapidar artigo 

de Arrigucci Jr., ou a importante publicação de Anna Balakian, que não confere espaço 

                                                                                                                                                                                   
catarinense ensejou um número muito maior de estudos de fundo biográfico do que leituras, efetivamente, 
dos poemas que deixou. Os biógrafos, não obstante, têm sido meritórios em seus papéis – fique isto claro. 
653 GENETTE, Gérard [1982]. Palimpsestos: a literatura de segunda mão Trad. de Cibele Braga et al. 
Belo horizonte: Edições Viva Voz, 2010, p. 7. (Grifos nossos) 
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gráfico e comentários à poesia do catarinense em vão, sugerindonos o reconhecimento 

do valor de um poeta sui generis em nosso país.  

Algum empecilho, por certo, rompe o fluxo palimpsêstico que deveria se 

transmutar com relativa ascensão, em vez dos bruscos retrocessos que já constatamos. 

Até o momento, parecenos sobressair a estigmatização etnobiográfica que recaiu sobre 

a pessoa de Cruz e Sousa em detrimento de sua obra, muito embora a questão ainda 

deva se complexificar mais. 

O segundo conceito ao qual nos referimos, a crítica genética, requer um 

“ajustamento” ao nosso objeto. O conceito tradicional, que partiu de Louis Hay, no final 

da década de 1960 e influiu em estudos Lanson a J. Pommier, passando por Albalat, 

Rudler, Audiat Lanson a J. Pommier, tem relação com manuscritos e seus processos de 

reescrita, rasura e cogitações, mas o tomamos na proximidade da ideologia de Jacques 

Almuth: 

 

O que está em jogo é a variação dos estados, a confrontação de uma 
obra com todas as possibilidades que a compõem, tanto com relação 
ao que vem antes quanto ao que vem depois, é a mobilidade complexa 
e a estabilidade precária das formas. [...] o que importa é tentar 
compreender processos de invenção intelectual e estética que, através 
de tais atividades especiais, próprias de uma obra ou de um grupo de 
obras, podem caracterizar um gênero, um tempo, uma atividade 
cultural.654 

 

Nosso objeto, que não são as obras do poeta, mas seu material crítico, decerto 

indica significados em sua precariedade editorial e revisional. Buscamos verificar, 

sempre que possível, as edições originais, desde o século XIX até agora. Desse modo, 

parecenos inarredável repassarmos brevemente o que já constatamos nos capítulos 

anteriores.  

As primeiras publicações de Cruz e Sousa (1893) provieram da Livraria 

Moderna, que pertencia a Domingos de Magalhães, da Magalhães & Cia., surgida no 

ano de 1892655, cuja repercussão era escassa e o declínio da empresa se deu pouco 

tempo depois. As críticas negativas eram veiculadas em jornais e livros (Veríssimo 

publicava pela maior das editoras, a Garnier, como vimos, e isto parece tornar óbvia 

demais a desigualdade das “armas”), mas as críticas positivas apareciam somente em 

                                                             
654 NEEFS, Jacques. La critique génétique: histoire d’une théorie. In:____. ALMUTH, Gresillon. De la 
genése du texte littéraire : manuscrit, auteur, texte, critique. Tusson: Ed. Du Lérot, 1988, pp. 16 e 21. 
(Tradução e grifos nossos) 
655 ALVES, 2008, p. 261. 
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periódicos de escassa tiragem. São questões já vistas. Félix Pacheco e Sousa Bandeira 

não redigiram “obras” sobre o poeta simbolista, deixando somente o testemunho oral, 

transcrito pela Academia. Mário de Andrade ficou silente, deixando apontamentos 

pessoais em seu volume próprio, descobertos tardiamente, e Cecília Meireles não 

reeditou o espírito vitorioso, que caiu em (quase) esquecimento. Na edição completa de 

Poesias de Cruz e Sousa, promovida por Nestor Vítor em 1923, o crítico advertia na 

Introdução que as obras do poeta se haviam tornado raríssimas e de difícil acesso no 

país – o que, presumimos, restringia/impedia suas leituras. As publicações em jornais 

seguiam os padrões, mas o meio físico era – por si mesmo – transitório e efêmero656, o 

que o prova a dificuldade que tivemos para o acesso. A edição de Poesia afro-brasileira 

(1943), em que Bastide inseriu os “Quatro estudos sobre Cruz e Sousa”, hoje é tão 

rara657, que vemos a maioria dos pesquisadores citando a reprodução feita por Afrânio 

Coutinho, em 1979, já citada. O acesso, estamos comprovando, era problemático.  A 

obra de 1946, sobre a estilística do poeta, de Antônio de Pádua, era um volume ínfimo e 

diminuto, como abaixo o demonstramos: 

 

 

                                                             
656 Ao usar a expressão “efêmero”, entendemos que os periódicos são publicações destinadas a um 
público essencialmente ligeiro, que toma contato com os acontecimentos, notícias, e que, salvo exceções, 
não guarda as publicações como relíquias e não as estuda posteriormente. Os elogios a Cruz e Sousa, que 
vimos, extraídos e publicados em outras obras maiores, visando perpetuar aquelas ideias, não foram 
muitos, o que corrobora o conceito – que defendemos – da invisibilidade “geral” da obra do poeta. 
657 Encontramos em fevereiro de 2016 um volume somente à venda no país, cujo valor astronômico 
certamente acusa a raridade da obra. O curto alcance editorial remete quase todos os estudiosos a citar os 
ensaios do sociólogo francês através da transcrição, em: COUTINHO, 1979, pp. 157189, como nós o 
fizemos. 
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Esta é a primeira edição de “À margem do estilo de Cruz e Sousa” 
(1946), de Antônio de Pádua – nunca reeditada. Notamos a 
precariedade e o reduzido tamanho do volume, a escassez de páginas 
(48 p. ), e concluímos que a editoração e circulação não estimulariam, 
decerto, o público, interessando mais a (poucos) pesquisadores ou 
estudiosos no assunto. 
 

As edições biográficas não tinham encadernação luxuosa, eram materiais críticos 

destinados à pesquisa como as obras do entorno. O volume de Artur Torres continha 

pobreza analítica e erros de revisão – pelas contradições entre a data da morte da esposa 

do poeta e da última carta de Cruz e Sousa. Eram indícios de uma precariedade de base.  

Na Dissertação de Mestrado que Sonia Romolo defendeu em 1979, por exemplo, 

vimos um texto digitado em máquina de escrever, com pouco mais de 50 páginas (que 

jamais foi publicado em livro), e a precariedade da difusão tornou o trabalho tão raro, 

que em nenhuma obra crítica posterior veremos sequer esta Dissertação citada, nem 

mesmo no arrolamento mais moderno da bibliografia crítica do poeta – que seguimos – 

trabalho de Zahidé Muzart, que consta no final da edição Poesias, organizada e 

prefaciada por Lauro Junkes658. 

O contato direto com obras originais e as dificuldades editoriais e de difusão659 

nos indicam a precariedade no intercâmbio das leituras e no interesse do público, 

embora o fio causal que possa interligar esses elementos dispersos se nos vá revelando 

de pouco em pouco. 

É mister ressaltar, todavia, que estamos buscando percorrer – dentro do possível 

– as vias de acesso ao problema por meio do percurso no âmbito do literário, que 

representa, com efeito, as leituras da obra. Para buscarmos perseverar na análise a 

fundo, assim, entendemos imprescindível trilhar primeiro estes empedrouçados terrenos, 

em uma incursão de escafandrista – que mesmo ciente das limitações de seu 

instrumental, submerge tanto quanto pode. 

Adiante, enveredaremos pelo viés sócioliterário, que havíamos sublinhado de 

início como teoria transversal à principal que predomina neste trabalho – as teorias da 

recepção e do efeito – e auscultar o quanto nos elucidam sobre o problema, sobretudo 

pela confirmação da via de leitura que Davi Arrigucci Jr. abriu como “marco histórico”. 

                                                             
658 SOUSA, João da Cruz e. Obra completa: poesia; organização e estudo por Lauro Junkes.  V. 1. 
Jaraguá do Sul: Avenida, 2008. 
659 As informações de tiragem, vendagem e divulgação das primeiras obras são frágeis e insubsistentes, 
não nos servido de elemento comparativo. Algumas editoras não mais existem, e diversas obras possuem 
editoração e difusão evidentemente precárias para qualquer aferição junto ao público leitor. O conteúdo 
dos trabalhos críticos continua sendo o meio mais seguro de avaliar a evolução do leitor de Cruz e Sousa. 
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6 – OS NOVOS TEMPOS DO LEITOR DE CRUZ E SOUSA 

 

6.1 – 1983 – o ano do “salto”de Paulo Leminski 

 
Pois é assim que a mente de Cruz e Sousa 
compõe: vendo, na luz de uma palavra, a 
outra luz de outra palavra. Ou, dentro do 
acordo de uma palavra, a harmonia de 
infinitas palavras.660 
(Paulo Leminski) 

 

“Fosse um negro norteamericano, Cruz e Sousa tinha inventado o blues. 

Brasileiro, só lhe restou o verso, o soneto e a literatura para construir a expressão da sua 

pena”661. Desconcertando o leitor com esta tirada burlesca, assim Paulo Leminski 

finaliza o primeiro capítulo de seu irreverente livro sobre Cruz e Sousa. Lançado em 

1983, o pequeno volume era uma impressão personalíssima feita por um raro poeta – 

que era Paulo – de sua compreensão sobre outro raro poeta: Cruz e Sousa. Não se 

tratava bem de “biografia”, como se divulgou, pois era atravessado de fragmentos, 

quase flashes de sensibilidade do autor, sobre a história do Simbolismo, vida e obra do 

esteta catarinense. Leminski, que era fã662 de Cruz e Sousa, realizou uma leitura que 

parecia querer demolir o emparedamento que asfixiava o poeta, dessacralizando o 

“mito” engessado pela crítica arquetípica da maior parte do século XX. E o fez com 

despojamento e bom humor, a fim de trazêlo para a contemporaneidade da leitura e 

acelerar em uma estrada de horizontes livres e desconfinados. Criatividade para ler 

Cruz e Sousa, em suma. 

                                                             
660 LEMINSKI, 2003, p. 68. 
661 Idem, ibidem, p. 11. 
662 Toninho Vaz contanos da publicação de Leminski e da admiração do curitibano por Cruz e Sousa: 
“Os olhos dele cintilavam quando propôs escrever sobre Cruz e Sousa, o poeta negro catarinense, e 
Schwarcz aceitou. Os dois combinaram prazos, forma de pagamento e se despediram. Ato contínuo, 
Leminski pôsse a trabalhar com exclusividade no projeto. O material de pesquisa já estava em casa, ao 
alcance das mãos. Como um fã de Cruz e Sousa [...], em prazo recorde pôs o ponto final naquela que seria 
a primeira de uma série de biografias que escreveria para a Brasiliense, a partir de 1983. Seu estilo 
sucinto acompanhava um conceito de ‘ideia’ do personagem, que muito bem poderia ser apresentada em 
poucas palavras. Leminski não acreditava em obras prolixas como as de Lobsang Rampa e outros 
místicos, que amontoavam ‘verdades supremas’ em mais de vinte volumes. ‘Não é mais filosofia; é 
mercado editorial’, acusava. O livro Cruz e Sousa, o negro branco, em formato de bolso e com 80 
páginas, seria dedicado: ao lado negro, do lado da minha mãe, para Gilberto Gil, pai de santo, guru, 
sensei, mestre zen, brilho do 3º mundo, mimo de todos os orixás. Para Cassiana Lacerda, pelo amor ao 
símbolo” (VAZ, Toninho. Paulo Leminski: o bandido que sabia latim. Editora Record, 2001, p. 239). 
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Não era “crítica impressionista”, como vimos em muitos, bastando recordar 

Agrippino Grieco. A leitura do artista curitibano era culta, inventiva de poeta, 

originalíssima. 

Causando rumor no movimento social negro brasileiro, o título do volume  

(Cruz e Sousa: o negro branco) gerou momentos polêmicos até com Uelinton Alves663, 

que hoje é autor da mais recente e extensa biografia do poeta de Santa Catarina. 

Conquanto na edição de 1961 da Obra completa do catarinense Andrade Muricy 

houvesse revelado textos e provas do engajamento de Cruz e Sousa no movimento 

abolicionista, a existência de suas palestras, textos e poemas que defendiam sua posição 

etnorracial, como o poema “Crianças negras”, ou a prosa fortíssima “Consciência 

tranquila”, ainda pairava uma atmosfera de que o catarinense se abstivera destas causas, 

“sendo taxado, inclusive, de negro de alma branca, tese referendada por um estudo 

biográfico realizado por Paulo Leminski”664, como o descreveu o biógrafo Uelinton 

Alves. 

A leitura de Paulo Leminski “descanonizou” Cruz e Sousa, mas o cânone que 

sobre o catarinense pairava era o que projetava a figura histórica em detrimento da obra. 

Para entender o pequeno volume de bolso, bem como sua difusão, devemos reconduzir 

o critério aplicado a Roger Bastide: não alijar o texto crítico de quem o elaborou, 

conquanto optemos pela tarefa em nota de pé de página. Quem foi Leminski? 

A originalidade do artista curitibano, em sua passagem meteórica de êxito e 

gênio, melhor que uma cronologia tradicional, fica mais consoante à sua figura na 

originalidade dos testemunhos na orelha do livro665 de Toninho Vaz, que era seu amigo 

                                                             
663 ALVES, 2008, pp. 116117. Uelinton Alves referese a Leminski como “um ascendente de ancestrais 
de poloneses e negros [...], que reivindicavase afrodescendente”, citando as confusões geradas no 
movimento negro brasileiro. 
664 Idem, ibidem, p. 83. 
665 “Rimbaud curitibano com físico de judoca, escandindo versos homéricos, como se fosse um discípulo 
zen de ‘Bashô’, escreveu Haroldo de Campos apresentando seu discípulo. Segundo Caetano Veloso, 
‘Leminski tem um clima/mistura de concretismo com beatnik’. Para Augusto de Campos ‘foi o maior 
poeta brasileiro de sua geração’. [...] Samurai futurista, pensador selvagem, agitador intelectual, meio 
polaco e meio caboclo, provinciano e universal, Paulo Leminski foi uma inesquecível tempestade na cena 
cultural brasileira, antes de morrer aos 44 anos, em 1989, no auge do sucesso, como um mito. 
Fabricando fenômenos e sensações com sua poesia perturbadora, Leminski conjugava a densidade 
fulminante de haicais com a loucura da contracultura, o coloquialismo e o humor de nosso primeiro 
modernismo com sua profunda erudição. Deixou um testamento pósjoyciano com a prosa ousada de 
Catatau, e músicas nascidas de parcerias com Arnaldo Antunes, Itamar Assumpção, Moraes Moreira, José 
Miguel Wisnik e Caetano Veloso. 
O poeta marginal de Curitiba aderiu ao mainstream midiático dos anos 80, fixando sua marca em 
trabalhos assinados na Veja, Folha de S. Paulo e na televisão, no Jornal de Vanguarda, enquanto 
encantava com suas impecáveis traduções de John Fante, Alfred Jarry, Yukio Mishima e Samuel Becket. 
Suas biografias de Cruz e Sousa, Bashô, Jesus e Trotski davam a bandeira de sua ligação com os 
cavaleiros da paixão e da poesia, e com os limites do perigo sinalizando: ‘Existe um paradoxo nos 
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pessoal e o biografou com a desenvoltura que Leminski merecia. Cabenos, então, 

adentrar em sua leitura de Cruz e Sousa. 

A atmosfera peculiar às contraculturas de embate, que irrompiam à margem do 

regime militar ditatorial, nos fornece o pano de fundo da leitura de Leminski. Foi obra 

de vanguarda; contudo, além dos traços históricos que mundializavam o Simbolismo e 

eruditizavam o volume, o artista curitibano foi diversas vezes à própria obra. Passagens 

como essas se tornaram inesquecíveis, tanto pela fluidez de pensamento, quanto pelo 

realismo do detalhe que Leminski escancarava aos leitores: 

 

Observe isto, por exemplo: 
 
‘Rio de esquecimento tenebroso, 
Amargamente frio, 
Amargamente sepulcral, lutuoso, 
Amargamente rio!’ 
(Esquecimento) [em Faróis, de Cruz e Sousa]666 
 
Quem vai poder dizer se este ‘rio’ é o aquático substantivo ou a 
primeira pessoa do presente do indicativo do verbo rir? As palavras 
naufragaram dentro das palavras (naugrafaram) passando por esse rio, 
que corre por dentro da palavra Frio. 
[...] Blues & Sousa [...] 
O fato é que o blues (sentimento) produziu uma das modalidades 
musicais mais poderosas deste século [...] 
 
‘Que céu, que inferno, que profundo inferno, 
Que ouros667, que azuis, que lágrimas, que risos, 
Quanto magoado sentimento eterno 
Nesses ritmos trêmulos e indecisos...’ 
(Cruz e Sousa, Violões que Choram) 
 
Uma das palavras favoritas de Mallarmé, um dos pais do simbolismo, 
era ‘azul’, ‘L’azur’. ‘Blue’, azul. Blues, uma música azul, chamada 
tristeza.668 

 

                                                                                                                                                                                   
produtos culturais, superiores frutos do trabalho humano: eles sobrevivem ao autor, são uma vingança da 
vida contra a morte. Por outro lado, só podem fazer isso porque são morte: suspensão do fluxo do tempo, 
pompas fúnebres, pirâmide do Egito” (VAZ, 2001, passim). 
666 SOUSA, 2000, pp. 119122. 
667 Tanto na obra sobre Cruz e Sousa, de Leminski, quanto no volume maior, em que reuniu as quatro 
“biografias”, no lugar da palavra “ouros” está “outros”. A falha (que, a rigor, altera todo o sentido da 
estrofe) passou despercebida até nas edições recentes, que possuímos (LEMINSKI, Paulo. Vida: Cruz e 
Sousa, Bashô, Jesus e Trótski. 3. reimp. São Paulo: Companhia das Letras, 2014, p. 26; LEMINSKI, 
2003, p. 17). Aqui, a natureza do equívoco difere dos críticos anteriores, que já analisamos. Pelo 
temperamento do poeta curitibano não era descuido, e sim a rapidez que a paixão lhe imprimia ao 
trabalho. O erro nos demonstra, na verdade, que o “efeito” da “recepção” de Cruz e Sousa se deu 
intensamente em Leminski, que escreveu “em prazo recorde”, como contou Toninho Vaz. 
668 LEMINSKI, 2003, passim. 
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Lídimo poeta que era, consagrado desde seu tempo e ainda hoje, Leminski 

realizou uma leitura muito mais profunda do que simplesmente sugerir que 

“amargamente rio!” pudesse significar “eu rio amargamente!”. Ele chamou a atenção do 

leitor para os estratos ocultos dentro da couraça dos versos. No primeiro, por exemplo, 

não temos escrito “rio de esquecimento, tenebroso”. Falta a vírgula, isto é, tenebroso 

não é o rio, e sim o próprio esquecimento. Contudo, sendo o esquecimento a ausência 

em si mesma, o próprio vácuo da lembrança, darlhe um tom tenebroso é revestilo de 

algo que, a priori, não o integra ou não é de sua natureza. O leitor precisa criar a visão 

(ou a sensação) de um rio de esquecimento tenebroso. E não somente. “Amargamente 

frio” não é a sobreposição “do amargo mais o frio”, e sim a sinestesia de conferir ao frio 

– perceptível pelo tato ou pela visão – uma formulação sinestésica de “sabor” que 

originalmente não pertence ao frio, e se torna muito mais intensa do que simplesmente 

“amargo frio”. O frio o é “amargamente”. Paladar, visão e tato se tornam um bloco 

indiviso. Mas Cruz e Sousa não encerra aí. Se no último verso o “rio” for substantivo, 

possibilidade que sugere Leminski, é outra curiosíssima sinestesia: como um rio, que 

percebemos pela visão ou pelo tato das águas frias, pode sêlo “amargamente”? 

“Amargamente rio”? É novamente a colisão das sensações, imagens e tato entre si, 

através de caracteres que fogem às suas naturezas. Uma curiosa sinestesia. Se o rio do 

último verso for um verbo, outra hipótese que nos dá o curitibano, uma sobretinta de 

ironia perpassa toda a estrofe e corrompe subversivamente todos os sentidos, porque 

acima dos versos estaria uma risada do eu lírico, amargamente risada, e não “amarga 

risada”, frisese bem. O riso metaforizaria a corrente fluida dos esquecimentos, e os 

advérbios de modo permitiriam a leitura de outra poética debaixo dos versos aparentes. 

Tudo ali, enfim, poderia estar dilacerado pela ironia de quem “amargamente ri”. 

O mérito de Leminski foi, neste caso, abrir os olhos para outra leitura, sem 

esquecermos que estas percepções todas pudemos notar em um só quarteto, dentro de 

um longo poema de Faróis. É a expressão da liberdade na leitura de Cruz e Sousa, 

exigência de sua própria poética, o que nos explica o fato de o escritor curitibano ter 

escrito quatro obras em forma inusitada de biografia, sendo a primeira delas referente a 

Cruz e Sousa – atestando seu gosto pela arte do catarinense. Era um grande 

reconhecendo outro grande. 

Em poucas páginas, o escritor de Catatau capturou essências e navegou por 

ondas ainda virgens: em uma das páginas, estampa a foto mais famosa de Cruz e Sousa, 

revelando que Nestor Vítor e outros poetas simbolistas seguidores do catarinense 
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“acendiam, diariamente, uma vela depois da morte do poeta”, deixando explícita a 

noção – já por nós citada – de que em torno de Cruz e Sousa pairava uma espécie de 

magnetismo, magia devota, apontada por Leminski como “idolatria” ao poeta. A 

publicação póstuma da maioria de suas obras, como Evocações, Faróis, Últimos 

sonetos, O livro derradeiro, Outras evocações e Dispersos, é prova inconteste de que a 

Arte de Cruz e Sousa possuía algum fluido fascinador que, a bem da verdade, seus 

seguidores não tiveram palavras e mecanismos teóricos para explicar, mas também não 

permitiram que a obra desaparecesse. 

Leminski, malgrado as controvérsias, verteu em suas páginas um renovadorismo 

de época que foi essencial para inverter as máscaras que escondiam Cruz e Sousa, 

sobretudo pela visibilidade e fama alcançada pela obra. Não se furtou à denúncia da 

dominação histórica do branco colonizador sobre o negro: “O Brasil, qualquer 

transeunte sabe, foi descoberto por Cabral e fundado pela violência. Violência física e 

espiritual do branco adventício e invasor sobre o índio nativo e o negro sequestrado na 

África e escravizado”669. Tampouco Leminski descurou de reservar várias páginas à 

exaltação da importância da cultura negra, traduzida em cultos aos orixás e destacando 

os mitos e valores que constatou em “O Axé Opô Afonjá [...], de uma cultura 

antiquíssima e requintada, de beleza e sabedoria incomparáveis”670. 

Entretanto, na visão de Leminski desapareciam as relações de causalidade 

estabelecidas pela tradição sócioantropológica de muitos críticos. Em “Cruz e Sousa: o 

negro branco”, Cultura africana e Simbolismo tinham seus valores preservados. Não se 

confundiam.  

Eram renovados alentos. O escritor curitibano chega a transcrever um fragmento 

da prosa sousiana (“entre tropicalismos primaverais de sóis sangrentos”)671, afirmando 

que o poeta se antecipara “pelo menos setenta anos à criação da palavra 

‘tropicalismo’”672. Detecta, por outro percurso, a veia expressionista673 do poeta 

catarinense, ao nomear seu capítulo 8 como “Linguagem em ereção: o sexo na poesia de 

Cruz e Sousa”, transcrevendo e comentando com ousadia o trecho a seguir, de 

“Tenebrosa”, em Evocações: 

                                                             
669 Idem, ibidem, p. 26. 
670 Idem, ibidem, p. 28. 
671 “Tintas Marinhas”, de Missal. (SOUSA, 2000, p. 479). 
672 LEMINSKI, 2003, p. 37. 
673 A ressalva envolvendo o “erro de anacronismo” apontado por Ivone Rabello, que esclarecemos em 
notas de rodapé valem aqui, bem como em todos os momentos em que nosso texto apresentar menção 
análoga. 



237 
 

 

‘E que a tua vulva veludosa, afinal! vermelha, acesa e fuzilante como 
forja em brasa, santuário sombrio das transfigurações, câmara mágica 
das metamorfoses, crisol original das genitais impurezas, fonte 
tenebrosa dos êxtases, dos tristes, espasmódicos suspiros e do 
Tormento delirante da Vida; que a tua vulva, afinal, vibrasse 
vitoriosamente o ar com as trompas marciais e triunfantes da apoteose 
soberana da Carne!’ Assim escreveu (ou ejaculou) Cruz e Sousa, 
numa página das ‘Evocações’, em prosa (prosa?). 
De que sexo era a poesia de Cruz? Priápica674, ninfomaníaca, a musa 
de Cruz era, provavelmente, lésbica, com furor uterino: uma musa, é 
claro, expressionista.675 

 

Depois de traduzir lucidamente o expressionismo como uma manifestação que 

revelava o “medo” e expressão de perplexidade de uma classe social às cercanias da 

Primeira Grande Guerra, da Revolução Russa e dos conflitos revolucionários do 

período, Leminski situa a poesia de Cruz e Sousa a partir das definições de 

expressionismo, uma delas que toma de Van Gogh: “expressar o físico pelo psíquico, 

em imagens e cores”; e de Albert Soergel: “o que foi expressão a partir de fora, se muda 

em expressão a partir de dentro [...], libertação de uma tensão espiritual”, e isto implica 

em que “todos os objetos do mundo exterior podem ser unicamente signos sem 

significado próprio. Dissolução pessoal do objeto na ideia, para desprenderse dele e 

redimirse nela”676. 

A cultura de Leminski transparece em uma leitura que conjuga criatividade a 

momentos em que a acuidade parece cintilar: “o que os simbolistas chamaram de 

Símbolo era, nada mais, nada menos, que o pensamento por imagens. Aquilo que as 

teorias modernas da linguagem chamam de ícone [...]” Para o poeta curitibano, o 

Símbolo era reflexo da “impossibilidade de traduzir o ícone com palavras”677. 

A agudeza do olhar do autor curitibano se revela, por exemplo, no soneto 

“Assinalado”, do poeta simbolista, em que mencionamos a “queixa” da Direção da 

Estrada de Ferro Central do Brasil. Leminski ainda acresce, sobre esta composição: 

                                                             
674 “Sexual, erótico [...], que enfrenta as normas e convenções sociais, especialmente quanto ao 
comportamento sexual; licencioso; libertino”. Verbete “priápico”. In: BORBA, p. 1120. 
675 LEMINSKI, 2003, p. 45. Grifo do autor. Em Dissertação de Mestrado, Luiz Silva aponta o equívoco 
de Leminski, que na página 49 concluiu referindose “apenas ao desejo do Poeta por mulheres brancas, o 
‘preto (falus) na branca (vagina)”, esquecendo que “Tenebrosa é caracterizada por Cruz e Sousa como 
‘alta e negra’. ‘Olhos grandes, largos, profundos, cheios de tropical sensualismo africano’, ‘da Núbia’, 
‘soturna mulher da Abissínia’”! (SILVA, Luiz. Um desafio submerso: Evocações, de Cruz e Souza, e seus 
aspectos de construção poética, 200 p., 1999. Dissertação (Mestrado) – São Paulo: Universidade Estadual 
de Campinas, Instituto de Estudos da Linguagem, 1999, p. 137). A perfeita observação de Silva, contudo, 
em nosso entendimento não reduz o vanguardismo da obra do poeta curitibano. 
676 SOERGEL, apud: LEMINSKI, 2003, p. 46; VAN GOGH, apud: LEMINSKI, ibidem, p. 46. 
677 LEMINSKI, ibidem, p. 54. Grifos do autor. 
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“mas como é bonita essa ‘algema’ que anagramatiza, mais que rima, em ‘tua ALma 

suplicando GEMA’. Para resplandecer nesse ‘E rebente em estrelas de ternura’”678 679. 

Já citamos o momento em que Leminski percebe, no último verso do soneto 

“Acrobata da dor”, em que Cruz e Sousa escreveu “Ri! Coração, tristíssimo palhaço”, o 

“expressionismo crispado, num paroxismo raro na poesia brasileira680. E uma sustentada 

metáfora: o coração do poeta como (tragicômico) palhaço. Notar: RI...tRÍstissmo...: 

Cruz projeta a sílaba da alegria dentro do superlativo do seu contrário”681. 

Leminski realizava, em sua leitura, um fenômeno que antes ainda não se havia 

mostrado entre as recepções de Cruz e Sousa: a partir da fenomenologia682 do efeito, na 

teoria de Iser, e do contexto de avanço histórico nas artes, fulcro das teses de Jauss, 

entendemos que o curitibano cobrira ou interligara os vazios textuais da obra do artista 

catarinense com poesia – ou uma forma substanciada de “fantasia produtiva”, como 

diria Husserl. O artista, com sua própria poética, lera a obra de outro poeta. Era uma 

leitura feita – em si mesma – de arte. Se isso foi possível, decerto os textos de Cruz e 

Sousa deveriam cumprir papel bem maior do que a crítica estreita lhes havia conferido, 

exceção feita a Bastide, Moisés e Arrigucci Jr., até então, que – salvo o antropólogo 

francês – mal haviam sido conhecidos pelos leitores, ou sequer devidamente difundidos 

no meio acadêmico e cultural. 

O “salto” de Leminski se fez notar. Com a repercussão da obra, densas correntes 

que enfeixavam a poética de Cruz e Sousa em paradigmas começaram a se afrouxar em 

                                                             
678 Idem, ibidem, p. 72. 
679 A “ternura” no contexto do soneto de Cruz e Sousa é tão vasta, que além de fazer menção ao poeta 
como “O assinalado”, faz refletir sobre as contradições que há na própria injustificabilidade da 
discriminação etnorracial. Frantz Fanon nos dá um testemunho comovente dessa perplexidade: “no 
momento em que eu me esquecia, perdoava e desejava apenas amar, devolviamme, como uma bofetada 
em pleno rosto, minha mensagem! O mundo branco, o único honesto, rejeitava minha participação. De 
um homem exigese uma conduta de homem; de mim, uma conduta de homem negro – ou pelo menos 
uma conduta de preto. Eu acenava para o mundo e o mundo amputava meu entusiasmo. Exigiam que eu 
me confinasse, que encolhesse” (FANON, Frantz. Pele negra, máscaras brancas. Trad. de Renato da 
Silveira. Salvador: Editora da Universidade Federal da Bahia, 2008, p. 107). Cruz e Sousa não devolveu 
violência à sociedade que o discriminava, e sim sua Obra, hoje soberana. De fato respondeu à “algema de 
amargura” com “estrelas de ternura”. 
680 Nunca é demais observar que Leminski estava em 1983, quando considerou o procedimento de Cruz e 
Sousa “raro na poesia brasileira”. 
681 LEMINSKI, 2003, p. 70. 
682 A concepção fenomenológica de interação é um dos fundamentos da teoria do efeito da obra de arte 
literária, de Wolfgang Iser, e provém do ideário de Husserl: “[é] uma lei universal que, a cada 
representação dada, se ligue, por natureza, uma cadeia contínua de representações, da qual cada uma 
reproduz o conteúdo da precedente, mas de tal maneira que ela fixe sempre à nova o momento do 
passado. Assim, a fantasia mostrase, aqui, de um modo peculiar, produtiva. Tratase, aqui, do único caso 
em que ela cria um momento das representações verdadeiramente novo, a saber, o momento do tempo. 
Assim, descobrimos no campo da fantasia a origem das representações de tempo” (HUSSERL, Edmund. 
Lições para uma fenomenologia da consciência interna do tempo. Lisboa, Trad., introd. e notas de Pedro 
M.S. Alves. Lisboa: Imprensa Nacional – Casa da Moeda, 1994, p. 46. Grifos nossos). 
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um caminho sem volta. Era viável ler o poeta oitocentista do Desterro com 

contemporaneidade, dilatando as fronteiras impostas sobre seus versos e permitindo que 

fulgurassem como cristais ao sol, ou na tristura de noites místicas.  A profundidade da 

leituracriação feita pelo escritor curitibano provou, às claras, que a obra cresce na 

proporção em que o leitor é capaz de fazêla fecundar em si683. Cruz e Sousa não era, 

enfim, o pouco684 que dele haviam feito ao longo de décadas. Leminski não mudou o 

título da obra, ironicamente vertendo nela sua verve picaresca e deixando notas de 

genial sarcasmo contra as correntes que ofuscavam o catarinense (já citamos “esse 

medíocre do José Veríssimo”, nas palavras do escritor curitibano). 

O título controverso da obra (Cruz e Sousa: o negro branco) não foi equívoco e 

polêmico em vão, e Leminski não o alterou por estar ciente do que fazia.  

Ele o deixou implícito quando escreveu: “a figura de retórica mais adequada para a vida 

de Cruz e Sousa é o oxímoro, a figura da ironia, que diz uma coisa dizendo o 

contrário”685. Pois qual seria o oposto do subtítulo “negro branco”? “Branco negro”? 

Isso não dessacraliza as terminologias e não torna a poética do catarinense patrimônio 

humano, em vez de marcada por origens, influências, atavismos e outros elementos que 

engrossaram a retórica da crítica novecentista?  

Quem nos elucida melhor a questão é Anna Balakian, ao afirmar que, sob o 

rótulo de Simbolismo, foram agrupados tantos poetas com traços bastante diversos, que 

o movimento se universalizou, proposta que se nos afigura cabível a Cruz e Sousa. 

Explica Balakian: 

 

Com o Simbolismo, a arte deixou realmente de ser nacional e assumiu 
as premissas da cultura ocidental. Sua preocupação maior era o 
problema nãotemporal, nãosectário, nãogeográfico e nãoracional 
da condição humana: o confronto entre a mortalidade humana com o 
poder de sobrevivência, através da preservação das sensibilidades 
humanas nas formas artísticas.686 

                                                             
683 Articulamos os conceitos de Sartre com a capacidade e talento que se exigem do leitor de Cruz e 
Sousa, como Leminski teve. Diz Sartre: “As palavras estão ali como armadilhas, para suscitar nossos 
sentimentos e fazêlos reverter sobre nós; cada palavra é um caminho de transcendência, dá forma e 
nome às nossas afeições. [...] a palavra lhe[s] confere objetos, perspectivas, um horizonte. Assim, para o 
leitor tudo está por fazer, e tudo já está feito; a obra só existe na exata medida de suas [do leitor] 
capacidades; enquanto lê e cria, sabe que poderia ir sempre mais adiante em sua leitura, criar mais 
profundamente; com isso a obra lhe parece inesgotável e opaca, como as coisas. Essa produção absoluta 
de qualidades [...] emana da nossa subjetividade” (SARTRE, JeanPaul. Que é a literatura? Trad. de 
Carlos Felipe Moisés. 3. ed. São Paulo: Ática, 2004, pp. 3839. Grifos nossos). 
684 O “pouco”, nesta expressão, traduz a insuficiência das leituras embasadas em causalidades sócio
antropológicas e reducionismos biográficos. 
685 LEMINSKI, 2003, p. 9. Grifo do autor. 
686 BALAKIAN, 2000, p. 15. 
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O título de obra de Leminski, lido com ressalvas na época (e quiçá ainda hoje) 

nos sugere plausível ser Cruz e Sousa um poeta de todas as cores, ou ainda, um poeta 

do mundo. Seria uma interpretação literal e ingênua demais imaginar que o escritor 

curitibano, em um texto original e surpreendente, sugerira no título que “negro branco” 

equivaleria ao “negro que queria ser branco” ou algo parecido. O autor, poeta de polpa, 

deixaria de sêlo no próprio nome de sua obra? Balakian, ao apontar a abrangência do 

movimento abraçado por Cruz e Sousa, nos induz à coerência de que Leminski 

pretendia chocar os leitores (e o fez), deixando a marca de seu gênio e a contribuição 

invulgar que prestou à “translucidez” das leituras do poeta catarinense, substituindo sua 

epiderme pelo seu gênio687. De algum modo, o curitibano sabia que aquela reviravolta 

era, no momento, “necessária”. Agora poderíamos ir mais longe. 

 

6.2 – Affonso Romano e a integração de Cruz e Sousa à Literatura  

 

Destarte, tornase desnecessário opormos resistência a quem quer que atribua à 

obra de Afonso Romano de Sant’Anna, publicada no ano seguinte ao livroensaio de 

Leminski, o estatuto de “coincidência”. Ora, O canibalismo amoroso (1984), do autor 

mineiro, trazia a temática erótica global claramente no título e no verso do livro688, 

abrangendo dezenas de escritores/poetas. Porém, será que foi “por acaso” que a obra 

mencionou Cruz e Sousa em 27 ( ! ) páginas descontínuas, priorizando substancialmente 

a temática e as abordagens dos poemas, transcrevendo vários, mas sem privilegiar 

biografismos ou causalidades antropológicas da condição etnorracial do poeta689? 

Acreditamos que, nesse tempo, uma parte do meio cultural mais refinado se dava 

conta da necessidade de, afinal, “ler” o que de fato Cruz e Sousa escrevera, apesar de se 

manter silente a respeito. Pelas análises que temos empreendido até então, parecenos 

plausível que em outras épocas um texto como o de Sant’Anna não teria realçado o 

                                                             
687 Já abordamos oportunamente a questão da transnacionalidade de Cruz e Sousa, em: CAPOBIANCO, 
2013a, pp. 5568. 
688 “Este livro fala do desejo em nossa cultura, a mulata violentada pelo senhor de engenho; o poeta; 
Édipo diante da estátua da mulher travestida ora de Vênus, ora de Maria; o homem dividido entre as 
santas e as prostitutas; D. Juan, Lúcifer e Cleópatra; o striptease; o arlequim, o pierrot e a colombina; 
Orfeu Narciso e Dionísio. [...] uma nova leitura da poesia ocidental [...]” (SANT’ANNA, Affonso 
Romano de. O canibalismo amoroso. São Paulo: Brasiliense, 1984, Verso da obra). 
689 A obra de Sant’Anna menciona Cruz e Sousa, analisa seus poemas e os transcreve completos e em 
fragmentos. Isto se dá nas pp. 117, 118, 128, 136, 137, 139, 140, 142, 144, 147, 150, 155, 156, 163, 166, 
167, 168, 173, 175, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 194 e 195. Todas as menções estão nestas páginas e 
edição. 
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poeta catarinense dessa forma. Os antecessores haviam aberto grandes caminhos. Isto 

nos parece palpável e a análise a seguir o demonstrará.  

De fato, o autor de Canibalismo amoroso considera o final do século XIX como 

um momento de “repressão psicossocial”, que, por meio dos artistas da escrita, 

“privilegiaria certo conjunto de imagens para contar seu desejo reprimido”690, como no 

exemplo evidente da morbidez do Simbolismo, com que Cruz e Sousa canta com 

perversidade a imagem da “noiva morta” nos poemas “Caveira” e “Inexorável”, 

morbidez “mais antiga que o próprio Simbolismo”.  

Ao deterse no que chamou de “alegria canibalesca” – em forma sexual 

simbólica – ressalta seu adverso: o pânico do homem diante da “‘vagina dentada’, da 

‘boca devoradora da mulher’, como diz Cruz e Sousa”, o que não impede que 

transcreva, mais adiante, dois quartetos de “Ironia dos Vermes”, de Faróis, em que o 

poeta “gratificase” em ver um princesa morta “exposta à sanha erótica dos vermes, 

numa cena de canibalismo subterrâneo”, com as metáforas do “gozo ideal” e da relação 

entre a devoração e o ato de “beijar”, “comer” e “amar”, tudo com o cuidado acariciante 

do gozar amoroso: 

 

Como que foram feitos de luxúria 
E gozo ideal teus funerais luxuosos 
Para que os vermes, pouco escrupulosos, 
Não te devorem com plebeia fúria. 
  
Para que eles ao menos vendo as belas 
Magnificências do teu corpo exausto 
Mordamte com cuidados e cautelas 
Para o teu corpo apodrecer com fausto. 
 
Assim, imagina esse ‘apodrecer’ final como sendo a diluição das 
carnes num grande fausto (ou espasmo) dentro da morte.691 

 

O viés perspectivístico de Cruz e Sousa, sob a abordagem do escritor mineiro, 

resulta em uma análise visivelmente diferente da Tradição, desprovido de vinculações 

extraliterárias, centrado na temática que elegeu na obra. Chega a transcrever dois 

sonetos do catarinense, quase simultaneamente, destacando a simbolização fálica da 

mulher como estranho verme que exterioriza a sexualidade masculina em sua inversão: 

 

 
                                                             
690 Idem, ibidem, p. 117. 
691 Idem, ibidem, pp. 118, 128, 136 e 137. 
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Dança do Ventre 
 
Torva, febril, torcicolosamente, 
Numa espiral de elétricos volteios, 
Na cabeça, nos olhos e nos seios 
Fluíamlhe os venenos da serpente. 
 
Ah! que agonia tenebrosa e ardente! 
Que convulsões, que lúbricos anseios, 
Quanta volúpia e quantos bamboleios, 
Que brusco e horrível sensualismo quente. 
 
O ventre, em pinchos, empinava todo 
Como réptil abjeto sobre o lodo, 
Espolinhando e retorcido em fúria. 
 
Era a dança macabra e multiforme 
De um verme estranho, colossal, enorme, 
Do demônio sangrento da luxúria!692 

 

“Essa é a Vênus venérea e funérea”, aduz Sant’Anna, para logo recordar o mito 

da Medusa, que considera “exemplar” no próximo soneto, pois passa pela “serpente 

devoradora”, recordando os mitos freudianos, mas notando a inovação com que Cruz e 

Sousa trata a mitologia e transmuta sutilmente a ideiamãe da Medusa, (que convertia 

em estátua de pedra os homens que fixava com seu olhar de volúpia e morte), que fica 

encoberta nos versos: 

 

Serpente de Cabelos 
 
A tua trança negra e desmanchada 
Por sobre o corpo nu, torso inteiriço, 
Claro, radiante de esplendor e viço, 
Ah! lembra a noite de astros apagada. 
 
Luxúria deslumbrante e aveludada 
Através desse mármore maciço 
Da carne, o meu olhar nela espreguiço 
Felinamente, nessa trança ondeada. 
 
E fico absorto, num torpor de coma, 
Na sensação narcótica do aroma, 
Dentre a vertigem túrbida dos zelos. 
 
És a origem do Mal, és a nervosa 
Serpente tentadora e tenebrosa, 
Tenebrosa serpente de cabelos!...693 

                                                             
692 Idem, ibidem, p. 139. Indicaremos as obras diretamente no trabalho de Sant’Anna, conquanto todas 
estejam na Obra completa (SOUSA, 2000). 
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Podemos observar, sem esforço, que a ideia do título do soneto (“Serpente de 

Cabelos”) metaforiza, de fato, o mito da Medusa com expressões de forte teor 

simbólicoimagético, vocabulário nobre e cuidadoso que cria raras sensações (“luxúria 

deslumbrante e aveludada”, “torpor de coma”), e que deixa na expressão “mármore 

maciço” uma visão mítica do conjunto sob um ponto de vista original, distante dos 

moldes impassíveis dos parnasianos. 

Instigante é que não mais nos situamos na esfera caótica das folclorizações do 

poeta e das repetições monocórdias à sua epiderme. Aqui era de poesia que se tratava. 

Tanto que Sant’Anna prossegue, entre Eros e Tanatos, apontando os versos sousianos 

que relacionam os braços (da mulher, da bailarina, do verme) à aproximação com as 

serpentes, sem descurar o caráter “inconsciente” do canibalismo erótico do poeta: 

 

Pompa de carnes tépidas e flóreas, 
Braços de estranhas correções marmóreas, 
Abertos para o Amor e para a Morte! 
[...] 
Mas ah! és da Agonia a Noiva triste 
Que os longos braços lívidos abriste 
Para abraçarme para a Vida eterna!694 

 

A lição que o Sant’Annaleitor expressava, na verdade, ia muito além da mera 

inclusão do poeta catarinense no discurso amplo da temática do Canibalismo Amoroso. 

Era a evidência de que Cruz e Sousa não trazia, em sua escrita, um viés unidirecional de 

leitura. Jamais, na historiografia crítica do autor de Broquéis, se explorara o ponto de 

vista que o autor mineiro desenvolvia – e que fazia sentido. 

Até mesmo na figurasímbolo do “sapo”, que o escritor conduz aos subterrâneos 

do desejo – ser vocacionado ao charco e ao escuro – não lhe escapa o poema “Sapo 

Humano”, em que Cruz e Sousa dá ao animal uma série de atributos humanos, para ao 

final eleválo à glorificação. 

O que nos interessa, neste caso, é que o poema fora publicado somente em 1961, 

em “Dispersas”, por Andrade Muricy, sem compor o corpo central da obra – o 

                                                                                                                                                                                   
693 Idem, ibidem, p. 140. 
694 Idem, ibidem, pp. 141142. 
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“pentateuco sousiano”695 – que, a rigor, seria a edição de 19234. Sant’Anna, 

evidentemente, mostrava conhecer bem a obra do poeta. 

Identificando a imagem da Lua distante como o amor interdito, inacessível, 

Sant’Anna aponta que Cruz e Sousa lhe emprestava aspectos melancólicos, mórbidos, 

tristes, e transcreve um fragmento de “Lua”, de Broquéis: 

 

Quando ressurges, quando brilhas e amas, 
Quando de luzes a amplidão constelas, 
Com os fulgores glaciais que tu derramas 
Dás febre e frio, dás nevrose, gelas... 
 
A tua dor cristalizouse outrora 
Na dor profunda mais dilacerada 
E das dores estranhas, ó Astro, agora, 
És a suprema Dor cristalizada!...696 

 

A tonalidade assumida pelo crítico mineiro não era, de modo algum, unívoca e 

enclausurante. Conquanto entenda que o poeta via na lua o “flórido noivado das alturas” 

– que é um dos versos do poema –, seu texto deixava implícito que aquela era uma 

interpretação, e não a definitiva ou “mais correta”697.  

Da mesma forma quando analisa a visão do “lírio e o cenário vegetal da morte”, 

considerando “exemplo dos mais completos” o soneto “Lírio Lutuoso”, de Cruz e 

Sousa, símbolo da atmosfera lunar e fatal, “que já no título” se aproxima “muito mais” 

da Ofélia shakespeariana do que “da transfiguração mística da Virgem”. Sant’Anna 

havia já citado o verso “Boca de Ofélia morta sobre o lago”698, do poeta catarinense. E 

transcreve o soneto: 

                                                             
695 A expressão neológica de nossa lavra não é fortuita ou despropositada. Menos ainda tragicômica. Mais 
adiante, quando conferirmos o quanto Cruz e Sousa foi julgado pelas obras que não escolheu publicar, e 
que surgiram como “documentos históricos” pelas mãos de Andrade Muricy, perceberemos que, a rigor, 
houve certa “injustiça” nesse aspecto. O conjunto da “Obra completa” do poeta catarinense foi 
essencialmente (e Nestor Vítor era autoridade para afirmálo) a publicação de 19234, conquanto haja 
tantas pérolas de incomensurável valor incluídas depois, algumas referentes aos aspectos etnorraciais ou 
abolicionistas do poeta, gratidão que devemos a Muricy. Mas, convém ressaltar: Não foram as obras que 
o poeta escolheu (ou autorizou Nestor) a publicar. Com a fama crescente, veio à luz tudo o que se pôde 
achar, mas, frisamos: Missal, Broquéis, Evocações, Faróis e Últimos sonetos são a essência. Todo o 
demais é “apêndice”. A postura do próprio poeta e de Nestor Vítor nos autorizam à afirmação. 
696 SANT’ANNA, 1984, p. 147. 
697 Entendemos essa fluidez transmutável da leitura aberta de Sant’Anna (sobre a obra Cruz e Sousa), 
como um constante movimento cronotópico de leitura, na esteira do pensamento de Octavio Paz sobre “a 
ideia poética”: “A Ideia, sempre igual a si mesma, não pode ser contemplada em sua totalidade porque o 
homem é tempo, perpétuo movimento: o que vemos e ouvimos são as subdivisões da Ideia através do 
prisma do poema. Nossa apreensão é parcial e sucessiva. Além disso, é simultânea: visual (imagens 
suscitadas pelo texto), sonora (tipografia: recitação mental) e espiritual (significados intuitivos, 
conceituais e emotivos)” (PAZ, Octavio. O arco e a lira. 1. reimp. São Paulo: Cosac Naify, 2012, p. 91). 
698 SANT’ANNA, 1984, p. 150. 
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Lírio Lutuoso 
 
Essência das essências delicadas, 
Meu perfumoso e tenebroso lírio, 
Oh! dáme a glória de celeste Empíreo 
Da tu’alma nas sombras encantadas. 
 
Subindo lento escadas por escadas, 
Nas espirais nervosas do Martírio, 
Das Ânsias, da Vertigem, do Delírio, 
Vou em busca de mágicas estradas. 
 
Acompanhame sempre o teu perfume. 
Lírio da Dor que o Mal e o Bem resume, 
Estrela negra, tenebroso fruto. 
 
Oh! dáme a glória do teu ser nevoento 
Para que eu possa haurir o sentimento 
Das lágrimas acerbas do teu luto!699 
 

O que particularmente nos interessa, na leitura de Sant’Anna, é precisamente a 

vinculação de seu direcionamento ao tema do Canibalismo amoroso, em que chega a 

Cruz e Sousa pelo viés temático sem encerrálo, permitindo a ampla acepção da poesia, 

que, no soneto acima, tensiona as polaridades do “Mal” e do “Bem”, do “Empíreo”700 e 

da “Estrela negra”, daquilo que é “tenebroso e perfumoso”. Por isso, logo adiante o 

crítico mineiro destaca a transmutação que Cruz e Sousa operou no soneto “Lésbia”, 

também de Broquéis, em que a flor é “cróton selvagem”, “flor do mal” que remete ao 

mito bíblico da serpente de Eva.  

Sem qualquer dogmatismo impositivo na interpretação, diante das antíteses que 

se expandem em direções inusitadas, Sant’Anna nos permite recordar o pensamento de 

Octavio Paz: “a realidade poética da imagem não pode aspirar à verdade. O poema não 

                                                             
699 Idem, ibidem, pp. 155156. 
700 O contexto de antíteses entre os subterrâneos ctônicos e o Alto Paraíso é exposto por Cruz e Sousa na 
expressão “Empíreo”. Entende Bruno Nardi que a gênese da concepção do Empíreo provém das doutrinas 
religiosas do oriente, trazidas para as cosmogonias gregas, sendo possível localizála no neoplatonismo de 
Plotino e Proclo. Sua chegada à Idade Média se deu por meio de Isidoro de Sevilha, que discorre sobre 
um céu que abrange a última esfera, e no qual Deus depositou a virtude das criaturas espirituais. 
Walafrido Estrabão, no século IX, dissera que o início da Gênesis bíblica não dizia respeito ao céu como 
firmamento visível, mas como Empíreo, céu intelectual, de chama, mas não de fogo, e sim de esplendor. 
Bruno Nardi acresce que o Empíreo se estampa, na Idade Média, como mundo puramente espiritual, 
supranatural, sem interações de espaço, físicas, ou relação com a esfera astronômica, e, exatamente por 
isso, posicionado além da última camada astronômica. É neste sentido que Dante situa o Empíreo, em A 
Divina Comédia. (NARDI, Bruno [1967]. “La dottrina dell’ Empireo nella sua genesi storica e nel 
pensiero dantesco”. In:____.Saggi di filosofia dantesca, Firenzi: La nuova Italia, 1979, pp. 167214).  
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diz o que é, mas o que poderia ser. Seu reino não é o do ser, mas o do ‘impossível 

verossímil’ de Aristóteles”701. 

Reveladora leitura constatamos, também, quando Affonso Romano transcreve o 

soneto “Múmia”, do poeta de Broquéis, asseverando: 

 

Em Cruz e Sousa surge essa figura [da múmia]. E o que o poeta ama 
nesse espectro é exatamente a ausência de vida, a morte da 
eroticidade. Mas a múmia ainda guarda alguns vestígios da ‘carne’, e 
isso tumultua o olhar daquele que ali queria ver, ainda, toda e qualquer 
chama de desejo. E na sua exigência de ‘pureza’ e ‘transfiguração’, 
não consegue desvincular aquele corpo de uma recordação venusiana 
e pecaminosa.702 

 

Não sendo nosso objetivo glosar ou imprimir um pretenso grau judicante sobre a 

visão de Sant’Anna da dicotomia poética/temática; o que nos fica claro, sob a ótica da 

estética recepcional e do efeito, é que sua leitura se enriquece com o repertório que 

colhe em toda a obra, distribuindo conceitos e permeando suas análises com o vasto 

contributo cultural que abriga. A menção recorrente ao poeta do Desterro é, em nosso 

entender, indicativo de que o crítico detectou a pertinência da poemática sousiana em 

diversos enredos e tessituras diferentes, sem que houvesse, no trecho acima (por 

exemplo) qualquer relação etnorracial, biográfica ou de elementos secundários e 

extraliterários. Este dado é importante. Era poesia pela poesia, em retroalimentação dos 

próprios efeitos por ela ocasionados, dentro dos versos. É precisamente o que Wolfgang 

Iser nos diz: “a relação entre texto e leitor se atualiza porque o leitor insere no processo 

de leitura as informações sobre os efeitos nele provocados” (e isto é visível no 

espaçamento entre as páginas, em que Sant’Anna insere progressivamente análises e 

versos do poeta, multiplicando a interpretação); “em consequência, essa relação se 

desenvolve como um processo constante de realizações. O processo se atualiza por meio 

dos significados que o próprio leitor produz e modifica”703. 

O escritor mineiro ainda aborda, em diversos momentos, outros poemas de Cruz 

e Sousa e lhes dá um viés compatível à trama discursiva do Canibalismo Amoroso, 

passando pela imagética do capro, do satã, do lusbel; mas, com as seguintes palavras, 

corrobora o que expusemos sobre a liberdade e amplidão de leitura: “evidentemente, 

por uma exegese junguiana, podese dizer que os símbolos veiculados por esses poetas 

                                                             
701 PAZ, 2012, p. 105. 
702 SANT’ANNA, 1984, pp. 166167. 
703 ISER, 1996, p. 127. (Grifos nossos) 
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tropicais são cósmicos e estão armazenados no inconsciente coletivo. [...] resposta 

junguiana válida, mas sociológica e historicamente insuficiente”704. 

Ler Cruz e Sousa sem encerrar a poética em mão única. Eis a mundividência de 

Leminski e Sant’Anna. Eis o caminho. 

Por fim, demonstrando desenvoltura crítica à altura de seu tempo, o escritor 

mineiro menciona o poema “Emparedado” (de Evocações) – reduzido maciçamente pela 

crítica a uma “confissão etnorracial suplicante” – traçando novo caminho, em que 

identifica a “metáfora do emparedado” como uma variante da “metáfora do sepulcro”, 

trazendo à tona os versos em que o poeta alude à monja triste, à freira morta, à 

enclausurada, sobrepondo “semiologicamente” os significados: “o corpo aprisiona a 

alma, assim como o caixão aprisiona o corpo, assim como a terra aprisiona o corpo e o 

caixão. [...] Aprisionamento físico, metafísico, místico e, sem dúvida, psicológico”705. 

Com chave de ouro, Sant’Anna encerra o comentário transcrevendo inteiramente o 

soneto “Cárcere das Almas”, de Últimos sonetos, em que Cruz e Sousa inicia nestes 

termos: “Ah, toda alma num cárcere anda presa” (Grifos nossos). 

Esta era, com efeito, uma leitura progressiva, avançada e que influenciou direta e 

indiretamente os leitores futuros. Sant’Anna não objetivou fazer apologia gratuita do 

poeta ou exaltarlhe configurações fora do campo literário. E vimos o quanto ressaltou 

suas virtudes poéticas, demonstrando que era possível ler Cruz e Sousa com 

profundidade e sem dogmatismo, tanto quanto sem recorrer aos paradigmas que 

pesaram durante décadas sobre a obra do poeta catarinense. Sant’Anna, trabalhando a 

poética com naturalidade, integrou Cruz e Sousa à Literatura, retirandoo de 

classificações estanques. Era mais um passo adiante. 

  
                                                             
704 SANT’ANNA, 1984, p. 175. Atento leitor de Cruz e Sousa, Affonso Romano é arguto ao relativizar 
os conceitos junguianos. Sim, pois ensina Fanon que “a civilização europeia, no seio do que Jung chama 
de inconsciente coletivo, caracterizase pela presença de um arquétipo: expressão dos maus instintos, do 
lado obscuro inerente a qualquer ego, do selvagem não civilizado, do preto adormecido em cada branco. 
E Jung afirma ter constatado nos povos não civilizados a mesma estrutura psíquica que reproduz seu 
diagrama. Pessoalmente, penso que Jung se enganou. Aliás, todos os povos que ele conheceu – índios 
pueblos do Arizona ou negros do Quênia, na África Oriental britânica, tiveram contactos mais ou menos 
traumatizantes com os brancos. [...] Jung situa o inconsciente coletivo na substância cerebral herdada. 
Mas o inconsciente coletivo, sem que haja necessidade de recorrer aos genes, é simplesmente o conjunto 
dos preconceitos, mitos, atitudes coletivas de um grupo determinado” (FANON, 2008, p. 159). Não é 
diferente o pensamento acadêmico: “as colocações de Jung sobre o inconsciente coletivo são diferentes 
para os diversos grupos humanos. Analisando os povos que situa como ‘primitivos’ – dentre  eles os 
negros e os hindus –, afirma que possuem uma consciência pouco desenvolvida, pois não têm vontade 
própria, sendo seu psiquismo quase só inconsciente profundo, projetado na realidade que os cerca” 
(CONJUNTO UNIVERSITÁRIO CÂNDIDO MENDES. Revista Estudos afroasiáticos. Rio de Janeiro: 
Centro de Estudos AfroAsiáticos, Edição 12, 1986, p. 43. Grifos no original). 
705 SANT’ANNA, 1984, p. 185. 
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6.3 – Os modernos peregrinos: Iaponan, Zahidé e Uelinton 

 

O crescente interesse despertado pela poesia do simbolista catarinense já era 

notório ao longo da década de 1980. O raro esteta, que já fora mistificado pelos 

imemoriais seguidores, seria mitificado pelos estudiosos peregrinos, que se debruçariam 

com ardor sobre os mínimos detalhes da vida do poeta e trariam à tona um número 

expressivo de novas obras, descobertas por meio de árduas e apaixonadas pesquisas. 

Embora o maciço conjunto da produção destes intelectuais não tenha objetivado 

a releitura poética do autor de Missal, na esteira do objeto central de nossa Tese, não 

deve ficar em branco a contribuição inestimável destes pesquisadores que, mais do que 

descobrir e publicar novas composições de Cruz e Sousa, perdidas entre manuscritos e 

outros documentos, desfizeram equívocos biográficos, promoveram notável resgate 

histórico, auxiliaram na difusão, publicação e circulação de estudos, leituras e trabalhos 

de novas gerações de estudiosos, tornando o poeta certamente muito mais lido e 

conhecido no final do século XX, do que era, por exemplo, em 1985, logo em seguida 

ao Canibalismo amoroso, de Affonso Romano de Sant’Anna. 

O pedagogo Iaponan Soares (19362012), conquanto nascido no Rio Grande do 

Norte, construiu sólida carreira críticoliterária em Santa Catarina, ocupando a cadeira 

36 da Academia Catarinense de Letras e acumulando mais de 30 mil obras em sua 

biblioteca pessoal. Seus inestimáveis trabalhos sobre Cruz e Sousa706deram notável 

impulso à difusão do poeta. Pelos títulos relacionados, fica evidente que o viés 

biográfico e a projeção pessoal do simbolista catarinense constituíram sua prioridade, o 

que não impediu que as análises e interesse sobre o fundador do Simbolismo 

aumentassem consideravelmente no meio literário, sobretudo entre a década de 1980 –
                                                             
706 SOARES, Iaponan. A prosa de Cruz e Sousa. Diário Catarinense. Florianópolis, 25 ago., 1986; 
______. Os simbolistas catarinenses e os pseudônimos.  Diário Catarinense. Florianópolis, 2 mar., 1987; 
______. Uma musa para muitos poetas.  Diário Catarinense. Florianópolis, 7 set., 1987; ______. Cruz e 
Sousa preso por Lauro Müller?  Diário Catarinense. Florianópolis, 13 out., 1987f; ______. Uma 
fotobiografia de Cruz e Sousa? Diário Catarinense. Florianópolis, 2 nov., 1987e; ______. Uma aventura 
de Cruz e Sousa.  Diário Catarinense. Florianópolis, 10 nov., 1987d; ______. Cruz e Sousa personagem 
de romance.  Diário Catarinense. Florianópolis, 16 nov., 1987c; ______. Alguns amigos de Cruz e Sousa.  
Diário Catarinense. Florianópolis, 30 nov., 1987b; ______. Outros amigos de Cruz e Sousa.  Diário 
Catarinense. Florianópolis, 14 dez., 1987a; ______. Cruz e Sousa e a abolição da escravatura.  Diário 
Catarinense. Florianópolis, 11 jan., 1987; ______. Padre Paiva, uma admiração de Cruz e Sousa.  Diário 
Catarinense. Florianópolis, 18 jan., 1988f; ______. Componentes autobiográficos em Evocações.  Diário 
Catarinense. Florianópolis, 17 fev., 1988e; ______. Alguns amigos de Cruz e Sousa.  Jornal de Santa 
Catarina. Blumenau, 13 e 14 mar., 1988d; ______. Cruz e Sousa e seus últimos livros. Diário Catarinense. 
Florianópolis, 16 mar., 1988c; ______. Cruz e Sousa levou a pior em briga de casal.  Diário Catarinense. 
Florianópolis, 30 mar., 1988b; ______. A edição de tropos e fantasias.  Diário Catarinense. Florianópolis, 
27 abr., 1988a; ______. A carreira editorial de Cruz e Sousa. Diário Catarinense. Florianópolis, 16 mai., 
1988g. 
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90. A descoberta de vários poemas inéditos do poeta catarinense, ainda, devemos a 

Iaponan707. 

No tocante a Cruz e Sousa, todavia, é bem provável que a pesquisadora mais 

importante e de maior relevo tenha sido a professora da Universidade Federal de Santa 

Catarina, Zahidé Lupinacci Muzart, pósdoutora pela École des Hautes Études en 

Sciences Sociale, em Paris, e cuja carreira acadêmica e estudos sobre o poeta 

catarinense708 são da mais alta estatura. Tornase incomensurável dimensionar a 

extensão e importância de seu trabalho709 a respeito do esteta simbolista, o que nos 

sugere incluir a autora catarinense na tríade decisiva (Nestor Vítor – Andrade Muricy – 

Zahidé Muzart) que nos permitiu, hoje, ler e submergir na obra de Cruz e Sousa com a 

liberdade e infinitude que nos é possível embrenhar. Sem eles, a poética do magno 

artista teria enfrentado obstáculos e apagamentos que, agora – lançando um retrospecto 

por todo o amontoado crítico – nos é possível supor bem maiores. 

Um exame detido dos trabalhos da professora Muzart nos revela um olhar 

argutíssimo e cuidadoso, sempre desvendando minúcias e particularidades importantes 

                                                             
707 SOUSA, João da Cruz e. Dispersos. Poesia e Prosa. Org. Iaponan Soares e Zilma Gesser Nunes. São 
Paulo: Fundação Editora da UnESP: Giordano, 1998. Há, nesta edição, o acréscimo de 14 poemas 
inéditos. 
708 MUZART, Zahidé Lupinacci. Novo livro sobre Cruz e Sousa. Diário Catarinense, 12 dez., 1988; 
_____. Cruz e Sousa e a poesia do negro no Brasil. Letras de Hoje, PUC/RS, Porto Alegre, junho, 1989, 
pp. 123130; _____. Defesa e luta: a poesia de Cruz e Sousa.  Cruz e Sousa. Série escritores catarinenses 
nº 3. Org. Iaponan Soares e Flávio José Cardozo. Florianópolis: FCC, 1991, pp. 410; _____. 
Introduzindo Broquéis.  Ô Catarina!,  nº 4, Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, julho 1993; 
_____. Pedradas, metralhas: Cruz e Sousa jornalista.  Ô Catarina!, nº 4, Florianópolis, Fundação 
Catarinense de Cultura, julho, 1993; _____. Imortais versus Cruz e Sousa. Diário Catarinense, nº 13, jan. 
1994, pp. 89; _____. Vozes veladas, vozes sufocadas.  Ô Catarina!, Florianópolis, n°17, maio/junho, 
1996, p. 10; _____. O Moleque, um pasquim do século XIX.  Ô Catarina!, Florianópolis, nº 28, 
março/abril, 1998, p. 14; _____ (Org.). Cruz e Sousa.  Poesia Completa. Florianópolis: Fundação 
Catarinense de Cultura; Fundação Banco do Brasil, 1993;_____. Cruz e Sousa e o trabalho da arte. 
Introdução a Cruz e Sousa. Poesia Completa. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura; Fundação 
Banco do Brasil, 1993, pp. 2327; _____ (Org.) Cartas de Cruz e Sousa. Florianópolis: Editora Letras 
Contemporâneas, 1993; _____ e SOARES, Iaponan.  No centenário de Broquéis e Missal. Florianópolis: 
Editora da UFSC; Fundação Catarinense de Cultura, 1994; _____. O popular na poesia do jovem Cruz e 
Souza. In:____.ANTELO, Raul (Org.).  Identidade e Representação. Florianópolis: EDEME, 1994; 
_____. Vozes veladas, vozes sufocadas.  Ô! Catarina. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura, nº 
17, 1996; _____. Um Poeta do Século XX.  Ô Catarina!. Florianópolis: Fundação Catarinense de Cultura,  
v. 25, 1997; _____. Cruz e Sousa e a crítica.  Cult Revista Brasileira de Literatura. São Paulo: Lemos 
Editorial, nº 8, 1998; _____. Papel Branco, Tinta Negra: Cruz e Souza, Jornalista. Revista Continente Sul 
Sur, v. 8. Porto Alegre: Instituto Estadual de Cultura, 1998, pp. 101106; _____. Resgates de Cruz e 
Sousa.  Ô! Catarina. Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, nº 31, 1998; _____. Piparotes: um 
intelectual no desterro. In:____.PESAVENTO, Sandra J. e LEENHARDT, Jacques. Discurso histórico 
narrativa literária. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1998a; _____. Pedradas, metralhas: Cruz e Sousa 
jornalista.  Ô! Catarina!. Florianópolis, Fundação Catarinense de Cultura, nº 50, 2001;______. Cruz e 
Sousa. Cruz e Sousa, Broquéis. Porto Alegre: L&PM, 2002, pp. 314. 
709 Rendemos profunda gratidão à saudosa professora catarinense Zahidé Lupinacci Muzart, que nos 
enviou diversas de suas publicações sobre Cruz e Sousa por email, poucos dias antes de falecer, em 28 
de outubro de 2015. 



250 
 

sobre Cruz e Sousa. Detendonos em alguns, ficará clara a extensão do alcance de sua 

pesquisa para uma compreensão mais moderna do autor de Faróis. Orientadora de duas 

Dissertações de Mestrado710 e uma Tese de Doutorado711, todas sobre o poeta, este foi 

seu constante e prolífero material de pesquisa712.  

Em texto de 1989, Muzart repassa em poucas linhas a crítica histórica do poeta, 

desde Araripe Jr., apontando as constantes da figura do negro, reforçada por Roger 

Bastide, e dividindo esta historiografia em etapas, uma delas inaugurada pelo sociólogo 

francês, outra pela estilística de Antônio de Pádua e a mais recente – para o momento 

em que a autora escrevia – vinda por meio de Leminski e Sant’Anna. A divisão 

proposta pela professora catarinense foi o ponto de partida que adotamos, nesta Tese, 

para elaborar os marcos divisórios entre os leitorescríticos. 

A Bibliografia crítica sobre Cruz e Sousa, listada no final do volume organizado 

por Lauro Junkes – não é demais relembrar o que já dissemos – foi organizada pela 

professora Zahidé e é a mais completa atualmente. Foi a que nos orientou nas pesquisas, 

embora tenhamos incluído vários textos não elencados neste inventário, como, por 

exemplo, a Dissertação de Sonia Romolo e os trabalhos acadêmicos mais modernos. 

Buscamos superar a compilação da professora justamente pela importância dos 

trabalhos, que agora constatamos: repercutiram mais na divulgação do poeta do que sua 

própria obra. 

Ousada ou quiçá realista, Muzart chega mesmo a cogitar: “podese arriscar a 

hipótese de que, sem Nestor Vítor, a obra de Cruz e Sousa estaria fadada ao 

esquecimento, apesar de sua importância”713. Afirma a estudiosa, sem titubear, que 

mesmo até aquele momento (escrevia em 1989), o poeta era conhecido em Santa 

Catarina por sua biografia e cor da epiderme, mas bem pouco lido. 

Em virtude de seu papel – que situamos sem receio em linha de continuidade 

com Andrade Muricy – a intelectual catarinense não priorizou a perspectiva da leitura 

                                                             
710 TORRES, MarieHélène Catherine. Descida poética ao mundo infernal de Cruz e Sousa e Baudelaire. 
1995. Dissertação (Mestrado em Literatura)  Universidade Federal de Santa Catarina. Orientador: Zahidé 
Lupinacci Muzart, 1995; VALLADÃO, Tânia Cristina Correa. De arte e de dor: Proposta nova para o 
estudo de Evocações. 116 p.,1989. Dissertação (Mestrado em Literatura)  Universidade Federal de Santa 
Catarina, Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior. Orientador: Zahidé Lupinacci 
Muzart, 1989. 
711 MAFRA, Inês da Silva. Herói esquivo: Cruz e Sousa e as celebrações (desculpabilizantes?). 2003. 
Tese (Doutorado em Literatura)  Universidade Federal de Santa Catarina, Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Orientador: Zahidé Lupinacci Muzart, 2003. 
712 Remetemos ao Currículo Lattes da Professora Doutora Zahidé Lupinacci Muzart: 
<http://lattes.cnpq.br/1709321137559126>, que no total foi Orientadora de 26 Dissertações de Mestrado e 
13 Teses de Doutorado, dentre um inesgotável universo de produção e contributo à cultura do país. 
713 MUZART, 1989, p. 124. Grifo da autora. 
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da obra, nos moldes do leitor, conforme nossa pesquisa, embora o tivesse feito em 

alguns momentos. Abrange a história, a biografia, a figura e importância do poeta como 

lemes condutores de sua missão acadêmica – plenamente exitosa, ademais. Por isso, 

categoriza o poema “Emparedado”, de Evocações: “o texto é uma autobiografia”714.  

Desfaz, como já o fizera Muricy, o falso mito de que Cruz e Sousa se absteve 

dos problemas sociais, acrescendo que “suas visões [de Cruz e Sousa] simbolistas 

contém [...] pobres e perseguidos, deserdados, humilhados e marginalizados. Por isso é 

um poeta completo”715. 

Um trecho de Muzart, todavia, nos é particularmente importante: “é estranho, e 

mesmo surpreendente, que Cruz e Sousa tenha deixado de incluir, em sua obra, peças 

de grande valor literário, e que não eram documentos716, tais como o poema ‘Crianças 

negras’ e o texto em prosa ‘Consciência tranquila’”717 718. 

Na plataforma de nosso norte teórico, remetemonos não aos vazios textuais da 

teoria iseriana do efeito, mas a três pontos: o vazio histórico, a posição da leitora em 

comento (a professora Muzart), e ao próprio Cruz e Sousa, como leitor de si mesmo. 

Somente uma submersão densa na historiografia crítica pode nos esclarecer estas 

questões. Como leitor de sua própria obra, os estigmas de todo o contexto 

etnobiográfico que desde o início eclodiram, nos sugerem que Cruz e Sousa se sentia 

fortemente vinculado às questões de universalidade humana, como apontamos na 

                                                             
714 Idem, ibidem. Sob uma perspectiva literal e temática, “Emparedado” sugere uma autoconfissão 
biográfica do poeta, de fato. O que ressaltamos, nesta passagem, é que o texto da professora não deixa 
margem ao entendimento de que, em se tratando de Simbolismo, “Emparedado” pode assumir uma 
proliferação de significados diversos na construção do ideário do leitor. Acreditamos que Muzart o sabia 
perfeitamente, mas que o teor didático de seu artigo, aliado ao espaço limitado, não lhe tenham permitido 
um mergulho mais profundo. 
715 Idem, ibidem, p. 127. 
716 A alusão da professora diz respeito à alegação de Nestor Vítor, que afirmara não ter publicado a 
produção inteira de Cruz e Sousa por encontrar muitos documentos sem valor literário e produções 
irregulares, de juventude. É o que afirma o crítico na edição da Obra completa (192324) de Cruz e 
Sousa, que promoveu. Devido aos laços de amizade entre ambos e à fidelidade que Nestor honrou até sua 
morte, em 1932, parecenos claro que o paranaense sabia o que o poeta de Faróis desejara ou não 
publicar. Já o afirmamos, mas a questão suscitada pela professora catarinense nos exigiu retornar ao tema. 
717 Idem, ibidem, p. 128. (Grifos nossos) 
718 Em outro texto, Muzart retoma a dúvida e demonstra o quanto o impasse a inquietava: “tais poemas 
[“Crianças negras” e “Consciência tranquila”] foram deixados de lado pelo próprio poeta, quando da 
organização de Broquéis e Faróis – este último, publicado por Nestor Vítor que, igualmente, ali não os 
recolheu. Podemos perguntarnos das razões desse abandono. As páginas abolicionistas são deixadas de 
lado por serem muito veementes? Por já ter sido proclamada a Abolição? Porque repugnava a Cruz e 
Sousa revolver a questão racial? Por serem considerados de menor qualidade? Não se conhecem as 
razões, que podem ter sido todas as que apontei acima, ou outras, porém alguns dos poemas como 
Crianças negras merecem uma leitura ainda hoje, pois além do ‘mérito artístico do poema, é um grito de 
desolação e ansiedade’, no dizer de Andrade Muricy” (MUZART, Zahidé Lupinacci. Piparotes: um 
intelectual no desterro. In:____.PESAVENTO, Sandra J. e LEENHARDT, Jacques. Discurso histórico 
narrativa literária. Campinas: Ed. da UNICAMP, 1998a, p. 160). 
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explicação de Anna Balakian, e menos atento aos rótulos de temáticas específicas, como 

no comentário malicioso de José Lins do Rêgo (“tivesse ficado o poeta dos negros”), 

que já conferimos, mas que agora especialmente grifamos. Ao separar o aspecto infeliz 

do julgamento deste escritor, notamos que, implícita em suas palavras, está a percepção 

de que Cruz e Sousa intencionara uma dimensão cosmogônica em sua obra, e não 

temática. Se “tivesse ficado o poeta dos negros”, como entendeu Lins do Rêgo, significa 

obviamente que não ficou. Às vezes até os “inimigos” nos revelam verdades úteis. 

Esta conclusão, conquanto ainda prévia, nos parece corroborada pelos próprios 

estudos da professora Muzart, que em outro texto conclui pela necessidade de “maior 

compreensão do poeta Cruz e Sousa, não o poeta negro, mas simplesmente POETA, 

com maiúsculas, um dos maiores que a poesia brasileira já teve e, seguramente, o 

melhor em ‘400 anos de poesia’, no dizer de Silvio Romero”719. 

Um exame neste mesmo texto nos revela que a pesquisadora localiza e salienta 

as composições em que Cruz e Sousa revela sua admiração pela ambiência das selvas 

africanas e sua luta na condição de discriminado e excluído dos núcleos literários. 

Afirma Muzart, ainda, que o poeta “cantou a negritude – a raça, a África, a mulher 

negra”720, referindose mais enfaticamente na prosa. Entendemos, sem discordar da 

professora, que a riqueza e variabilidade temática no todo da Obra do esteta catarinense 

não tomam caráter panfletário, monotemático, ou vinculado a uma causa social 

específica. A Muzart – leitora, em seu texto, cita Zilá Bernd quando aborda exatamente 

esta questão: “a principal característica da cultura brasileira, como da latinoamericana, 

consiste em devorar a cultura dos colonizadores e reempregála de maneira criativa, isto 

é, introduzindo nesta cultura os elementos do patrimônio cultural autóctone”721 722. 

Vejamos detidamente. Em outro texto importante, Muzart analisa o período de 

juventude do poeta (tema recorrente na pesquisadora), seu engajamento e textos 

abolicionistas no jornal O moleque, porém a própria professora relativiza os símbolos de 

                                                             
719 MUZART, Zahidé Lupinacci. Defesa e luta: a poesia de Cruz e Sousa. Cruz e Sousa. Série escritores 
catarinenses nº 3. Org. Iaponan Soares e Flávio José Cardozo. Florianópolis: FCC, 1991, p. 10. Grifos e 
maiúsculas da autora. 
720 MUZART, 1989, p. 7. 
721 BERND, Zilá. Negritude e literatura na América Latina. Porto Alegre: Mercado aberto, 1987. Apud: 
MUZART, 1991, p. 7. Os grifos são nossos. 
722 A definição do termo “autóctone”, que nos oferece Marcel Detienne, problematiza, em nosso entender, 
a ausência de certos elementos temáticos de “brasilidade” na obra de Cruz e Sousa, que foram tão 
explorados pelos modernistas e pela prosa regionalista do século XX. Define Detienne: “Autóctone, para 
dizêlo simplesmente, é uma palavra indígena surgida em várias aldeiascidades da Grécia antiga para se 
afirmar ‘nascido da própria terra’, a própria terra habitada por aquele ou aquela assim qualificado (a)” 
(DETIENNE, Marcel. A identidade nacional, um enigma. Trad. de Fernando Scheibe. São Paulo: Editora 
Autêntica, 2013, p 26). 
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Cruz e Sousa em sua leitura, ao identificar “o conhecido poema ‘Acrobata da dor’, de 

Broquéis (1893) como metáfora símbolo da resistência do poeta à invisibilidade a que o 

quiseram aprisionar e contra a qual se revoltou em explosão do mais alto lirismo”723. 

Escusamonos por novamente transcrever o soneto, mas ele nos desvendará uma 

vertente essencial para se compreender Cruz e Sousa através do trabalho de Muzart. 

 

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... 
 
Pedemte 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.724 

 

No final de seu artigo, que transcrevemos acima, a pósdoutora catarinense 

expressava um contexto em que o poeta batalhava contra a invisibilidade725 na posição 

de homem-intelectual negro. Com naturalidade, transpôs os símbolos do soneto para a 

realidade social que vislumbrou. Já observamos, nesta Tese, que estes versos (em 

princípio, metáforas do coração como um palhaço) são permeados de vazios textuais e 

multidireções que dependem da construção individual do leitor. Embora desprovido de 

qualquer palavra que levasse um exegeta a deduzir a condição etnorracial de seu autor, 

Muzart o interpretou neste âmbito. Com isso, a leitora nos mostrou – implicitamente – 

que em Cruz e Sousa não há fechamento de sentido, e menos ainda univocidade de 

direção de sentido. Quantas realidades (as mais diversas) podem estar inseridas no 

“coração” que é obrigado a prosseguir “rindo” no “espetáculo”, mesmo sob o desespero 

                                                             
723 MUZART, 1998a, p. 167. 
724 SOUSA, João da Cruz e. O mercantil. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1890; Idem, Broquéis, Rio de 
Janeiro: Magalhães & Cia. Editores – Livraria Moderna, 1893. 
725 A invisibilidade, o preconceito, a segregação e outros aspectos que circundam o tema será objeto de 
nosso sétimo capítulo, sempre no aspecto em que atuaram (e atuam) no ofuscamento da obra de Cruz e 
Sousa. 
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de estar se afogando em seu próprio sangue? Coração e Palhaço, como símbolos 

canônicos, se convertem no poema em infinitude metafórica. Muzart inseriu o homem 

negro oitocentista726, mas poderíamos inserir o pobre, o injustiçado, o traído, e o que a 

imaginação do leitor pretender perseguir, sem cair – frisese bem – na 

“superinterpretação” a que nos advertiu Umberto Eco, em anterior citação. O texto, 

afinal, é nosso guia inarredável. 

Emergindo de toda essa tessitura, veremos Celestino Sachet, também professor 

da Universidade Federal de Santa Catarina, afirmar que “uma leitura abrangente da obra 

de João da Cruz e Sousa, bem como da presença do negro na literatura brasileira, com 

certeza, vai desviar o eixo mártir da cor para o espaço profeta da forma”727. Como se 

necessitasse de maior clareza, o professor ainda escreve, em texto, inserido em volume 

organizado por Iaponan e Zahidé:  

 

[...] ouso proclamar: enganouse a Críticahipertexto sobre Cruz e 
Sousa: o Poeta jamais desejou assumirse, apenas, como Cisne Negro 
ou como Mártir da Negritude, devorado pelos leões do Circo 
Parnasiano; o Poeta da Prosa e o Prosador do Poema inflamase no 
sintexto de um Profeta da Forma, em luta desesperante para atrair o 
Messias Estético que recusa encarnarse na Virgindade do Verso 
Adverso.728 

 

A própria professora Zahidé, em texto lapidar (que integra esta mesma 

coletânea), afirma que a busca pela síntese domina a arte de Cruz e Sousa e ficará mais 

patente nas obras de maturidade, em que há “maior densidade de imagens, metáforas 

mais obscuras, contrastes maiores”, comparando com criatividade o poeta ao alquimista 

das palavras, pois “os poemas de Cruz e Sousa, toda a sua obra é uma busca espiritual 

intensa e, nessa busca, como num ritual iniciático, o poeta/poesia se vai transformando 

[...] o caminho de Cruz e Sousa [...] é uma verdadeira ‘senda dos ocultistas’”, que 

integra a “busca do insólito num trabalho de estranhamento de palavras e imagens”. 

Será justamente Muzart quem veremos afirmar, com segurança, que a poesia moderna 

                                                             
726 Podemos sintetizar melhor a ideia: se Muzart viu a “revolta do homem negro excluído”, em um soneto 
em que parece impossível descobrir a posição etnorracial de seu autor (para quem leia ignorando qualquer 
informação sobre Cruz e Sousa), então outras analogias são possíveis e viáveis. 
727 SACHET, Celestino. O Estilo é o sol da escrita (Cruz e Sousa). Ô! Catarina. Florianópolis: Fundação 
Catarinense de Cultura, nº 14, jul. 1993b. 
728 SACHET, Celestino. A Cruz de ser João e de estar Cruz e Sousa. In:____.SOARES, Iaponan; 
MUZART, Zahidé Lupinacci. (Org.) Cruz e Sousa: no centenário de Broquéis e Missal. Santa Catarina: 
Editora FCC, 1994, pp. 9394. As maiúsculas são do autor. 



255 
 

começou com Cruz e Sousa, tornandose “muito mais autoconsciente”729, enfeixando 

com precisão: “há vários poemas que nos permitem vêlo [a Cruz e Sousa] como um 

dos precursores do modernismo”730. 

A intertextualidade da professora catarinense é completa, sem negar o 

pioneirismo arguto de Bastide, rendendo os devidos elogios às obras de Leminski e 

Sant’Anna, e grande parte dos que já estudamos. Uma de suas valiosas contribuições 

vemos na edição 25 de Ô Catarina!, em nos recomenda a leitura de um artigo em que 

Gilberto Teles “analisa magistralmente” (a expressão é de Muzart), a relação entre 

Mário de Andrade e Cruz e Sousa, trazendonos subsídios para uma questão espinhosa 

que havia ficado em aberto. No momento em que o autor de Macunaíma detecta a 

influência de Cruz e Sousa em Olavo Bilac (como já vimos), destacando o processo de 

enumeração, Gilberto Teles detecta o “oculto” da questão. Diz o professor: 

 

Mas o que é realmente digno de nota é o que ficou interdito, o que ele 
[Mário de Andrade] pensou em dizer e acabou guardando para depois, 
embora o dissesse indiretamente através de uma falha técnica, um 
quase anacoluto paragrafal, se se pode falar assim. É que Mário 
tratava da enumeração e, por isto, se lembrou de Cruz e Sousa. Mas, 
em vez de dar exemplo de enumeração na obra do poeta, como era de 
esperarse, prefere dar exemplo de versos com palavras longas, como 
que despistando o leitor... Parece que ele não desejava mostrar 
ostensivamente o que ele ‘sentia’ ser um toque de modernidade para a 
sua teoria e para os seus versos, tal como estava encontrando nos 
futuristas italianos. [...] talvez para cercar de privilégios a sua teoria.731   

 

Por meio da leitura de Muzart, chegamos a Teles e concluímos que a ausência 

misteriosa de estudos e maiores explanações sobre Cruz e Sousa, por Mário de 

Andrade, provavelmente se deveu ao receio do escritor paulista em demonstrar quantas 

de suas “inovações” eram, na verdade, heranças do Simbolismo, e particularmente de 

Cruz e Sousa. Processo análogo deve ter ocorrido com diversos intelectuais, é o que 

deduzimos. Zelosos de não expor a público que no poeta catarinense se encontrava a 

matriz de muitos dos “novos processos” alardeados no século XX, era melhor manter a 

figura do simbolista catarinense em “lugar seguro”. E escondido, evidentemente. 

Tão escondido, que descobrimos exatamente o trecho do artigo de Teles, que 

transcrevemos acima, constando em obra de sua própria autoria, publicada pela primeira 

                                                             
729 Remetemos à nota de rodapé em que nos referimos à autoconsciência no sentido de autocrítica. 
730 MUZART, 1994, pp. 9394. 
731 Entre as várias publicações deste texto, adotamos a última: TELES, 1994, pp. 53 e 55. 
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vez em 1980, na página 179732. A percepção aguda de Teles, no entanto, havia passado 

despercebida, pois em nenhum dos textos críticos sobre Cruz e Sousa vemos remissão a 

esta obra, e sequer a professora Muzart a cita em seu inventário crítico. Teles repetiu 

sua opinião treze anos depois (1980 – 1993), em dois artigos quase idênticos (na Revista 

Travessia nº 26 e na Revista da Academia Carioca de Letras, nº 2), e agrandou o ensaio 

na publicação de 1994. Teles estava dizendo a mesma coisa quatro vezes; em algum 

momento teria de ser ouvido. 

Oportunamente, quando trabalhamos a semelhança (ou influência) de Cruz e 

Sousa entre os poetas modernos733, a intertextualidade mostrouse intensa e facilmente 

detectável, embora os próprios autores mal comentassem a respeito. O problema virá à 

tona na sequência de nossa pesquisa. 

Por outro lado, trabalho de raro fôlego coube ao autor da mais recente e extensa 

biografia de Cruz e Sousa: o jornalista e escritor Uelinton Alves. Defensor incansável 

do resgate das obras do poeta734, de suas minúcias biográficas735, do desfazimento de 

equívocos históricos736 e, sobretudo, dos aspectos que envolvem a negritude, o 

pertencimento, a cidadania e a difusão do poeta, os estudos do pesquisador737 têm 

projetado o simbolista catarinense com notável proeminência no cenário da Literatura, 

até a contemporaneidade. 

Conquanto os pesquisadores deste capítulo não encarnem a figura que definimos 

como “leitor” de Cruz e Sousa, a fim de construir o fluxo de um entendimento 

cronotópico e lhe estabelecer os eixos, são pesquisadores que promoveram trabalhos 

                                                             
732 TELES, Gilberto Mendonça. A escrituração da escrita: teoria e prática do texto literário. Rio de 
Janeiro: Editora Vozes, 1980, p. 179. 
733 CAPOBIANCO, 2013, pp. 7589. 
734 Em diversas obras, Alves arrolou poemas e produções inéditas de Cruz e Sousa. Como exemplo, em 
1996 acresceu à obra do poeta 23 sonetos a “Outros Sonetos”, 8 sonetos a “Campesinas”, 1 soneto a  
“Cambiantes”, e 29 poemas a “Dispersas”, todos descobertos por sua incansável pesquisa. Em: ALVES, 
Uelinton Farias.(Org.) Poemas inéditos de Cruz e Sousa. Florianópolis: PapaLivro Editora, 1996. 
735 A obra Reencontro com Cruz e Sousa, que teve a 1ª edição em 1990 constituiu documento precioso 
sobre pormenores biográficos e novas informações e descobertas sobre Cruz e Sousa. Imprescindível a 
qualquer pesquisador do poeta. 
736 A participação de Cruz e Sousa no Folha popular e os manifestos “sob a insígnia de um fauno” não 
existiram. Foram mitos, equívocos perpetrados por Araripe Jr.. Aprofundamos a questão alhures 
(CAPOBIANCO, 2014, pp. 7173), cujo esclarecimento dessas “lendas” devemos ao trabalho de Uelinton 
Alves. 
737 ALVES, Uelinton Farias. O abolicionista Cruz e Sousa. Rio de Janeiro: Secretaria Municipal de 
Cultura, 1987; ______. (Org.), 1996; ______. Cruz e Sousa e a negritude. Ô Catarina!, Florianópolis, nº 
28, março/abril, 1998, p. 16; ______.  Reencontro com Cruz e Sousa. 2. ed. Florianópolis: PapaLivro 
Editora, 1998; ______. Cruz e Sousa inédito e desconhecido. In:____. Revista poesia sempre. Rio de 
Janeiro: Fundação Biblioteca Nacional, 2004; ______., 2008. 
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capazes de difundir o poeta de tal forma, que interferiram com êxito no acesso e nas 

leituras da obra. 

Por isso, as Dissertações de Mestrado orientadas pela professora Zahidé são de 

1995, período em que a eclosão da figura do poeta vai tomando maior vulto, posto que 

somente fora objeto da pesquisa acadêmica no trabalho de Maria Helena Regis, em 

1974 e 1976, e Sonia Romolo, em 1979, como já o demonstramos. 

Desse modo, entramos no momento dos “festejos”. 

 

6.4 – Os festejos dos centenários: 1993 e 1998 

 

Em 1993, por ocasião do centenário do surgimento do Simbolismo no país, pela 

publicação de Missal e Broquéis, em 1893; bem como em 1998, ano do centenário da 

morte do poeta, houve um número de publicações notoriamente acentuado, algumas que 

avançaram efetivamente na compreensão da obra. Como temos observado, e seria de se 

prever, textos de diverso porte abordavam – sob uma infinidade de ângulos – os 

aspectos biográficos e pessoais do poeta, quando veio à tona com mais ênfase sua 

relação com o movimento negro brasileiro738, tema do capítulo seguinte. 

Entretanto, como já advertíramos em capítulo precedente, a evolução dos 

leitores do – já ilustre – catarinense se deu aos atravancos, entre elevações de arranha

céus e escombros de cavidades subterrâneas. Vejamos. 

Em Cem anos com Broquéis, o escritor José Geraldo transcreve conferência que 

havia proferido em 1993, e a publica neste mesmo ano em forma de livro, em que a 

                                                             
738 Joel dos Santos nos define o movimento negro, que são “todas as entidades, de qualquer natureza, e 
todas as ações, de qualquer tempo, fundadas e promovidas por pretos e negros. Entidades religiosas, 
assistenciais, recreativas, artísticas, culturais e políticas e ações de mobilização política, de protesto anti
discriminatório, de aquilombamento, de rebeldia armada, de movimentos artísticos, literários e 
‘folclóricos’ – toda essa complexa dinâmica, ostensiva ou encoberta, extemporânea ou cotidiana, constitui 
o movimento negro”  (SANTOS, Joel Rufino dos. Movimento negro e crise brasileira, Atrás do muro da 
noite; dinâmica das culturas afrobrasileiras, Joel Rufino dos Santos e Wilson do Nascimento Barbosa, 
Brasília,Ministério da Cultura/Fundação Cultural Palmares, 1994, p. 157). Além das tradicionais obras de 
Zilá Bernd que estudaremos adiante, sobre o Movimento Negro consultese: SOUZA, N.S. Tornar-se 
negro ou as vicissitudes da identidade do negro brasileiro em ascensão social. Rio de Janeiro: Graal, 
1990; PEREIRA, Amauri Mendes; SILVA, Joselina da. O movimento negro brasileiro: escritos sobre os 
sentidos de democracia e justiça social no Brasil. Belo Horizonte: Ed. Nandyala, 2009; NASCIMENTO, 
Abdias (Org.) (1982). O Negro revoltado. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1982; MOURA, Clóvis. 
História do negro brasileiro. São Paulo: Ática, 1989; SANT'ANA, Luiz Carlos. Breve memorial do 
movimento negro no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro: “Papéis Avulsos”, CIEC/UFRJ, nº 53, 1998; 
HANCHARD, Michael George. Orfeu e o poder: o movimento negro no Rio de Janeiro e São Paulo 
(19451988). Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001; SANTOS, José Antônio dos. Raiou a alvorada: Intelectuais 
negros e imprensa, Pelotas (19071957). Pelotas: Universitária, 2003; GOMES, Arilson dos Santos. 
Ideias negras em movimento: da Frente Negra ao Congresso Nacional do Negro de Porto Alegre. 
Florianópolis: III Encontro Escravidão e Liberdade no Brasil Meridional, 2007. 
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segunda parte é simples antologia de sonetos do poeta simbolista. Obra que teve uma 2ª 

edição, em 1998, não se enjeita à análise de modo algum. 

Com um conteúdo totalmente biográfico, inicia demonstrando as iniciativas da 

Fundação Catarinense de Cultura em prol da obra do poeta, e se limita a apontar a 

descoberta efervescente de inéditos de Cruz e Sousa, que foram se agregando à Obra 

completa (postura já adotada na publicação de 1945, por Andrade Muricy), como não 

sendo algo que lhe aumenta o mérito, eis que – e isto o diz Geraldo – a escolha pessoal 

de Cruz e Sousa, conhecida por Nestor Vítor, era o que constava na edição de 19234, 

que anteriormente chamamos de “pentateuco sousiano”739. Neste ponto estamos de 

acordo, não obstante sejam louváveis muitas das obras incluídas depois da edição de 

Nestor, algumas verdadeiros tesouros do idioma. 

Ocorre, porém, que Geraldo julga a poesia sousiana muito mais importante que a 

prosa, “por motivos que não podemos avaliar”, embora Andrade Muricy houvesse 

explicado, no seu Panorama, a inadequação natural do Simbolismo à prosa de ficção740. 

Geraldo, infelizmente, atribui o “surgimento” do Simbolismo no Brasil a Medeiros de 

Albuquerque, que havia publicado as obras (hoje esquecidas) “Canções da 

Decadência”, em 1887, e “Pecados”, em 1889741. Aponta um citação em que Muricy 

mostra Albuquerque como “introdutor” do Simbolismo no país, repetida pelo biógrafo 

Magalhães Jr., e assim, Geraldo confunde pioneirismo histórico com eclosão do 

movimento – mérito este que pertence a Cruz e Sousa. O próprio biógrafo houvera 

também interpretado como Geraldo. Sobre a produção inicial de Medeiros de 

Albuquerque, Muricy a entende como “veleidades de atualização, parecendo incorporar

se numa corrente com a qual não tinha qualquer afinidade espiritual ou estética, como 

ficou comprovado quando teve de tomar posição diante [...] de nossos simbolistas”.  

                                                             
739 Referimonos às obras que o poeta escolheu e aceitou publicar, informação que Nestor Vítor manteve 
segura, e que consubstanciam a edição de 19234, organizada por Vítor: Missal, Broquéis, Evocações, 
Faróis e Últimos sonetos. 
740 Parecenos definitiva a explicação de Muricy, em seu Panorama: “De todas as grandes tendências 
criadoras da Literatura moderna, o Simbolismo terá sido provavelmente a que menos favoreceu o surto da 
prosa ficcionista; não direi a prosa viva, porquanto, tornadas indefinidas as fronteiras entre o território 
poético, esta se afirmou de validade e versatilidade inegáveis. Não propriamente a simbolização, mas o 
processo alusivo e de sugestão, considerado como elemento de sondagem e devassamento da 
interioridade, refletindose na representação e na expressão, interdizia aos criadores do romance e do 
conto qualquer critério descritivista. Repelia o apoio seguro e objetivo da narração direta” (MURICY, 
1987, p. 54. Grifos nossos). 
741 Todas as tentativas de encontrar estas obras restaram infrutíferas. Pelo julgamento de Muricy, logo 
adiante, supomos que não eram trabalhos definidores da eclosão de um movimento literário. Alfredo Bosi 
é mais taxativo, afirmando que são “maus” (BOSI, 2013, p. 287). 
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Afirma o autor do Panorama que Albuquerque “ocupouse [...] com Cruz e Sousa [...] 

quase sempre num espírito de incompreensão ou mesmo animosidade”742. 

Se Geraldo houvesse somente dito isso, não estaríamos verificando sua feição de 

leitor. Ocorre, porém, que o autor associa indissoluvelmente a vida do poeta com sua 

obra, na trilha de Abelardo Montenegro, que considerava possível traçar a biografia 

indo aos poemas. Anacronicamente, diz Geraldo, sobre esse “caráter autobiográfico” do 

poeta, que “a partir dos dados relecionados com sua biografia, pode ser deduzido, mas 

não demonstrado, evidentemente”. Aponta a existência de discussões teóricas que 

diferenciam “o eu lírico (ou do texto) e o eu histórico (ou do autor), embora na prática 

se confundam”743, o que hoje soa absurdo. E ainda mais, ao referirse aos poemas em 

que o catarinense usa a 2ª pessoa: “Cruz e Sousa [...] com muita frequência [...] estaria 

fugindo de exporse ao narcisismo”, sem deixar de atribuir a alguns sonetos do 

simbolista a “ocultação do eu lírico”, pois o “Cavador do Infinito” (de Últimos sonetos) 

“é ele mesmo [Cruz e Sousa]”. 

Atribui ao ano de 1907 a crítica positiva de Sílvio Romero (quando se dera em 

1905) e elenca diversos autores favoráveis ao poeta, incluindo Ronald de Carvalho e 

Medeiros de Albuquerque, o que já vimos ser errôneo. O problema se agiganta quando 

atribui o pouco conhecimento da Obra de Cruz e Sousa a um fator “inusitado”: 

 

A despeito da sua agigantada estatura de poeta e do alarde que às 
vezes se faz do crescimento de sua popularidade, é relativamente 
pouco conhecido, o que se justifica com a afirmativa de que é um 
escritor elitista. [...] [isto] se deve ao fato de a linguagem figurada, ou, 
no caso, altamente figurada, ser pouco acessível aos que não têm 
estudos na área da literatura, lacuna que a refinada sensibilidade de 
alguns podem preencher.744 

 

Quando Geraldo afirma que, embora os muitos sonetos, “só três poemas de 

forma livre [sic] concorrem realmente para glorificação do seu nome: Antífona, 

Ressurreição e Violões que choram [...]”, damonos conta porque os leitores do esteta 

catarinense assumem percursos inusitados, ou rizomáticos, como já demonstramos.  

Geraldo confundiu (talvez sem o notar) a massificação da leitura para um 

contingente populacional com a recepção critica dos leitores. Guimarães Rosa, Ferreira 

                                                             
742 MURICY, 1987, p. 329. 
743 Grifos nossos. 
744 GERALDO, José [1993]. Cem anos com Cruz e Sousa. 2. ed. Brasília: Editora LGE, 1998, p. 48. 
(Grifos nossos) 
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Gullar ou João Cabral de Melo Neto gozam de fama crescente, embora ofereçam uma 

escrita complexa para o público em geral. O problema nunca gravitou nesta esfera. 

A obra de Geraldo, conquanto tenha atingido duas edições, foi um solavanco nas 

leituras de Cruz e Sousa, em que não se avançou, mormente reconheçamos a boa 

vontade do autor. Era preciso retomar o fio de voltagem ao qual estávamos conectados. 

Ainda em 1993 as Cartas de Cruz e Sousa vêm à publicação, com a organização, 

introdução e notas a cargo da professora Muzart745. Como aprofundamos em outra 

ocasião746, a novidade da correspondência do poeta mostravanos, sem dúvidas, a marca 

da pobreza na subsistência do artista. Em quase todas as missivas o poeta catarinense 

rogava aos amigos que lhe fornecessem recursos para sua sobrevivência, alimentação, 

saúde. Era, não obstante, uma aquisição documental importante para a Obra completa. 

Sem sairmos de 1993, Ivan Teixeira (19502013) publica Missal e Broquéis 

contendo Introdução, organização e fixação de texto de sua lavra. A Introdução, na 

verdade, era um longo artigo, trazido agora à esfera dos “leitores”. 

Não obstante o professor (que possuía larga produção críticoliterária) inicie 

considerando Missal “um livro de realização insegura, permanecendo sobretudo como 

documento das conquistas expressivas que levariam aos versos de Broquéis”747, do que 

discordamos, prosseguimos nos vestígios de sua efetiva leitura, sem préjulgar. 

A Introduçãoartigo recebe o título: “Cem anos de Simbolismo: Broquéis e 

alguns fatores de sua modernidade”. A subdivisão do texto de Teixeira nos indica o 

caminho que percorreu: 1 – Esboços de atmosfera vaga; 2 – Metalinguagem; 3 – 

Erotismo sensual; 4 – Erotismo espiritual; 5 – Retratos extravagantes; 6 – Visões 

místicas; 7 – Alegorias pessimistas. 

A divisão proposta, desenvolvida em um campo temático híbrido, parecia uma 

fonte derivada da estilística de Antônio de Pádua (1946), conquanto Teixeira avance, 

localizando estrofes sem verbo, enumeração ostensiva, a “pouca distância” da estética 

surrealista, a “lógica do absurdo, de feição onírica e freudiana”, mas não se aprofunda 

nas camadas semânticas e agônicas que o poeta metamorfoseou na obra. A presença da 

cor branca, em Broquéis, é mencionada por Teixeira de forma ambígua e com 

estranheza: “a frequência do branco neste livro é particularmente intensa. Tratase de 

                                                             
745 MUZART, 1993. 
746 CAPOBIANCO, 2014. 
747 SOUSA, João da Cruz e. Missal. Broquéis. 2. ed. Introdução, organização e fixação de texto por Ivan 
Teixeira. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p. X. (Grifos nossos). A 1ª edição é de 1993, e o próprio 
organizador numerou sua Introdução com algarismos romanos. 
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um dos arquétipos mais estranhos e inquietantes de nossa poesia, já por ter sido criado 

por um negro entre brancos, já por se associar à exaltação da mulher ariana748. 

Não é árduo observar que, em Teixeira, a “filiação da leitura” do poeta 

catarinense provinha de caminhos diversos daqueles que vimos eclodir em Arrigucci Jr, 

Leminski ou Sant’Anna. Tanto, que a ideia central do crítico, na Introdução em 

comento, é o posicionamento da modernidade de Cruz e Sousa em fatores fônicos, 

sonoros, rítmicos, musicais, ou, em uma palavra, externos. Depois de demonstrar alguns 

processos de justaposição cumulativa de termos, conclui com uma observação que vale 

a transcrição algo extensa: 

 

Cruz e Sousa é, com Broquéis, o verdadeiro inventor do verso 
harmônico na literatura brasileira. Esse tipo de verso foi teorizado e 
proposto por Mário de Andrade em 1922, no ‘Prefácio 
Interessantíssimo’, [...] um dos manifestos mais importantes da poesia 
modernista no Brasil. Mário de Andrade definiu o verso harmônico 
como uma espécie de combinação de sons simultâneos, de palavras 
isoladas que vibram sem conexão sintática, cujo sentido se completa 
com a ressonância de outro termo isolado posto adiante, numa 
modalidade verbal semelhante ao ‘acorde harpejado’ em música. 
Além de palavras soltas, Mário usa frases isoladas (sem conectivo 
lógico), de cujo somatório resulta a ‘polifonia poética’, apresentada 
como novidade de seu livro Paulicéia desvairada. O poeta reconhece 
que a tradição fez uso esporádico e inconsciente do verso harmônico, 
citando exemplos em Victor Hugo, Gonçalves Dias e Olavo Bilac. A 
sistematização do verso harmônico é que constituiria a novidade 
programática de seu estilo modernista. Todavia, Mário de Andrade 
não registra a experiência da harmonia poética dos versos de 
Broquéis. Nesse livro, o verso harmônico encontrase amplamente 
sistematizado, com a principal diferença de que os vocábulos dos 
poemas de Mário pertencem a esferas semânticas mais distanciadas 
entre si do que os de Cruz e Sousa, ainda que unidas pelo grande tema 
do cotidiano urbano de São Paulo. Em outros termos, a matriz 
simbolista produz o efeito de maior fragmentação no poeta 
modernista.749 

 

Quando Ivone Rabello, em sua Tese defendida em 1997 e publicada em livro 

somente em 2006750, alude especialmente à Introdução de Teixeira, considera que o 

professor não conseguiu resgatar Cruz e Sousa para o contemporâneo por fundamentar

                                                             
748 TEIXEIRA, Ivan. Introdução. In:.SOUSA, João da Cruz e. Missal. Broquéis. 2. ed. Introdução, 
organização e fixação de texto por Ivan Teixeira. São Paulo: Martins Fontes, 2001, p.XIX. 
749 Idem, ibidem, pp. XIXII. 
750 Em sua publicação, de 2006, que aqui seguimos, Rabello diz que retornou ao “texto original, 
libertandoo das marcas mais visivelmente acadêmicas e, principalmente, dos “fascínios enganadores” 
(RABELLO, 2006, p. 7). Ao que parece, portanto, a opinião sobre o texto de Teixeira corresponde à visão 
mais atualizada da autora. 
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se em “dados analíticos incorretos”751, mencionando precisamente a relação do verso 

harmônico utilizado pelo autor de Paulicéia desvairada e já empregado pelo autor de 

Broquéis, ou, em outras palavras, referese indiretamente à passagem que 

transcrevemos. 

A leitura de Teixeira, analisada por Rabello, revelanos importante faceta do 

leitor que foi o primeiro. O crítico nomeia sua Introdução, como apontamos acima, 

referindose a Broquéis e incluindo a expressão: “alguns fatores de sua modernidade”, 

(que grifamos). Pesquisador de polpa e professor de trajetória acadêmica profícua, a 

leitura do texto de Teixeira nos sugere que sua eleição por um percurso monodirecional 

foi proposital. Caso elementos mais profundos viessem à tona, teriam conduzido o 

escritor a Faróis, Últimos sonetos e às demais obras do esteta catarinense em um espaço 

restrito, sobretudo por que o volume prefaciado continha somente Broquéis e Missal. 

As informações que Teixeira toma como base, sob uma perspectiva de leitura, 

excluem o fator “imaginativo”, que é essencial a uma abrangência devida da Obra. Não 

eram, em nosso entender, “dados analíticos incorretos”, mas apenas uma feição de 

leitura, estreita decerto, mas não “incorreta”, que despertou mais uma luz em nossa 

“dúvida” sobre o silêncio de Mário de Andrade sobre Cruz e Sousa: ao que parece, 

muitos dos processos e recursos já empregados com pioneirismo por Cruz e Sousa 

poderiam afetar – de um modo ou de outro – algumas das premissas que 

fundamentavam diversas virtudes atribuídas ao Modernismo. O campo, ainda por se 

explorar em trabalho exclusivo, nos sugere ligar os pontos de que havia alguma 

grandeza na poética do catarinense que era preciso combater, quando ele ainda vivia, e 

invisibilizar, depois de sua morte, sobretudo ignorando. Como se não existisse, mas 

lendo e demonstrando influências, como em Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira e o 

próprio Mário. 

O texto de Teixeira, cuja univocidade limitada não lhe tira o mérito, revelanos 

que a direção em mão única pode ser insuficiente, dada a dimensão de uma obra prima, 

mas não incorreta. É mais um ponto de vista (sobretudo se de fonte abalizada), que, a 

rigor, embora não represente “avanço” na compreensão do esteta de Broquéis, expõe um 

dos fatores de sua modernidade. Talvez não o principal, conforme temos observado na 

trajetória crítica, mas é uma construção válida no contingente da historiografia, pois não 

                                                             
751 Idem, ibidem, p. 172, nota 45. 
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localizamos inverdades em Teixeira, somente incompletudes em conclusões nesta 

esteira. 

Wolfgang Iser, referindose ao envolvimento na leitura, demonstra que os panos 

de fundo que o receptor cria, no processo cognitivoassociativorepresentacional, fazem 

surgir expectativas que muitas vezes são canceladas pelo texto, para que haja o 

distanciamento e possamos “compreender na distância aquilo que nos cativou. Nisto 

reside uma necessidade latente da crítica literária; esta, porém, limitase em muitos 

casos a descrever esse envolvimento por meio de linguagem referencial”752. 

Teixeira empregou uma leitura sem esta distância que projeta os conflitos 

internos às dimensões simbólicas, mantendose na camada temáticoreferencial, na linha 

da lição que Iser demonstrou acima.  

É um passo, em nosso entender, na direção da gama de possibilidades de leitura, 

que muitas vezes perdem o status de corretas/incorretas, para explorarem por um ou 

outro ângulo, sob um ou outro prisma, ou a aceitação da diferença como possibilidade 

antimaniqueísta de comportar a infinitude da poesia. 

Não obstante a conjuntura, talvez os mais importantes volumes surgidos na 

época tenham sido a Revista Travessia nº 26 (1993), dedicada inteiramente a Cruz e 

Sousa, e a obra Cruz e Sousa: no centenário de Missal e Broquéis, publicada em 1994 e 

composta de artigos de vários autores, sob a organização de Iaponan Soares e Zahidé 

Muzart. Comecemos, então, com a Revista Travessia. 

Organizada e dirigida pela própria professora Muzart, a Apresentação traz seus 

agradecimentos aos professores e mestrandos da Universidade Federal de Santa 

Catarina, bem como os que contribuíram com artigos, e – com efeito –, são dezoito 

ensaios reunidos, todos disponíveis na internet753, o que representa valiosa informação, 

pois a leitura seria (em tese) facilitada, embora na prática a integração ainda esteja em 

processo754. 

                                                             
752 ISER, 1999, p. 50. (Grifos nossos) 
753 Revista Travessia, nº 26 (dedicada a Cruz e Sousa), publicação do Programa de PósGraduação em 
Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, disponível em: 
<https://periodicos.ufsc.br/index.php/travessia/issue/view/1560>. Acesso em 20 de setembro de 2016. 
754 A relação entre a internet e a leitura ainda é alvo atual de intensos debates. Neste macrocosmo 
sociocultural, graças à noção “da era digital, a interface do computador perde seu caráter de ‘entrada’ e 
‘saída’ de dados na relação homemmáquina para ganhar o da ‘multidirecionalidade’”, o que nos remete 
ao hipertexto, que são “blocos de informações interconectados que permitem uma leitura nãolinear e 
nãosequencial” (FREITAS Ricardo Ferreira; LUCAS Luciane. Desafios contemporâneos em 
comunicação: perspectivas de relações públicas. São Paulo: Summus Editorial, 2002, p. 61). Isto 
complexifica o hábito da aquisição e operacionalização do conhecimento, pois “as variáveis 
socioculturais se refletem nas novas gerações de alunos da era digital que chegam às [...] [universidades] 
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Neste livro caminhávamos por outras terras. O artigo de Danilo Lôbo, 

pesquisador associado da Universidade de Brasília, com três pósdoutorados, realiza 

leitura erudita, partindo da gênese platônica do simbolismo. Contudo, apresenta breves 

exposições de contrastes na obra de Cruz e Sousa, e, entendendo que o esteta se sentia 

um “predestinado”, transcreve alguns sonetos que parecem encadear esse pensamento. 

O próprio intelectual fecha o artigo nestes termos: “ao concluirmos estas parcas 

observações sobre a obra de Cruz e Sousa [...]”755. A competência do estudioso, neste 

caso, sugerenos que não pretendia, como se diz, “polemizar”. 

O artigo seguinte, do professor Cassiano Nunes, ainda que não apareça em 

destaque no Sumário desta Tese, foi seguramente um dos textos mais lúcidos que 

encontramos nesta pesquisa, através das leituras críticas756. O pesquisador paulistano, 

sem dúvidas, deveria ter seu texto como um dos fundamentais em todo estudo sobre o 

poeta catarinense. 

Vejamos as palavras iniciais de Nunes: “me preparei definitivamente para a 

redação deste estudo sobre Cruz e Sousa, que já há tempos germinava no meu espírito”. 

Era um leitor que tudo tinha interrompido para, efetivamente, ler. Aqui, a importância 

do efeito, trabalhado por Iser, se mostra exemplar no processo interativo entre o receptor 

e o texto poético. Assim narra o professor santista: 

 

[...] ao fazer a releitura dos Últimos sonetos do poeta negro [...], 
percebi, surpreso e deliciado, que estava diante de uma obraprima, 
não só das letras brasileiras, mas da literatura universal. Pareceume, 
então, que o poeta transcendera os elementos mais circunstanciais, as 
contingências epocais e particulares, e sua voz ganhara uma elevação 
e uma pureza, que alcançaram um valor supremo – uso esse adjetivo 
de sua preferência –, tanto poética quanto espiritual. Relendo os 
Últimos sonetos, descobri quanto os grandes artistas, gerando 
significativos e singulares padrões de categoria estética e também de 

                                                                                                                                                                                   
com menos hábito de leitura e maior afinidade com os ícones e recursos multimídia do que com os meios 
tradicionais de comunicação utilizados pelos docentes como prática pedagógica” (TACHIZAWA, 
Takeshy; ANDRADE, Rui Otávio Bernardes de [1999]. Gestão de instituições de ensino. 4. ed. Rio de 
Janeiro: Editora da Fundação Getúlio Varegas – FGV, 2006, p. 48. Grifos dos autores). Conquanto 
estejamos, agora, no olho do furacão, é Agamben que sugere um caminho: “a contemporaneidade se 
inscreve no presente assinalandoo antes de tudo como arcaico, e somente quem percebe no mais 
moderno e recente os índices e as assinaturas do arcaico pode dele ser contemporâneo” (AGAMBEN, 
Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Chapecó: Editora Argos, 2009, p. 69). 
755 LÔBO, Danilo. Cruz e Sousa: o assinalado. Revista Travessia, nº 26, 1993, pp. 1126. (Grifos nossos) 
756 O artigo de Cassiano Nunes (19212007) foi tão primorosamente bemescrito, lúcido nos pontos 
centrais, profundo e visceral, que fez jus plenamente à grandeza do autor. Mestre em literatura norte
americana e Doutor em literatura alemã, professor visitante na New York University e desde 1966 
professor da Universidade de Brasília, o poeta e exprofessor aposentado foi figura reconhecida e 
homenageada pelo meio acadêmico, mormente em Brasília. Deixamos aqui uma profunda gratidão pela 
contribuição de seu trabalho. Oxalá todo brasileiro pudesse ler seu escrito. 



265 
 

natureza moral, diminuem o relevo dos seus elementos biográficos e 
das suas ligações de escola ou grupo artístico. Esse contato com a 
realidade concreta dos Últimos sonetos levoume a considerar a 
adesão ultraconhecida de Cruz e Sousa ao simbolismo uma situação 
superada, fato distante, mero dado de manual de história literária.757 

 

Detectando nas primeiras obras poéticas (Broquéis e Faróis) uma espécie de 

início de heroísmo transcendente, que em Últimos sonetos já seria marcante, Nunes lia 

nas entrelinhas uma unidade espiritual em Cruz e Sousa que escapara a diversos 

pesquisadores que se abeiraram das obras como em uma “escala ascensional de 

maturidade” (Broquéis – Faróis – Últimos sonetos). 

O escritor paulistano, ciente da dívida que a Obra do poeta tem em relação aos 

seus seguidores, afirma que Nestor Vitor “bem merecia a denominação ‘o amigo 

perfeito’. Não conheço outro caso de tão profunda devoção à amizade em nossas letras 

como este”758. 

A forma de abordagem de Nunes, sutilmente, demonstrava os passos de quem se 

depara com a Arte envolvida em laços humanos profundos e secreta reverência mística.  

Ao referirse ao “capitalismo primitivo” que hoje impera, observa também que os 

rastros do antigo escravismo ainda persistiam em não “recompensar os intelectuais 

legítimos”. 

O ponto nodal da grande problemática sousiana, de certo modo, aparece quando 

o crítico aduz: “pareceme que não obstante ser muito louvado, no Brasil, o poeta Cruz 

e Sousa não é celebrado pelos motivos certos. O fato de ter sido negro e filho de 

escravos distrai a atenção da maioria dos seus críticos”. Nesta demonstração de leitura 

isenta, Nunes desfaz o preenchimento dos vazios textuais com suas próprias 

expectativas, ou deixa de sobrepor os espaços interligados com suas próprias e pessoais 

projeções, como explica Iser759. Isenção era a ferramenta crítica, tanto que Cassiano 

chega a considerar que a ligação do poeta “com o simbolismo, do qual foi um dos 

líderes, também desvia a atenção do ponto alto e solitário que o poeta dos Últimos 

sonetos alcançou”760. 

Seguindo a ordem de um processo hermenêutico, o crítico se indaga sobre a 

razão dessa “excepcionalidade” em Cruz e Sousa, e atribui a posição “ímpar” do poeta 

                                                             
757 NUNES, Cassiano. Cruz e Sousa e o mito do poeta como herói moral. Revista Travessia, nº 26. 
Publicação do Programa de PósGraduação em Literatura, Universidade Federal de Santa Catarina, 1993, 
p. 25. 
758 Idem, ibidem, p. 26 
759 ISER, 1999, p. 103. 
760 NUNES, 1993, p. 26. 



266 
 

em nosso panorama histórico à “expressão, cabal, potente, magnífica, de um mito: o 

mito do poeta como herói moral, como vítima redentora, como mártir anunciador do 

triunfo geral da sociedade”761. 

Dentre fragmentos de poemas que recolhe para exemplificar, vai à gênese do 

mito, exemplificando que Prometeu, na mitologia grega, para beneficiar os homens é 

castigado por Zeus, e mesmo Jesus Cristo, “deus feito homem” se imola como seus 

entusiastas e mártires o fariam, nos séculos seguintes, “por sua livre e espontânea 

vontade, e [...] senão pelo bemestar da Humanidade, o que, para o crítico “parte do 

conflito e da tortura para findar na apoteose”762. 

O professor santista, em seguida, percebe a necessária perspectiva de 

reconstrução da poética de Cruz e Sousa que cabe ao novo leitor – que é partícipe da 

viagem nos confins da lírica. O exemplo do crítico é basilar: “Flávio Kothe, citando 

Nietzsche e Thomas Mann, declara que o artista não só é o grande herói moderno, mas 

também que esse heroísmo acaba sendo partilhado pelos leitores que se transformam, de 

certo modo, em coautores das obras que leem”763. 

Compreendendo o poeta catarinense como um artista imbuído de uma 

significação especial na trajetória da própria cultura, Nunes aproxima a luta incólume 

do simbolista à redenção do Espírito, diferenciandoo dos parnasianos, perseguidores 

“do Estilo e da Forma, como era o caso de Bilac”. O catarinense, para o crítico, se 

revestia de uma “espécie de sacerdócio ou disciplina de sociedade secreta”, a que 

chamou “titanismo”, ligado ao préromantismo alemão, com características de uma 

situação cultural própria, pontuando que já havia observado a ocorrência em 

Sousândrade e Sabino Romariz, porém era Cruz e Sousa quem estava realmente 

preparado e maduro, no fim da vida, para imprimir no papel os sonetos geniais cuja 

publicação devemos à dedicação apaixonada — nunca assaz louvada — de Nestor 

Vitor, que deveríamos consagrar como “o gênio da amizade”. 

Sobre o titanismo, Cassiano ainda lhe atribui “o culto do helenismo, o 

pensamento reivindicador e contagioso da Revolução Francesa e a teologia 

reformista”764, não somente demonstrando a densidade de sua leitura, mas identificando 

Cruz e Sousa como figura engendrada em uma corrente missionária não encerrada em 

nacionalidade ou aspectos etnorraciais, mas de uma elevação da própria Humanidade.  

                                                             
761 Idem, ibidem, p. 26. 
762 Idem, ibidem, p. 26. 
763 Idem, ibidem, p. 27. 
764 Idem, ibidem, p. 27. 
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Porém, sem imitações. “A meu ver, Cruz e Sousa, fundamentado em sugestões 

de mitologia e da literatura, cria o seu próprio mito”765, afirma o pesquisador. 

Em uma postura de mea culpa, que o leva a exemplificar com diversos versos do 

poeta, Nunes reformula seu pensamento, encontrando o hercúleo titanismo desde o 

começo do movimento deflagrado pelo poeta catarinense, e não apenas no fim. Era a 

autocrítica, a crítica autoconsciente capaz de rever seus próprios conceitos (ou dogmas):  

 
Na referida releitura, que fiz há anos – a reveladora –, que me colocou 
diante de uma culminância, levoume a pensar num distanciamento 
temático muito grande do poeta de Últimos sonetos com relação [a] 
seus primeiros livros. Numa nova leitura destes, verifiquei que tal não 
se dá.766 

 
A fusão entre a estética do simbolismo e do impressionismo tornamse a depuração 

do titanismo, que Nunes chamou de “cristalização”, recordando diretamente o termo 

usado por Bastide, e apontando que, em todo esse processo infatigável, Cruz e Sousa 

tinha plena consciência de sua excepcionalidade, tanto na poesia como em sua postura 

proba de cidadão. O crítico não deixa de citar o biógrafo Magalhães Jr. como prova. 

Era uma leitura extremamente sensível e atenta, pois esse ardor titânico de redentor, 

o crítico localiza nos versos sousianos que transcreve em seu texto: “As minhas carnes 

se dilaceraram /E vão, das Ilusões que flamejaram,/Como próprio sangue fecundando as 

terras...”767. 

A dramaticidade, ambiguidade e negação dialética, letal, que o crítico já observa 

em Faróis, porém, é uma “aliança problemática, conflituosa, [que] não impede a 

consagração das almas eleitas para a Beleza e o sofrimento, como se vê nos tercetos do 

soneto ‘Visão’”: 

 
Seja bendito esse clarão terno 
de sol, de sangue, de veneno e inferno, 
de guerra e amor e ocasos de saudades... 
 
Sejam benditas, imortalizadas 
as almas castamente amortalhadas 
na tua estranha e branca Majestade!...768 

 
Mesmo tomando trechos como autobiográficos, confessionais, a visão de 

Cassiano não é taxativa ou cerrada em si. Ao buscar a base do “mito poético 

                                                             
765 Idem, ibidem, p. 30. 
766 Idem, ibidem, p. 31. 
767 Idem, ibidem, p. 32. 
768 Idem, ibidem, p. 32. 
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fundamental” em Cruz e Sousa, acha suporte no final do soneto “Vida Obscura”: 

“Atravessaste no silêncio escuro,/A vida presa a trágicos deveres/E chegaste ao saber de 

altos saberes/tornandote mais simples e mais puro!”. 

No movimento de recepcionar a obra, o crítico encontra uma Fraternidade 

especial que a atravessa, dialogando consigo e com os próprios estudiosos que lhe 

antecederam, quase uma “lição”: “E realmente todos nós que elaboramos no campo das 

Letras Brasileiras, com seriedade, não sentimos esse vínculo efetivo e de 

responsabilidade, com os que realmente marcaram a História da Inteligência 

Brasileira?” Citando vários sonetos de Últimos sonetos, ainda acrescenta que estas peças 

“constituem mais de uma dúzia de obrasprimas, que devíamos talvez saber de cor como 

as orações, pois como elas, esses poemas nos põem possivelmente em contacto com o 

transcendente”. E arremata: “a vida é curta demais para se perder tempo, tanto com o 

medíocre, como com o mediano”. 

Vemos Nunes justificarse de ter abordado somente a temática, até então, 

destacando que a obra não se imporia sem “pródiga aplicação artística”. Para trabalho 

artesanal das filigranas requintadas, o lavor estético de uma rara depuração, em Últimos 

sonetos, Cassiano entende que Cruz e Sousa empreendeu profunda análise lapidadora, a 

partir do material que havia lido, situandose em oscilação “entre o impressionismo e o 

expressionismo poético [...]. Que lição para os poetas que só acreditam na inspiração”! 

Confirmando o pensamento de Muricy, que via na poética do catarinense uma 

imanência moral que perpassava o amor, a fidelidade, a vocação artística, a redenção 

humana, aliada a uma busca pela expressão do imponderável, uma tentativa de negar o 

que se nos impõe pelo o racional, o crítico indaga com desassombro: “e não é essa a 

atitude natural dos artistas mais exigentes”? 

A busca de efeitos estéticos no violento e até no repulsivo, presente com força e 

modernidade no expressionismo alemão, “a arte degenerada”, ocorre repetidas vezes. 

Cassiano o demonstra no soneto “Dança do Ventre”: “O Ventre, em pinchos, empinava 

todo/Como réptil abjeto sobre o lodo,/Espolinhando e retorcido em fúria”769. 

No desejo de expressar o movimento, que compara a Van Gogh, o escritor 

paulista entende que Cruz e Sousa se vale de diversos e antagônicos recursos, vibrando 

em “tensão hiperbólica” em que a prodigalidade de vocabulário é exuberante, 

repassando emoções elevadas, como “piedade, amor, afeto, ternura, sonho, sentimento, 

                                                             
769 Idem, ibidem, p. 35. 
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perdão, fé, esperança”, ou outras, de matriz negativa, como ”tédio, tenebroso, torvo, 

macabro, sinistros [...] antecipando Augusto dos Anjos nas temáticas de cerimônias 

fúnebres e cemitérios”. 

Ao crítico não foge a mudança de tom, que se torna expressivamente agônica, ao 

longo de “Os violões que choram...” e a teatralidade de certas prosas do poeta, 

afirmando sua dramaticidade e “influência de Shakespeare”, ademais, o catarinense se 

refere às tragédias shakespearianas quando nomeia Hamlet, o rei Lear e Ofélia. 

O que surpreende na leitura que Cassiano Nunes faz de Cruz e Sousa é que, não 

obstante todo o engenhoso trabalho quase apostolar do poeta, o crítico resume: “todas as 

características e processos literários, que aqui foram expostos, ‘desaparecem’ na sua 

fusão, na fluidez da leitura, na recepção pessoal do objeto estético”770. 

À argúcia do professor paulistano não lhe foge a fé e o “culto rousseauniano à 

Natureza” que o poeta sempre alimentou, e que não era dogmática, nem de seitas. E o 

demonstra nos versos em “Floresce!”, de Últimos sonetos: “Floresce! vive para a 

Natureza,/Para o Amor imortal, largo e profundo,/O Bem supremo de esquecer o 

mundo/Reside nessa límpida grandeza!”771. 

O professor paulista nota, “na obra vibrante, latejante, comprometida, de Cruz e 

Sousa, [...] aquele ‘sentido de missão’ que acertadamente Nicolau Sevcenko aponta nos 

principais escritores brasileiros”772. 

E encerra com a composição considerada a “última” escrita pelo poeta, antes de 

morrer, que Nunes chama de “soneto ontológico”: 

 

Sorriso interior 
 
O ser que é ser e que jamais vacila 
Nas guerras imortais entra sem susto, 
Leva consigo esse brasão augusto 
Do grande amor, da nobre fé tranquila. 
 
Os abismos carnais da triste argila 
Ele os vence sem ânsias e sem custo... 
Fica sereno, num sorriso justo, 
Enquanto tudo em derredor oscila. 
 
Ondas interiores de grandeza 
Dãolhe essa glória em frente à Natureza, 
Esse esplendor, todo esse largo eflúvio. 

                                                             
770 Idem, ibidem, p. 39. 
771 Idem, ibidem, p. 40. 
772 Idem, ibidem, p. 41. 
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ser que é ser transforma tudo em flores... 
E para ironizar as próprias dores 
Canta por entre as águas do Dilúvio!773 
 

A recepção operada pelo crítico é prodigiosa, mesmo sem se deter em um único 

poema, como o fizera Arrigucci Jr. Revê e modifica seus antigos conceitos; detecta 

(citando vários trechos de sonetos) o sentimento de missão apostolar entre os homens 

que animara Cruz e Sousa desde o início – e não somente no final, quando se avizinhava 

e percebia a tuberculose iminente que o levaria à morte; observa o misticismo e a 

lealdade que cercavam a figura do poeta entre seus seguidores, que perpetuaram a 

difusão da obra como verdadeiros “apóstolos” de uma causa. Entretanto, as observações 

argutas, os pontos que deixa abertos à crítica, a lucidez de perceber que Cruz e Sousa 

era idolatrado em nosso país, “mas não pelas razões certas”, certamente somamse a 

todo o texto e dão perenidade a este artigo na historiografia crítica do poeta simbolista. 

É lástima que raramente seja citado pela crítica, e menos ainda lido. 

O artigo seguinte da Travessia, nº 26, é da lavra de Elvo Clemente. Em rápida 

leitura, o autor destaca o vocabulário litúrgico, a riqueza lexical do noctambulismo na 

prosa imagética e adjetivada de Missal, e aponta o importante “misticismo religioso’” 

que cercou o movimento. Não avança na crítica, sobretudo quando cita Tasso da 

Silveira, para quem em Broquéis estava a dor de ser negro, em Faróis a dor de ser 

homem, e em Últimos sonetos a dor e alegria de ser espírito. Estas racionalizações 

anacrônicas e reducionistas ainda se publicavam, o que em nada acrescia à compreensão 

do poeta. 

O artigo seguinte, de Ubiratan Machado774, não era leitura de poesia, tampouco 

crítica literária, mas um proveitoso retrato histórico. Reforçando o caráter de “batalha” 

que se dava ostensivamente e nos bastidores, entre parnasianos e simbolistas, os 

primeiros detendo o poder sem largálo, Ubiratan relata que o lançamento da Revista 

Ilustrada e do Novidades foi uma ferramenta de defesa dos “novos”, conquanto 

modesta. O crítico ainda dá ares de humor: “entre as carcaças preferidas para serem 

espancadas estavam as de Luís Murat e Valentim Magalhães, talvez os defensores mais 

intolerantes do parnasianismo”. Menos cômico foi o que relatou em seguida, 

deslustrando a questão com imparcialidade:  

                                                             
773 SILVEIRA, 1957, p. 86.  
774 MACHADO, Ubiratan. O poeta e os parnasianos. In:____.Travessia, nº 26. Publicação do Programa 
de PósGraduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, 1993, pp. 5358. 
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O mais grave, porém, foi o fato de Cruz e Sousa, que nunca atacou 
ninguém, ter se tornado alvo predileto [...], mas, o que existia, 
sobretudo, era um mal disfarçado toque de inveja pelo brilho de um 
talento que se impunha com uma voz personalíssima, afirmandose 
ante seus pares como um jovem mestre.775 

  

Relatando a pobreza de Cruz e Sousa com informações monetárias específicas, 

que já nos foram úteis em outra pesquisa776, Ubiratan ainda relata que o próprio Luis 

Murat, em artigo datado de 1915, gasta várias páginas desprestigiando Cruz e Sousa e 

sua obra. Os resquícios da batalha não haviam desaparecido, o que nos remete a outra 

citação nossa de que Alberto de Oliveira combate o simbolistas até o fim da vida, em 

1937. Ubiratan, contudo, aponta a glória póstuma do simbolista e não vai além. 

Ao seguinte artigo, de Celestino Sachet, já fizemos referência777, e é um relato 

histórico das primeiras críticas agudas de José Veríssimo e Araripe Jr, bem como a 

redenção parcial deste último. Sobre Sílvio Romero o autor se detém, mas nossa opinião 

diversa já foi externada no início desta Tese. 

Conquanto não avancem na leitura do poeta, apontamos aqui os artigos 

meramente históricos pela relevância historiográfica e pelo incentivo que representam à 

leitura efetiva. 

O artigo seguinte, ainda na Travessia nº 26, é uma versão de Gilberto Teles que 

foi aprimorada no volume publicado em 1994, no qual nos basearemos adiante. 

No próximo artigo, Ronaldo Assunção778 destaca os processos fonéticos e, 

inspirado em Leminski, aponta alguns anagramas em Cruz e Sousa. Breve trabalho que 

não altera o cômputo das leituras, mas desperta a curiosidade por ler sob outros pontos 

de vista. Esta vertente gramatical, ademais, vinha de 1946, desde Antônio de Pádua. 

Em “Singularidades fônicas em Pessanha e Cruz e Sousa”, ensaio seguinte, 

Carmen Firmino779 realiza leitura que explora o campo morfossintático. Trata da 

organização plurirrítmica dos versos e do grande número de variações nas “imagens 

fônicas”, detendose nas contiguidades silábicas e na mescla da atmosfera “misteriosa e 

                                                             
775 Idem, ibidem, p. 54. Essa aura de “jovem mestre” iremos encontrar descrita com exatidão no 
testemunho de Antônio Austregésilo, que já vimos na conferência publicada em o Jornal do Commercio. 
Ver em: (AUSTREGÉSILO, 1942). 
776 CAPOBIANCO, 2014, p. 90. 
777 SACHET, 1993, pp. 5972. 
778 ASSUNÇÃO, Ronaldo. Uma leitura polifônica de Cruz e Sousa. Travessia: Revista do Curso de Pós
Graduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, pp. 103111. 
779 FIRMINO, Carmen Lúcia Zambon. Singularidades Fônicas em Pessanha e Cruz e Sousa. Travessia: 
Revista do Curso de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, pp. 113125. 
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fluida” com “o clima de magia e de suprarealidade”. Destaca rimas graves e agudas, os 

acentos e pausas, e constrói uma escrita analítica e fria; ou fônica, como designou. Em 

Cruz e Sousa, conquanto as sonoridades já tenham sido exploradas em parte, a 

articulação entre esta camada técnica e a significação receptorobra no abismo 

imaginativo se mostra imprescindível, sob pena de uma dissecação que não estimula ao 

debate do porquê de se reler Cruz e Sousa em nossos dias, conquanto seja um estudo 

estrutural que detenha seu valor. 

No texto seguinte, de Gloria Carneiro do Amaral, “Cruz e Sousa, leitor de 

Baudelaire”780, deparamonos com uma abordagem mais detida na prosa do poeta 

catarinense, o que vimos, é pouco frequente. Ao identificar a diferença entre o 

Baudelaire dândy, flanêur, que poetiza sobre a cidade, o cotidiano e seu espaço urbano, 

o “espetáculo da multidão” diferente de Cruz e Sousa, que não se detém na “vida 

moderna” nem cita a cidade, exceto como um vago pano de fundo, reportamonos à 

nossa pesquisa, em outra ocasião781.  

Com base nas teorias de Susanne Bernard, parte de Baudelaire para estabelecer 

ao poema em prosa três “condições fundamentais”: “a unidade, a brevidade e 

gratuidade”, isto é, pouca extensão e organicidade em um só âmbito poético. Nota que 

os textos de Missal são “relativamente curtos”, duas a três páginas, e que possuem a 

“brevidade e gratuidade” definidas por Bernared. No entanto, observa Amaral “uma 

tendência à discussão de problemas estéticos já existe aqui, nitidamente em Evocações”, 

vendo nesta última obra “Intuições” e “Emparedado” tornaremse “pequenos ensaios 

estéticos”782. Sem sair do reino do poético, assume “pontos de vista acerca da literatura” 

e expõe “a utilização de formas literárias ou a posição do artista face à hostilidade da 

sociedade”, fugindo, neste ponto, de Baudelaire. Amaral é ainda mais clara: “estamos 

assistindo à conversão dos poemas em prosa em textos praticamente de crítica, mas 

conservando, ao mesmo tempo, seu caráter poético”783. 

                                                             
780 AMARAL, Gloria Carneiro do. Cruz e Sousa, leitor de Baudelaire. In:____.Travessia: Revista do 
Curso de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, p. 127. 
781 CAPOBIANCO, 2014, pp. 99104; CAPOBIANCO, Juan Marcello. Cruz e Sousa e o rumor das 
cidades: a originalidade do Simbolismo brasileiro. Cadernos do CNLF (CiFEFil), v. VIII, 2013b, pp. 382
388; CAPOBIANCO, Juan Marcello. O simbolista Cruz e Sousa (1861-1898) e suas conexões 
interdisciplinares com Platão, Baudelaire, Wagner, Debussy, Freud, história, política, modernidade e 
grafologia, dentre outras. Minicurso ministrado em agosto de 2015 (Universidade Veiga de Almeida). 
782 AMARAL, 1993, p. 129. 
783 Idem, ibidem, p. 130. 
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O texto abordado é “No inferno”, do poeta catarinense, em que a marcas 

próprias da prosa do francês convertemse no próprio tema, de linguagem poética 

insólita, se vistos no conjunto dos demais. 

Pouco se havia trabalhado sobre os poemas em prosa do simbolista brasileiro, e 

Amaral parte da divisão temática em triplo núcleo: “a descrição física de Baudelaire, o 

cenário do inferno e um monólogo de Cruz e Sousa, dirigido ao poeta francês”784. Não 

lhe escapa a curiosidade de notar o autor de Evocações vendo em Baudelaire uma “vasta 

cabeleira”, quando a calvície era proeminente no francês (como vemos em fotografias), 

mas entende que a peça gravita na imaginação, e localizála no Inferno é uma mostra da 

marginalidade com que foi lida. 

Leitora atenta, Amaral observa o fragmento “teu pandemonium e teu TeDeum”, 

usado por Cruz e Sousa, lembrando que pandemonium significa, “todos os demônios, 

neologismo criado por Milton, no Paraíso perdido, para designar o palácio de Satã. É 

utilizada aqui como pendant do litúrgico Te-Deum785! 

Destaca as aliterações imersas no texto, como em “as suas asas fulgurantes, 

furtacores e fortes, ruflavam e relampejavam...”, e um cenário vegetal em que há 

incessante “personificação das formas”e “imagens florais”. 

Para Amaral, o monólogo aberto pelo poeta brasileiro tem base em expressões 

sensoriais e exclamações sobre a obra de Baudelaire, em que o brasileiro inspira aroma 

“indianos, arábicos, asiáticos [...] [de] acentuado orientalismo, que se evidencia também 

nos epítetos dirigidos a Baudelaire, chamado de “Soberano Exilado do Oriente”, 

“Profeta muçulmano do tédio” ou de “beduíno”786. 

Inovando no tratamento temático e linear na prosa de Cruz e Sousa, Amaral 

conclui com a síntese: “músicas, aromas, cores e sabores. Orientalismo e perfumes, 

nervosidade sensual e felina, clima de sol, neuroses e extravagâncias arrebatadoras [...] 

‘No Inferno’ articula, assim, a visão que Cruz e Sousa tinha da obra de Baudelaire”. 

Admite, por fim, a inovação do brasileiro ao incluir, em seu texto, discussões 

estéticas e críticas, sem fugir do âmbito da prosa poética, e sem deixar de homenagear o 

poeta francês. 

Leitura importante e objetiva, o texto da pesquisadora desperta para o quanto de 

riqueza inexplorada há no conjunto das poesias em prosa do artista catarinense. 

                                                             
784 Idem, ibidem, p. 130. 
785 Idem, ibidem, p. 132 
786 Idem, ibidem, p. 134. 
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No ensaio seguinte787, Tânia Ramos788 revela as marcas de seu recente 

doutoramento sob a orientação do professor Affonso Romano de Sant’Anna, na época, 

pois realiza brevíssima leitura da poética sousiana como desejo interdito, inspirada 

essencialmente na leitura do autor de Canibalismo amoroso. Expõe a visão não-

machista do poeta catarinense, sobre as mulheres, o que releva o texto, e agrupa os 

sonetos, de Broquéis, em que o poeta os dispusera em “ciclo”: cabelos (I), olhos (II), 

boca (III), seios (IV), mãos (V), pés (VI), corpo (VII). A limitação é que Ramos extrai, 

de cada soneto, as palavraschave e idealiza uma poética do sofrimento, morte e 

interdição. Com o fecho de que “Cruz e Sousa é o pandemonium da literatura 

brasileira”, a autora perde a oportunidade de mergulhar na complexidade intrínseca que 

vai bem além da mera temática dos versos, ficando na superfície. 

Sobre um tema pouco explorado, Wellington Santos escreve seu ensaio “Cruz e 

Sousa: Campesinas e Campesinas Inéditas”. Relevando a necessidade de estudos sobre 

o início da formação literária de Cruz e Sousa, não obstante reconheça que são “criações 

literárias, anteriores à fase simbolista”, alude, com razão, ao valioso cotejo com os 

originais e o estudo sobre o desenvolvimento e as opções poéticas empregados nos 

textos, o que nos remete à crítica genética, sobre a qual já aludimos. 

Critica – o que nos parece justíssimo – o título de Livro derradeiro para as 

primeiras composições do poeta, pois este nome caberia melhor a Últimos sonetos, que 

foram escritos quando o poeta se avizinhava da morte. 

Comenta Wellington, por outro lado, a descoberta recente (estávamos em 1993) 

de dezenas de composições inéditas do poeta catarinense (criações entre 18831889, 

com tonalidades sempre exultantes), que eram dispersadas e confiadas aos amigos 

próximos, e muitas agora foram recolhidas do espólio literário de Araújo de Figueiredo 

(um dos grandes amigos do poeta), e incorporadas à Fundação Biblioteca Nacional, 

“através da intermediação do jornalista Uelinton Alves”789. 

Por fim, Wellington critica o descuido das várias Edições da Obra completa, 

com defeitos e sem correções necessárias pelo cotejo com os manuscritos. Conta 

Adriano da Gama Kury – citado por Wellington – que a edição de Nestor Vítor (1923

4), “amigo dileto de Cruz e Sousa, sem dúvida na melhor das intenções, introduziu nos 

                                                             
787 Antes consta, porém, o breve artigo “O satanismo em Cruz e Sousa e Baudelaire”, de MarieHélène 
Catherine Torres, que foi publicado em livro, em 1998 – versão que abordaremos adiante. 
788 RAMOS, Tânia Regina Oliveira. Cruz e Sousa: o poeta das intensas quimeras do desejo. In: Travessia: 
Revista do Curso de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, pp. 143147. 
789 SANTOS, Wellington de Almeida. Cruz e Sousa: ‘Campesinas’ e Campesinas Inéditas. In: Travessia: 
Revista do Curso de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, pp. 149150. 
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Últimos sonetos dezenas de alterações, quase sempre indevidas”790. Não era bem um 

“purismo bibliográfico”, mas uma revisão necessária, ressaltada por Wellington. 

Não seria – em relação à pesquisa de nossa Tese – uma “leitura”, mas um alerta 

para que leituras corretas pudessem feitas. 

Informação importante, que confirma o que já dissemos, se encontra na menção 

do ensaísta, de que “Nestor Vitor relata que Cruz e Sousa lhe entregara ‘todos aqueles 

de seus manuscritos que ele destinava à publicação’”791, que foi a de 19234. 

Santos reproduz diversos poemas de “Campesinas”, já corrigidos, e aqui 

trazemos um, pela singeleza que bem representou o arroubo de juventude do poeta, e 

pela evidente distância que ainda o separava do Simbolismo: 

 
XIV 
Acordo de manhã cedo, 
Da luz aos doces carinhos... 
Que rosas pelos caminhos, 
Que rumor pelo arvoredo. 
 
Para o azul radioso e ledo 
Sobe, de dentro dos ninhos, 
O canto dos passarinhos, 
Cheio de amor e segredo... 
 
Dentre moitas de verdura 
Voam as pombas nevadas, 
Imaculadas de alvura. 
 
Pela margem das estradas 
Que penetrante frescura, 
Que femininas risadas! 

 

Em seguida, a pesquisadora Zahidé Muzart realiza interessante análise da fase de 

juventude do poeta, nos idos da década de 1880, quando foi redator de O Moleque, 

batalhando pela Abolição e satirizando a cultura positivista e burguesa da época. Na 

cuidadosa leitura e menção aos “triolés”, geralmente versos humorísticos, Muzart 

comprovava – o que releva à nossa pesquisa – que Cruz e Sousa já atingira um patamar 

em que quaisquer detalhes novos que se descobrissem sobre ele eram sério objeto de 

estudo. Indubitavelmente havia uma atmosfera de crescente revalorização do poeta. 

                                                             
790 CURY, Adriano da Gama. Nota introdutória. In:____.SOUSA, João da Cruz e. Últimos sonetos. 2.ed. 
Florianópolis: UFSC/FCC; Rio de Janeiro: Fundação Casa de Rui Barbosa, 1988, p.XI. Apud: SANTOS, 
1993, p. 152. 
791 VÍTOR, Nestor. Notas. In: SOUSA, João da Cruz e. Obras completas. V. 1. Editora Anuário do Brasil, 
1923, p. 339. 
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No próximo ensaio, ainda no nº 26 de Travessia, Sonia Brayner redige o artigo 

“Esoterismo e estética: Evocações de Cruz e Sousa”. Curiosamente, dado o talento e 

erudição com os quais discorre sobre Balzac, o esoterismo de Swedenborg, e Saint

Martin, o misticismo de Villiers de l’IsleAdams em Axel e os Rosacruzes, a 

pesquisadora oferece um texto rico que parece não estar à vontade com a prosa de Cruz 

e Sousa, tocandoa de relance e com rarefação. Partindo do dado analítico de que o 

poeta catarinense, em seus poemas em prosa, escolheu como epígrafes trechos de outros 

poetas, a pesquisadora estabelece uma relação entre o conteúdo da prosa sousiana e 

estes textos, detendose mais particularmente nos autores. 

A autora conclui que os textos do poeta catarinense passam “pelos místicos e 

ocultistas sempre mediado[s] por algum escritor, seja Poe, Baudelaire, Balzac ou 

Villiers de l’IsleAdam”, concluindo, logo adiante, que “será a arte e não o esoterismo 

que lhe dará a pertinência dos ritmos, o valor das palavras abstratizadas em maiúsculas, 

os microenredos, a elaboração de uma teoria poética”792. 

A leitura de Brayner não se destitui de valor, há momentos analíticos preciosos: “a 

capacidade sugestiva da palavra fez do texto um repositório de imagens e sensações 

liberadas do inconsciente”. Entretanto, ao transcrever alguns trechos da prosa do 

catarinense, termina em um determinismo causal já desgastado pela crítica, que torna o 

texto um exercício de leitura em torno do poeta, não aprofundando em sua obra: 

 
Para o poeta brasileiro a segregação intelectual juntase à social, na 
dificuldade em encontrar um lugar ao sol para se sustentar com a 
mínima decência. O orgulho de ser negro foi uma resposta in extremis 
[sic] para aqueles que o olhavam de viés e negavamlhe o trabalho e o 
respeito à cidadania. E que o mataram de fome e tuberculose.793 

 

Os resultados a que chega a autora sugerem pouca intimidade com os textos do 

simbolista catarinense, cuja densidade da prosa – até hoje – foi muito menos 

aprofundada do que a poesia. 

No ensaio seguinte, todavia, parece darse o contrário. Donaldo Schüler caminha 

seguro em seu “A Prosa de Cruz de Sousa”. Parte da Poética, de Aristóteles, como 

origem, observando que as reflexões cosmogônicas do poeta catarinense e sobre a 

literatura e o Universo aproximao da filosofia e da teoria literária, transcrevendo um 

trecho da prosa do catarinense (“Iniciado”, de Evocações), como aqui o reproduzimos: 

                                                             
792 BRAYNER, Sonia. Esoterismo e estética: Evocações de Cruz e Sousa. In: Travessia: Revista do Curso 
de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, p. 182. 
793 Idem, ibidem, p. 180. 
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Pedrarias rubentes dos ocasos; Ângelus piedosos e concentrativos a 
Millet; Te-Deum glorioso das madrugadas fulvas, através do 
deslumbramento paradisíaco, rumoroso e largo das florestas, quando a 
luz abre imaculadamente num som claro e metálico de trompa 
campestre – claro e fresco, por bizarra e medieval caçada de esbeltos 
fidalgos: a verde, viva e viçosa vegetação dos vergéis virgens; os 
opalescentes luares encantados nas matas; o cristalino cachoeirar dos 
rios; as colinas emotivas e saudosas, – todo aquele encanto de 
exuberância de prados, aqueles aspectos selvagens e majestosos e 
ingênuos, quase bíblicos, da terra acolhedora e generosa onde 
nasceste,– deixaste  afinal, um dia, e vieste peregrinar inquieto pelas 
inóspitas, bárbaras terras do Desconhecido...794 

 

Articulando a influência pessimista schopenhauriana, já notada por vários 

críticos, Schüler vê Cruz e Sousa dialogando com Ernest Renan com seu “utopismo 

ético” afastado dos dogmatismos religiosos, e nota no brasileiro a influência de Renan 

na “confiança no homem superior, vitorioso sobre a banalidade das massas”795. E vai 

além, ao detectar a influência da filosofia de Henri Bergson, sobre a qual aprofundamos 

alhures796 (embora o poeta não o cite), na valorização da intuição como meio de 

percepção para captar o suprassensível e a essência, em vez dos cálculos, o que lhe 

confere “dinamismo místico” e estético. 

Por isso o crítico logra uma leitura que, conquanto mencione que há “mais 

adjetivos do que substantivos”, percebe que Cruz e Sousa abandona a visão das coisas 

em si, para capturálas nas fugidias transfigurações de uma memória incessante, 

fundindo experiência subjetiva com recordação literária, como na dialética comum à 

Idade Média, em que o artista era o alquimista, que, no caso do poeta, Donaldo o vê 

como o “alquimista da Dor” – a com maiúscula universalizante. O eu lírico, observa, 

dirigese a si mesmo, e não a um “tu” externo, por isso a inexatidão e transcendência 

dos símbolos, fazendo o professor concluir que “o leitor comparece como espectador de 

um drama do qual deverá participar mais com os sentidos do que com o 

entendimento”797. 

Revelandonos o processo de sua própria leitura, constatamos o contributo à 

evolução da crítica. Sobretudo porque, além de incursões pela análise gramatical, o 

crítico desfere flechas com esta: “O texto que transcrevemos é ouro. Escória é a 

                                                             
794 SOUSA, 2000, pp. 519523; SCHÜLER, Donaldo. A Prosa de Cruz de Sousa. In: Travessia: Revista 
do Curso de PósGraduação em Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993. 
795 SCHÜLER, 1993, p. 185. 
796 CAPOBIANCO, 2014, pp. 112115 e 160. 
797 SCHÜLER, ibidem, p. 186. 
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informação realista, ingênua, superficial. O que o realismo petrificou em registro, [em 

Cruz e Sousa] dissolvese em música”798. E acresce que o catarinense, em sua prosa, 

rejeita a percepção pelos sentidos, e vê o ideal “feito de inverossimilhanças, de 

coincidências, de acasos, de pressentimentos, de absurdos, de impressões 

desconhecidas, do indefinido das coisas”799. 

Através de uma percepção aguda, o crítico vê na alquimia do poeta uma 

superação do próprio “demiurgo platônico”, que organiza o mundo trazendo os modelos 

de um plano ideal, enquanto o esteta catarinense se projeta alquimicamente à 

imaginação, ao desconhecido, e cria substâncias em que inexistem modelos800. 

Assim, Schüler projeta Cruz e Sousa para um papel anterior ao aparecimento dos 

filósofos, em que “os poetas poderosos, os reispoetas, legisladores de estados, [eram] 

venerados e aplaudidos. As essências de Cruz e Sousa parecemse ao panteão de 

Hesíodo”801, onde colhe as forças para ombrear com o mundo marcado pela razão, 

enfeixando e se unindo à torrente que desde Baudelaire irá desaguar em Proust e Joyce. 

A leitura é avançada e valorosa, ainda que ao final o crítico estabeleça uma relação entre 

os estigmas da “cor negra” e o ataque às “ambições burguesas”, entendendo que Cruz e 

Sousa criava um mundo para “sonhar com as brancuras que o libert[assem] do corpo 

aprisionado pela epiderme negra, a pele escrava”, e este mundo deveria ser diverso 

daquele que os poderosos conspurcaram. 

Não obstante, há passagens que valem o estímulo para que futuros leitores 

mergulhem na prosa do catarinense, como esta, em que Schüler afirma, sobre 

“Vulda”802, de Evocações: “de Vulda como vulva procede um discurso amplo e 

prazeroso que transformado em signo sangra nos lábios com força do desvirginamento 

e, depois de gerar uma exuberante floresta tropical, repousa na paz da morte. Da morte 

ou da vida?”803. 

Em “O poeta que ia de luto”, em seguida, Nestor DelPino nos oferece um 

ensaio poético, descrevendo cenas de um filme imaginário, com detalhes entre cenas 

fictícias, como em um script de cinema. Não é a vida de Cruz e Sousa, mas é denso. 

Depois do episódio, o ensaísta considera o poeta “à margem de uma rotulação de gênero 

                                                             
798 Idem, ibidem, p. 187. 
799 Idem, ibidem, p. 189. 
800 Sobre a questão platônica no simbolismo do de Cruz e Sousa já aprofundamos alhures: 
CAPOBIANCO, 2014, pp. 104 e ss. 
801 SCHÜLER, 1993, p. 189. 
802 SOUSA, 2000, pp. 596597. 
803 Idem, ibidem, p. 90. 
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ou movimento de época, quer para justificar ou não a validade do simbolismo no 

Brasil”, embasando boa parte texto nas considerações de Alfredo Bosi. Considera a 

dimensão da obra do poeta amalgamada à sua “dimensão existencial”, o que lhe remete 

Lacan e as noções de “desvio, repetição e sofrimento”. O artigo, em si, é impregnado da 

noção de que o poeta desterrense sustentava sua obra na Dor e via a morte como 

redenção, daí o título. Dentre tanto jádito, Nestor avança, entretanto, como leitor do 

poeta, ao dimensionar um novo percurso que aguardava ser seguido, nos estudos sobre 

o catarinense: 

 

O poeta por si só é um símbolo, um verdadeiro enigma a ser 
decifrado, aproximandonos a este, estaremos mais perto de Cruz & 
Sousa [sic], de sua época, do seu espírito, dos seus temas, de sua vida 
e poesia, da sua dor. Paulo Leminski abriu uma outra porta, e acredito 
que não houve exagero sobre o caráter expressionista do poeta. Esta 
inclinação abre uma picada de uma nova trilha.804 

 

A revista Travessia, nº 26, também transcreve diversos sonetos feitos em 

homenagem a Cruz e Sousa, de vários autores, o que nos é indício da aura mística e 

apostólica que envolvia os admiradores do esteta desterrense.  

A importância destes textos pode hoje ser dimensionada pelo que de novo e 

inusitado trouxeram, caminhando adiante nas leituras do poeta. 

Chegando, então ao volume Cruz e Sousa: no centenário de Missal e Broquéis, 

observamos, decerto, que o avanço foi ainda mais significativo, abrindo espaço para as 

leituras que tomaremos – mais adiante – como contemporâneas. 

Depois da breve apresentação do Diretor da Fundação Catarinense de Cultura, 

na época Iaponan Soares, a chefe do ArquivoMuseu da Fundação Casa de Rui Barbosa, 

que era Eliane Vasconcellos, abre com um artigo técnico para pesquisadores: “Cruz e 

Sousa, material para estudo”805. Sistematiza as fontes primárias para o estudo do poeta, 

organizando seus documentos pessoais, as cartas que recebeu806, e indicando diversos 

caminhos para uma pesquisa aprofundada sobre o esteta. Revela, ainda, que foi em 1978 

que Andrade Muricy pessoalmente doou todo o material que possuía sobre Cruz e 

Sousa, (manuscritos, fotos) para a Fundação Casa de Rui Barbosa, na época dirigida por 

                                                             
804 DELPINO, Nestor Ornar. O poeta que ia de luto. Travessia: Revista do Curso de PósGraduação em 
Letras, nº 26, UFSC, Florianópolis, 1993, p. 199. 
805 VASCONCELLOS, Eliane. Cruz e Sousa, material para estudo. In: SOARES; MUZART, 1994, pp. 9
18. 
806 A correspondência passiva de Cruz e Sousa, isto é, as cartas que o poeta recebeu, jamais foram 
publicadas em livro, constando somente para consulta na Fundação Casa de Rui Barbosa, no Rio de 
Janeiro. 
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Plínio Doyle. Eram, sem dúvida, dados importantes para se revalorizar o poeta e sugerir 

maiores estudos e leituras de sua obra. 

Em seguida, o vigoroso e já citado ensaio de Gilberto Teles807, sobre o qual 

expusemos o principal. Esta versão, porém, fincavase em eixos teóricos mais vastos. O 

ensaísta desenvolve a ideia do descontínuo e, posteriormente, da fragmentaridade, como 

fatores decisivo para a modernidade, cuja base se encontrava na Ciência, citando a 

conferência em que o físico Max Plank já havia há muito exposto a energia como uma 

sequência de emissões descontínuas de fragmentos. Em seguida, comprovando a 

inevitabilidade da fracionaridade, Teles traz a poesia de Cruz e Sousa para o campo da 

busca das significações simbólicas, “que se escondem no íntimo das coisas, procurando 

revelar o ‘irrevelável’ [...] sondar as profundezas da alma [...] síntese de todas as 

manifestações da unidade essencial do homem e do mundo”808. 

Teles expõe com desassombro um dos pilares da modernidade de Cruz e Sousa, 

quando alude à “literatura de vanguarda, onde o leitor passa da condição de receptor 

passivo à de coautor da obra, com um leque de recursos para sua leitura e fruição”809. 

Depois de nomear todos os dezenove textos metalinguísticos que encontrou no 

poeta, compara o poeta ao simbolismo europeu, atribuindo à vida do catarinense o 

conteúdo mais humano do que os demais (Bastide fizera semelhante, como vimos). 

Realiza o ensaísta, curiosa proposição: recolhe textos em que o poeta fala sobre diversos 

assuntos (política literária; arte; poesia; trabalho artístico; estilo) e os agrupa, mostrando 

como era pensamento do intelectual desterrense. Chega à minúcia de relacionar a frase 

“o estilo é o sol da escrita” (“O estilo”, em Outras evocações [1961]), às diferenças de 

escrita entre os povos “árabes e judaicos” – que se dava da direita para a esquerda –, e 

os “ocidentais”, da esquerda para a direita, com estreita relação à direção tomada pelo 

sol. “Cruz e Sousa intuía profundamente essa verdade histórica e esotérica de que ‘O 

estilo é o sol da escrita’”. 

O artigo do ensaísta goiano está entre os mais bemacabados já escritos, no qual 

agrupa sequências de decassílabos com duas palavras, depois com três – ritmo ternário, 

combinando o processo de enumeração com o da fragmentaridade semântica, e 

mostrandose um leitor de rara sensibilidade e cultura, como nesta passagem, em que 

fala de alguns versos do poeta catarinense: 

                                                             
807 TELES, 1994, pp. 1963. Recordemos que alguns trechos do ensaio de Teles estavam sendo 
publicados agora, pelo crítico, pela quarta vez (1980, 1993,1993,1994), como citamos.  
808 Idem, ibidem, pp. 2425. 
809 Idem, ibidem, 1994, p. 27. 



281 
 

 

‘A Perfeição é a alma estar sonhando 
em soluços, soluços, soluçando 
as agonias que encontrou a Terra’  
[Cruz e Sousa, “Perfeição”, de Últimos sonetos] 
 
Vêse que o substantivo soluços se vai modificando funcionalmente: 
primeiro, aparece preso à preposição, depois sozinho; e, finalmente, 
movimentandose na forma verbonominal do gerúndio. O ritmo 
ternário do verso é aparentemente o mesmo de outros exemplos [que 
Teles transcrevera no artigo], mas a modificação do substantivo dá 
ênfase ao choro entrecortado e uma significação paralela humaniza o 
ritmo, como se o eu lírico soluçasse no próprio poema diante do 
conflito entre o sonho da Perfeição e as dificuldades criadoras [...].810 

  

As soluções de Teles são originais e penetram em campos linguísticoestilísticos 

de raro valor, em todo o texto. Quando relaciona o processo de enumeração de termos 

desconectados lógicosintaticamente, adentra no estudo relacionando com ousadia Cruz 

e Sousa a Mário de Andrade, como já bem o demonstramos anteriormente. 

O importante a destacar, nesta recepção, é que a imaginação de um leitor de 

gabarito – escritor, poeta, crítico, professor e ensaísta, como é Teles – era capaz de 

resgatar uma obra dandolhe feições inovadoras de leitura, impressionandose o com o 

gênio do catarinense, e aventurandose em caminhos sinuosos e reveladores. 

Legandonos uma leitura sui generis – em que elementos etnorraciais estavam 

totalmente ausentes – o poeta goiano considera que Cruz e Sousa, “chegando à 

virtuosidade [...], desmantelou por dentro a unidade clássica do verso, picotandoo, 

fragmentandoo, tirandolhe as ligações sintáticas [...]”, e, “informado da modernidade 

[...], possivelmente intuísse outra modernidade, muito mais revolucionária”811. 

Tal sua admiração, que chegou a extrair versos de vários poemas de Cruz e 

Sousa, agrupando no que chamou de “Centão simbolista”. Eilo: 

 

cítaras, harpas, bandolins, violinos, 
mórbidos, quentes, finos, penetrantes, 
carinhos, beijos, lágrimas, desvelos, 
desejos, vibrações, ânsias, alentos. 
 
mares, estrelas, tardes, natureza, 
inefáveis, edênicos, aéreos, 
sinistras, cabalísticas, noturnas, 
esferas, gerações sonhando, passam! 
 

                                                             
810 Idem, ibidem, p. 58. 
811 Idem, ibidem, pp. 6061. 
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sombra, segredo, lágrima, harmonia,  
pálida, bela, escultural, clorótica, 
atra, sinistra, gélida, tremenda, 
 
alvo, sereno, límpido, direito, 
amplo, inflamado, mágico, fecundo, 
ondula, ondeia, curioso e belo.812 

 

Para que um poeta do quilate de Teles homenageasse Cruz e Sousa, deixando 

explícito – sob a nossa perspectiva de leitura – que a poesia do catarinense já se bastava 

para a exaltação, nos fica patente que os grandes, quando se detêm a estudar o 

simbolista brasileiro, se surpreendem. Vimos o fenômeno em Bastide, Arrigucci Jr., 

Leminski, Sant’Anna, agora em Teles, e veremos em outros desse porte, daqui em 

diante. 

A visão de Teles se mostra instigante. Publicou o mesmo artigo em diversas 

ocasiões, reformulandoo para esta, de 1994, e, além de homenagear o poeta 

desterrense, despertou encadeamentos e teceduras particulares a um olhar sensível e de 

vasta cultura. 

Isto nos sugere, com ênfase, o axioma de que o problema nunca esteve em Cruz 

e Sousa, e sim no seu leitor. Precisávamos de leitores que fossem capazes de abandonar 

as rotulagens e, afinal, sem perder de vista a “função autor” foucaultiana, que confere 

uma matriz de onde emana a coerência do texto, esquecer o poeta e ler o que realmente 

foi escrito naqueles poemas e prosas.  

Isto se dá, na mesma coletânea de 1994, no ensaio “Cruz e Sousa e o trabalho da 

Arte”, ao qual já nos referimos e que foi a Introdução da Edição das Obras 

completas813, que a professora Zahidé publicou em 1993. Neste ensaio, afora o que já 

dissemos, a leitura da intelectual se mostra detalhista, arqueológica, a ponto de detectar 

um processo composicional peculiar a Cruz e Sousa, que consiste em explorar uma 

ideia, geralmente em prosa poética ou em outro estilo de texto, repetila até cristalizála 

em poesia814, o que o torna “um poeta de obsessões” e que daí vem a repetição das 

                                                             
812 Idem, ibidem, p. 49. Nesta página, Teles conta que reorganizou neste soneto versos esparsos de Cruz e 
Sousa, gerando algo novo, que era “uma homenagem ao nosso grande simbolista, mas passou totalmente 
desapercebida da crítica que, aliás, sobretudo a dos suplementos, só sabe trabalhar com os temas da 
poesia, nunca demonstrando o menor conhecimento da arte do poema”. Podemos concordar com Teles 
pela abundância dos exemplos que vimos nesta pesquisa. 
813 SOUSA, João da Cruz e. Poesia completa. Introdução e organização de Zahidé L. Muzart. 12. ed. 
Florianópolis: FCC; FBB, 1993. 
814 Beethoven usava o mesmo processo, expondo um tema por esboços, repetindoo e explorandoo de 
várias formas, até cristalizálo à perfeição. (BRANCO, Luís de Freitas. A personalidade de Beethoven: 
ensaios beethovenianos. São Paulo: Editora Cosmos 1947, passim). 
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gradações do branco – não como “nostalgia da cor”, tal o disse Bastide, pois a cor negra 

também é frequente. A professora assim sintetiza a arquitetura poética do simbolista 

catarinense: 

 

por exemplo, acróbata, 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...’ e, mais tarde, no poema ‘Acrobata da dor’, de Broquéis: 
‘Vamos! retesa os músculos, retesa/Nessas macabras piruetas 
d’aço...’815 

 

Além da magistral análise da pesquisadora, sua leitura reforçanos a noção de 

que “os textos” de Cruz e Sousa não haviam mudado – desde as mais obtusas críticas 

que já vimos – mas os leitores eram radicalmente diferentes. Como objeto de pesquisa 

acadêmica, o poeta transformavase em fenômeno diverso dos subterrâneos em que a 

crítica o cobrira anteriormente. Muzart lia buscando o fio de origem, a coluna genética 

sobre a qual a Obra do poeta soberanamente se erguia.  

Todavia, não encontramos leituras específicas da lavra da estudiosa, como o 

fizera Arrigucci Jr., sobre um único poema, o que nos sugere o papel de semeadora de 

Muzart. Em linha de continuidade com Andrade Muricy, o plantio era copioso. O futuro 

estaria nas mãos dos “bons colhedores”. 

Ainda nesta coletânea de 1994 temos o artigo “Cruz e Sousa Expressionista”816, 

leitura enriquecedora de Sonia Brayner, na ocasião professora da Universidade Federal 

do Rio de Janeiro. O texto trazia uma advertência em que finalmente uma leitora 

abalizada referendava o que dizemos desde o início: 

 

O alto teor dramático de Evocações tem levado a crítica a relacionálo, 
quase sempre, à biografia dolorosa do poeta, a seu egocentrismo 
exacerbado, à mórbida vivência de relações pessoais, ao drama da 
cor. Libertarse deste emaranhado biográfico, às vezes necessário, 
muitas vezes redundante, acaba sendo uma tarefa difícil: o poeta e sua 
vida invadem a crítica tão estreitos são seus limites. Entretanto, é 
possível conseguir-se um distanciamento capaz de dar conta de obra 
tão importante e tumultuada.817 

 

                                                             
815 MUZART, Zahidé Lupinacci. Cruz e Sousa e o trabalho de arte. In:____; SOARES, 1994, p. 81. 
816 Aqui nos remetemos às notas em que abordamos o “erro de anacronismo” a que alude Ivone Rabello. 
817 BRAYNER, Sonia. Cruz e Sousa Expressionista. In: SOARES; MUZART, 1994, p. 105. (Grifos 
nossos) 
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Tratando especialmente da prosa “Capro”, de Evocações, a recepção que temos é 

de uma crítica que lê nas entrelinhas e sabe transitar entre os abismos simbólicos 

elaborados na escrita. De pronto, a autora detecta que a prosa trata da dificuldade da 

criação poética, do próprio ato de escrever, metaforizado na figura do capro, lascivo, 

como um fauno espreguiçado, que dá vazão à sensualidade e tem infinita prodigalidade 

de ideias, mas diante da folha em branco não as consegue reproduzir em palavras – e se 

esvaem. O tratamento transfigurado que lhe dá o poeta leva Brayner a reconhecer que, 

“dono de uma escrita pródiga, baseandose no recurso da proliferação de termos, Cruz e 

Sousa ultrapassa os domínios do simbólico e adentra o terreno agônico do 

expressionismo”818. 

A professora lembra que Machado de Assis escrevera dois contos (“Cantiga de 

Esponsais”, em 1884 e “Um homem célebre”, em 1896) em que os dois protagonistas 

sentem a frustração dilacerante do criador que fervilha de ideias exuberantes, mas que 

diante do papel ou da realização prática, simplesmente a inspiração se lhe esvai, mas 

Brayner percebe o tratamento diferenciado que Cruz e Sousa dá ao tema. Tomando a 

“liminaridade” a “metamorfose” como chaves, Brayner demonstra que a escrita 

vertiginosa do poeta lhe traz à tona seus “demônios interiores” em um jogo de espelhos, 

e que esses “microenredos” de situaçõeslimite também ocorrem em outros textos, 

como “Asco e Dor”, “O sonho do idiota” e “Emparedado”. Em todos eles “o narrador 

ou o personagem [...] defrontase com uma situaçãolimite que os confunde em meio à 

percepção de objetos e cenas e dão lugar a alucinações produzidas por desejos 

incontroláveis”819. 

Cruz e Sousa, de fato, dera ao texto uma desfiguração caótica, tangendo a corda 

imagéticosensorial, em linguagem simbolicamente desesperada, conquanto deixasse os 

elementoschave: “mas, uma vez caído em frente ao papel branco, que tinha de receber 

o exuberante pólen do seu espírito, todos esses ímpetos, esses fervores esmoreciam”820. 

Mesmo com ressalvas quanto à copiosa proliferação verbal do poema, vendo a 

instabilidade e vulnerabilidade do estilo expostos na “inconstância dos conjuntos 

desequilibrados e desproporcionados no tom e na linguagem”, Sonia reconhece que o 

final do poema, em que o personagem morre e é visto no féretro com os pés distorcidos, 

de semelhança caprina, “expressão animal reveladora do seu espírito, por um espectral e 

                                                             
818 Idem, ibidem, p. 107. 
819 Idem, ibidem, p. 107. 
820 SOUSA, 2000, p. 533. 
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derradeiro desdém da Natureza”821, são animalizações que identifica em Kafka e Georg 

Traklt, em traços expressionistas definidores “da experiência da infelicidade eterna, pois 

somente o homem é capaz de um ato de transformação”822. Leitora arguta, Sonia 

entrevê a modernidade do poema sousiano, mas não segue adiante.  

Hugo Friedrich, ao discorrer sobre a poética de Rimbaud, apresenta a 

desumanização acelerada, a possibilidade de “vestir todas as máscaras, estenderse a 

todas as formas de existência, a todos os tempos e povos”. O teórico alemão detecta em 

Rimbaud – que Cruz e Sousa lera com cuidado823 – um eu artificial nutrido de assuntos 

estimulantes do Oriente e do mundo primitivo [...] uma vertigem do indeterminado [...] 

as distintas partes do corpo em desproporção”, bem como uma “intensidade 

interminável, mesclada com toda a sorte de elementos, de esperança, júbilo, trejeito, 

dúvida [...]”, que dissociam o sujeito poético do eu empírico, o que “por si só, impediria 

de entender a lírica moderna como expressão biográfica”824. 

Era neste feixe de dissociações da arte moderna que Brayner tratava Cruz e 

Sousa, remetendonos a um processo já descrito por Hugo Friedrich, em 1956. Na 

verdade, em conjunto à evolução dos leitores do poeta, tínhamos uma nova 

configuração receptiva: a obra começava a adentrar no espaço das análises acadêmicas. 

Já a folclorização etnorracial e as lamúrias biográficas não serviam de parâmetro, e sim 

a bagagem teóricoliterária, pois quando realmente mergulhavam na poética do bardo 

desterrense, demonstravam surpresa. 

Isto nos é tão palpável, que nesta mesma coletânea de ensaios, de 1994, 

encontramos breve ensaio, de MarieHélène Torres: “O Satanismo em Cruz e Sousa e 

Baudelaire”825. O texto de seis páginas da autora era, na verdade, um breve extrato da 

Dissertação de Mestrado que defendeu no ano seguinte: Descida poética ao mundo 

infernal de Cruz e Sousa e Baudelaire, sob a orientação da Profª Muzart (que já 

                                                             
821 Idem, ibidem, p. 537; BRAYNER, 1994, p. 108. 
822 BRAYNER, 1994, p. 108. 
823 Demonstrando que Cruz e Sousa conhecia a poesia de Rimbaud: ALVES, 2008, p. 391; apontando as 
Iluminuras, de Rimbaud, como paradigma poético seguido em Missal, de Cruz e Sousa: 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. São Paulo: 
Humanitas, 2005, pp. 158159; aproximando a lírica do inconsciente e do grotesco entre Rimbaud e Cruz 
e Sousa, o que lhes permitiu acesso a “um lado rebelde da subjetividade”: 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, 2009a, p. 552; afirmando que “Arthur Rimbaud [ ...] 
[influenciou] grandemente a obra escrita por Cruz e Sousa”: PRADINI, 2011, p. 42. 
824 FRIEDRICH, 1978, p. 69. 
825 TORRES, MarieHélène Catherine. O satanismo em Cruz e Sousa e Baudelaire. In: SOARES; 
MUZART, 1994, pp. 6572. 
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citamos), e que foi publicada em 1998 pela Editora da UFSC, sob o título: Cruz e Sousa 

e Baudelaire: satanismo poético. Dada a riqueza do trabalho, nos reportaremos a este 

último volume mais adiante. 

Além disso, invertiamse os polos de certas temáticas: não mais se comentava o 

“assombro” de um “africano abrasileirado” escrever poesia simbolista; agora os artigos 

defendiam a negritude do poeta e exaltavam sua postura de resistência e talento, capaz 

de afrontar uma casta poderosa que o rejeitava, e deixar uma obra que o imortalizou. 

Destes artigos tratarei em conjunto, na seção sobre o campo etnorracial em Cruz e 

Sousa, capítulo seguinte. 

Além da Dissertação de MarieHélène, defendida em 1995, encontramos outra, 

de 1996, tratando especificamente da tradução das obras de Cruz e Sousa para o idioma 

francês826, defendida por em Florianópolis. Agradecendo aos professores Zahidé Muzart 

e Celestino Sachet, pelo auxílio na Qualificação de Mestrado, Angoran realiza exemplar 

trabalho, não obstante fuja ao escopo de nossa pesquisa. De todo modo, ficava evidente 

o estímulo dos docentes para trabalhar Cruz e Sousa, o que não ocorria em décadas 

anteriores. 

Antes do centenário da morte do poeta, vemos ainda um modesto volume, de 

1997, de Edilene Ribeiro, em que dedica poucas páginas a analisar três autores; um 

deles: Cruz e Sousa. Conquanto desambiciosa, a autora se baseia em Antonio Candido 

para afirmar que fará uma “análise social” do poema “Litania dos Pobres”, de Faróis, 

acrescendo que “esta é uma de suas possíveis interpretações (ou significados) [...] o que 

implica, simplesmente, que é possível analisar o poema por diversos prismas”827. 

Além de afirmar que o poema é, em si, um manifesto social que nega o 

encastelamento de seu autor na decantada torredemarfim dos poetas, há passagens 

intertextuais de relevo: no verso “figuras que o Santo Ofício condena ao feroz suplício”, 

a autora alude à Reforma de Lutero, a “teoria da salvação pela fé; a venda de 

indulgências ordenada pelo Papa Leão X”, as 95 teses do monge agostiniano que 

resultaram na Contrarreforma em que o tribunal do Santo Ofício condenava seus 

transgressores “ao feroz suplício”, imagens evocadas pelo próprio verso do poeta. 

                                                             
826 ANGORAN, Anasthasie Adjoua. Cruz e Sousa no foco da tradução poética. Dissertação (Mestrado), 
130 p., 1996. Florianópolis: Curso de PósGraduação em Letras Literatura Brasileira e Teoria Literária da 
Universidade Federal de Santa Catarina, 1996. 
827 RIBEIRO, Edilene. Análise Poética: uma revelação da alma. Brasília: Thesaurus, 1997, pp. 3347. Por 
natural que fosse a constatação da autora, ainda não tínhamos visto a crítica ler a obra considerando essa 
remodelação constante que os versos oferecem. 
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No verso em que o poeta do Desterro escreve “fantasmas vãos, sibilinos da 

caverna dos Destinos”, a autora polifoniza a incursão da leitura: 

 

Sibila, entre os antigos, era uma profetiza, uma mulher que ficava num 
compartimento superior de uma habitação denominado ‘água furtada’. 
Ali, ela era uma bruxa que dava desígnios terríveis. Liguese essa 
estrofe à [...] anterior: os bruxos eram considerados hereges, portanto, 
eram condenados pelo Santo Ofício. Cruz e Sousa afirma que os 
‘miseráveis’ são sibilinos, daí serem também condenados pelo 
Destino, fadados à derrota.828 

 

No breve texto a ensaísta não vai além, mas sua incursão no universo do poeta 

provava que a construção das representações, na leitura, não é sua mera materialização 

mental, mas a projeção do signo dentro de uma esfera perceptiva em que elementos 

sóciohistóricos podem interagir e produzir novas realidades para a construção de um 

sentido sensórioindividual. Preceitua Umberto Eco que as propriedades do signo 

icônico não têm relação com o objeto, “e sim com o modelo perceptivo do objeto; [que] 

pode construirse e ser reconhecido por meio das mesmas operações mentais que 

realizamos para construir o objeto da percepção, com independência da matéria na qual 

se efetuam estas realizações”829. 

No ano seguinte, a conscientização da importância do poeta adquirira tal difusão, 

que, tramitando da Câmara dos Deputados ao Senado Federal, por meio da “Resolução 

nº 1, de 1998CN”, o Congresso Nacional institui o “prêmio Cruz e Sousa, destinado a 

agraciar autores de trabalhos alusivos à comemoração do centenário de morte do poeta 

brasileiro, a ser celebrado em março de 1998”, conforme o texto do artigo 1º. 

Já nacionalmente reconhecido, o poeta é tema do livro 100 anos sem Cruz e 

Sousa830, organizado por Celso Luiz Ramos de Medeiros, que vem à luz em 1998, 

descrevendo as solenidades da iniciativa e o texto integral de todas as sete monografias 

premiadas, havendo um 1º e 2º lugar para a Categoria Geral e para a Categoria 

Estudante, e do 3º ao 5º lugares, somente na Categoria Geral. 

Todos os trabalhos realizam leituras poéticas e biográficas, percorrendo diversos 

temas, como a Dor, o Sincretismo, o Transculturalismo, embora não se avance no 

aprofundamento em relação às análises anteriores, acreditamos que devido ao receio de 

                                                             
828 Idem, ibidem, p. 39. 
829 ECO, Umberto. La estructura ausente: introducción a la semiótica. Barcelona: Editorial Lumen, 1975, 
p. 234. (Tradução e grifos nossos) 
830 MEDEIROS, Celso Luiz Ramos de [Org.]. 100 anos sem Cruz e Sousa.  Brasília: Editora do 
Congresso Nacional, 1998. 
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“muito ousar” em sede de um Concurso Nacional. Coube o 1º lugar na Categoria Geral 

a Luiz Cláudio Ribeiro Pinho, Mestre em Letras pela Universidade Federal de 

Pernambuco em 1994, quando defendera Dissertação sobre o poeta catarinense, e o 2º 

lugar, na mesma categoria, a Enedy Rodrigues Till, o mesmo advogado que havíamos 

visto publicar “Cruz e Sousa no Rio Grande do Sul”, em 1981. O 2º lugar na Categoria 

Estudante foi dado a Carlos Alberto Shimote Martins, já Mestre em Literatura Brasileira 

pela Universidade de São Paulo desde 1995, e o 4º lugar a Mario Guidarini, Médico 

Psiquiatra, Professor titular da Universidade do Sul de Santa Catarina e Doutor em 

Filosofia pela Universidade de São Paulo. 

Dos demais não encontramos referências831. A significância da obra, contudo, no 

percurso crítico do poeta, colocava em evidência que o simbolista desterrense não 

produzira uma poética simples, assimilável às pressas ou lida sem preparo. Cruz e Sousa 

tinha seus versos e prosas analisados com mais vigor por mestres, acadêmicos que 

detinham trajetória cultural indiscutível. Esta é uma informação recepcional relevante 

que o volume nos mostra, e que será suporte para os futuros leitores. 

No ano do centenário surge importantíssima publicação, chamada de “Revista”, 

mas que tinha formato e conteúdo de livro: A Revista do Instituto Estadual do Livro – 

Continente Sul Sur, nº 8, publicada em Porto Alegre. Se hoje o acesso nacional a estas 

obras é mais facilitado, decerto devido às vendas e difusão pela internet, supomos que 

não o era na época, mormente a importância dos tantos ensaios veiculados na obra. 

Repassaremos todos832. Na apresentação, Eglê Malheiros alude à difusão nacional do 

volume, conquanto não nos tenha sido fácil encontrálo. A obra contém diversas seções: 

“vária”, “ensaios” (a partir do texto de Rabello), “comentários” sobre o poeta e as 

“homenagens”, ao fim. 

Naquele tempo, salvo as biografias, os estudos sobre a poética do esteta 

catarinense não empreendiam voos maiores, ficando na esteira dos artigos e ensaios 

curtos833. 

                                                             
831 Magali dos Santos Moura (erroneamente grafada na obra como Magaly), que obteve o 3º lugar 
(Categoria Geral) e possui carreira acadêmica expressiva, com  o título do ensaio “A dupla marginalidade 
de Cruz e Sousa frente à sociedade branca e à racionalidade positiva” aborda questões etnorraciais, que 
comentaremos adiante. 
832 Não obstante estejamos plenamente cientes da brilhante trajetória acadêmica da maioria dos ensaístas 
desta Revista, somente faremos breve menção ao Currículo daqueles que, nas leituras de Cruz e Sousa, 
realmente demonstrarem avanço. Não é nosso intuito preencher as páginas desta Tese com longos 
históricos sobre os autores. Isto é facilmente disponível na web. 
833 A exceção ao que dizemos está na Tese de Doutorado, defendida por Ivone Rabello em 1997, e que, 
publicada em 2006, tornouse o ápice contemporâneo das leituras poéticas de Cruz e Sousa. A 
repercussão de uma Tese de Doutorado fica geralmente restrita a quem visita os campus acadêmicos ou, 
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No primeiro curto texto (abrindo a seção “vária”), Anelito de Oliveira 

desconsidera o encerramento da poética do esteta em categorias, preferindo a metáfora 

“regional” de que o autor de Faróis habitou a “cidade simbolista”. Leitor de visão 

extremamente arrojada, alude a esta “cidade simbolista” ter sido não mais que um 

“bairro”, devido às forças reacionárias, parnasianas, e arianas que lhe cercearam o 

crescimento, e o empenho do poeta para construir um novo caminho literário, no 

entender do ensaísta, o que faz emergir para a atualidade. A observação de Oliveira, de 

que “praticamente todos os textos sobre Cruz e Sousa, há até bem pouco tempo, 

começavam pela sua cor, até mesmo aqueles que se propunham a defender o poeta, 

como se ele, espírito riquíssimo, precisasse [...]”834, é fato inconteste, que comprovamos 

até aqui. Pontuando a transcendência como base do projeto simbolista, o autor 

caracteriza a feliz imagem de que isto significa “territorializar o infinito, espaço de 

plena liberdade [...] [que só possível] através da arte, essa ‘grande Arte’ que, como o 

poeta diz no explosivo ‘Emparedado’, é desacompanhada das turbas que chasqueiam, 

da matéria humana doente que convulsiona dentro das estreitezas asfixiantes do seu 

torvo caracol”835. Entende o ensaísta, ainda, em consonância a outros, como vimos, que 

a Dor é a grande tessitura do texto sousiano, que perpassa o âmago e se inscreve em 

forma de “sombra no texto”. Anelito, de certo modo, esboçou no belo ensaio o talento 

que o levaria à Tese de Doutorado, em 2006, sobre o poeta catarinense. 

Em seguida, as páginas de Salim Miguel vem como um relato pungente de sua 

própria vida, em que a paixão pela poesia de Cruz e Sousa o acompanha “há mais de 60 

anos”, como diz. Belíssimo testemunho em que é visível a autenticidade da admiração 

nãoapologética, o autor conclui com uma consideração que, a bem da verdade, atualiza 

o poeta catarinense para o contemporâneo, e é também nossa visão. Vale à pena a 

transcrever o que diz Miguel:  

 
Agora, mais uma vez [das tantas que citou no ensaio] me vejo 
envolvido com Cruz e Sousa [...], participando da comissão que cuida 
da celebração dos cem anos de sua morte. Me pergunto: por que 
continua ele me perturbando e emocionando? [...] Luto em busca de 
uma resposta que me satisfaça. Procuro em livros, nos estudos que [...] 
tentam desvendar o grande mistério. Mas, sem dúvida, é importante 
que Cruz e Sousa continue nos inquietando, nos instigando, nos 

                                                                                                                                                                                   
se encontra disponível via web. Por isso, tomamos o livro de Rabello (2006) como base, e não sua 
mencionada Tese, em seção própria. 
834 OLIVEIRA, Anelito de. Cidadesímbolo: nota sobre Cruz e Sousa. Revista Continente Sul Sur, nº 8. 
Porto Alegre: A Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 1719. 
835 Idem, ibidem, p. 19. Grifos do autor. 
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motivando, nos apaixonando. Aí está por certo a marca do autêntico 
artista.836 

 

No texto que segue, “Emparedado pela burrice”, Paulo Seben traduz com 

precisão o estágio em que atualmente se encontram os leitores: “a gente lê nos manuais 

que Cruz e Sousa era preto, que procurava sublimar sua origem racial pelo culto à cor 

branca [...], e que era o maior poeta do período Simbolista. [...] pula logo a página, sem 

ler os poemas e sem pensar muito”. O autor realiza uma leitura efetiva, perpassando em 

resumo a biografia e arrematando com fecho de ouro:  

 

[Cruz e Sousa] influenciou Augusto dos Anjos, Manuel Bandeira, 
Mário de Andrade, Oswald de Andrade, Cecília Meireles, Murilo 
Mendes, Jorge de Lima, Mário Quintana. Chegou próximo como 
nenhum outro brasileiro da coincidência entre forma e conteúdo. E a 
gente ainda fica falando da sua vida. Juro que não é maldade. É 
burrice.837 

 

Em páginas também biográficas sobre o poeta, Ricardo Lima prossegue 

reafirmando ideia semelhante. Assevera que não é exagero lembrar que, sem o poeta 

catarinense, “certamente não conheceríamos a grandeza de [...] Augusto dos Anjos (seu 

herdeiro direto) [...]”, “Mário de Andrade, Manuel Bandeira, Dante Milano, Cecília 

Meireles, Henriqueta Lisboa, Gilka Machado, Augusto Frederico Schmidt, Murilo 

Mendes, Jorge de Lima e até mesmo Vinícius de Moraes”838. 

Estes textos introdutórios não pretendiam ainda análise direta dos poemas, mas a 

semelhança de conclusões era – como ainda é – inquietante. Que grandeza haveria em 

Cruz e Sousa, que exercera tanta influência, e paradoxalmente precisasse de tantas 

décadas para ser, de fato, compreendida? Citamos os mais relevantes para demonstrar, 

curiosamente, que os elogios ao poeta mudavam de figura, embora a leitura de sua obra 

ainda ficasse para “outro momento”. 

Não é o que se dá no ensaio seguinte, de Ivone Daré Rabello, que é um 

fragmento exemplar extraído de sua Tese de Doutorado sobre o poeta, já mencionada. 

Será, por certo, objeto de nosso estudo em subcapítulo próprio. Conduzimos, assim, 

para mais adiante. 

                                                             
836 MIGUEL, Salim. Cruz e Sousa: um companheiro de viagem. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. 
Porto Alegre: A Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 2125. 
837 SEBEN, Paulo. Emparedado pela burrice. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto Alegre: A 
Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 2731. 
838 LIMA, Ricardo Vieira. O desterro do poeta. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto Alegre: A 
Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 3336. 
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No ensaio seguinte, de Raul Antelo, fica evidente que estamos, em definitivo, 

entrando em uma era muito mais profunda de leituras da obra de Cruz e Sousa, ainda 

nesta edição de 1998. Atual professor titular de literatura brasileira na Universidade 

Federal de Santa Catarina, o ensaísta já na ocasião parecia milênios distante das 

“críticas de repeteco” (a expressão é de Zahidé Muzart) que vimos se alastrar ao longo 

do século XX. Começa a surgir uma intensa impressão de que Cruz e Sousa escrevera 

para ser lido com merecida profundidade somente no entorno dos cem anos depois de 

sua morte, eis que seus mecanismos de cifragem simbólica e dimensionalidade só então 

eram vistos com mais nitidez. Este parecia o horizonte de expectativas a que aludia 

Jauss, em que o autor concebe um leitor empírico que tem, dentro de si, um estatuto 

sociocultural, simbólico e com potencial histórico para poder ler a obra. Tal fenômeno 

se deu no ensaio de Rabello, que deixamos para abordar em sua obra publicada, eis que 

o texto da Revista Sul Sur nº 8 (com ligeiras mudanças) lá está. Mas vamos ao professor 

Raul Antelo. 

Em “Cruz e Sousa, a imagem e o zapping”839, Antelo parte da informação de que 

Cruz e Sousa escreveu um poema em prosa (1892) e outro em verso (1893), ambos com 

o nome Angelus, mas diferentes. O ensaísta nota a tensão finissecular do período, 

sutilmente permeada na prosa, em que, já em uma “era moderna”, sentese o embate 

entre a religião e a ficção em uma tentativa agônica de tornar autônoma a arte como 

compensação da descrença nietzscheana. A prosa se aproxima da catarse que substitui o 

êxtase religioso pelo laico; imagem em movimento, cena esquiva capturada em um 

tempo em que a Verdade e o profano estão confundindo seus estatutos. O autor nota que 

o texto do poeta se assemelha a um perfume, com nitidez que dá contorno ao poeta, mas 

que entremeia no texto vozes inebriantes, vagamente trágicas, e não se dirige a um “tu”, 

mas apontam para alto, rumo ao silêncio supremo. “Todo o efeito poético do Angelus 

descansa em uma sinestesia embutida ou oculta. Parece provir de efeitos cromáticos ou 

                                                             
839 Sobre o zapping, Rafael Silva explica que, “entre leitor, espectador e radiouvinte [...] há uma abstração 
[...] uma evidente cumplicidade de ações interativas que estimulam o surgimento de um tempo alterado 
provocado pela velocidade, aliado a um exercício tátil que estimula e mediatiza o ato de perceber entre o 
sujeito e o objeto. Esse tempo alterado representa uma manifestação lúdica, em que a leitura do jornal 
impresso adquire uma forma de jogo que se assemelha ao ato de ‘zapar’, quando é acionado o controle 
remoto rastreando os sons e imagens emitidos pela mídia eletrônica. [...] ‘Zappar’ é corte, mudança, 
movimento [...] para automação da mudança de sintonia dos programas das rádios e emissoras de 
televisão, proporcionada pelo controle remoto” (SILVA, Rafael Souza. Controle remoto de papel: o 
efeito do zapping no jornalismo impresso diário. São Paulo: Annablume, 2007, p. 14.). 
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visuais, porém, o sentimento é aguçado por aromas, sopros, emanações e ares que 

varrem a cena e embalsamam o poeta”840. 

Com percuciência o professor nota o tom impessoal da prosa que evoca 

contextos passados, em que o poeta se virtualiza como quem se exprime posicionado no 

futuro. Um breve trecho da prosa Angelus, do poeta catarinense, melhor nos situa: 

 

O sol em sangue alastra, mancha prodigiosamente o luxuoso e largo 
damasco do Firmamento. 
Opulentos, riquíssimos esplendores de púrpuras luminosas dão uma 
glória sideral à tarde. 
E, pela sugestão cultual, quase religiosa da hora, os deslumbrantes 
efeitos escarlates do grande astro que desce, d’envolta com 
doiramentos faustosos, fazem lembrar a magnificência romana, a 
ritual majestade dos Papas, um festivo desfilar católico de bispos e 
cardeais, através dos resplandecentes vitrais do Vaticano, com os 
báculos e as mitras altas, sob os pálios aurilavrados.  
Embalsamam a tarde aromas frescos, sãos, purificadores, como que 
emanados da saúde, das virgindades eternas [...].841 
 

 

Antelo pressente o poeta eternizado “na forma do efêmero”, fotográfico e 

fúnebre ao mesmo tempo, como um retrato fixo, esmaltado, “de um defunto afixado no 

túmulo”. A leitura do crítico nos parece desprenderse do texto, perpassando a camada 

perceptiva da imobilidade imagética, e perpetuada na evocação de elementos passados, 

em atmosfera de atemporalidade. Com sinestesia poética, o professor busca realizar a 

missão de “restabelecer a palavra original, distorcida pelos sacerdotes e filósofos”, 

como diz Octavio Paz842. 

Antelo reproduz inteiro o Angelus de Broquéis, de Cruz e Sousa, antes de 

prosseguir na leitura, mas aqui trazemos apenas um fragmento que nos situe: 

 

 

                                                             
840 ANTELO, Raul. Cruz e Sousa, a imagem e o zapping. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto 
Alegre: A Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 5561. 
841 SOUSA, 2000, pp. 481482. 
842 PAZ, 2012, p. 243. Articulamos a busca de eixos de entendimento, no pensamento de Raul Antelo, 
com a mutação perpétua na imagética dos leitores, como luta muda contra a imperfeição no constante 
embate linguagem-símbolo-realidade, tal o entende Octavio Paz, que explica: “A linguagem é simbólica 
porque tenta relacionar duas realidades heterogêneas: o homem e as coisas que nomeia. A relação é 
duplamente imperfeita porque a linguagem é um sistema de símbolos que, por um lado, reduz a 
equivalências a heterogeneidade de cada coisa concreta, e, por outro, obriga o homem a empregar 
símbolos gerais. A poesia se propõe, exatamente, a encontrar uma equivalência (é isso a metáfora) em que 
não desapareçam as coisas em sua particularidade concreta nem o homem individual” (Idem, ibidem, p. 
253). 
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Angelus... 
 
Ah! lilazes de Ângelus harmoniosos, 
Neblinas vesperais, crepusculares, 
Guslas gementes, bandolins saudosos, 
Plangências magoadíssimas dos ares... 
 
Serenidades etereais d'incensos, 
De salmos evangélicos, sagrados, 
Saltérios, harpas dos Azuis imensos, 
Névoas de céus espiritualizados. 
 
Ângelus fluidos, de luar dormente, 
Diafaneidades e melancolias... 
Silêncio vago, bíblico, pungente 
De todas as profundas liturgias. 
 
É nas horas dos Ângelus, nas horas 
Do claroescuro emocional aéreo, 
Que surges, Flor do Sol, entre as sonoras 
Ondulações e brumas do Mistério. 
[...] 
 

O crítico distingue com nitidez a duplicidade da linguagem moderna, que busca 

o imponderável, além do exprimível, e a recorrência a termos seculares, já “fósseis”, 

como diz. Entre esses dois pontos, “um mínimo gesto, um flash, um feixe de luz permite 

a basculação de um ao outro”843, e ainda acresce que “essa visão mecânica, dúplice, 

material e imaterial, sutil e difusa, como amnésica/anamnésica”844, lhe remete ao 

conceito de Salvador Dali, pintor surrealista, sobre o quadro Angelus (1858), de Jean

François Millet, que é a visão “paranóicocrítica”, que Antelo atribui, por extensão, ao 

confronto entre os dois Angelus, de Cruz e Sousa, vendo nas três obras “a presença 

imóvel de duas figuras em um meio solitário, espectral e crepuscular”, que é o aspecto 

trágico da arte moderna. Diz o crítico, com agudez, que tal latência é mais trágica no 

“poeta negro [...] Pai e Mãe, mortovivo, um espectro; promessa de felicidade da 

máquina, mas dejeto social que ela mesma rechaça e varre”. O poeta e o meio, segundo 

o crítico, se imbricam em uma poesia que indireta e alusivamente se coloca ao lado de 

uma “antiguidade supernova de armazém ou calendário, pura imagem”, condensada no 

                                                             
843 ANTELO, 1998, p. 58. 
844 Na expressão “amnésica/anamnésica” o crítico sobrepõe magistralmente a perda da lembrança – na 
amnésia – ao retorno da lembrança em caminho ascensional, na anamnese, termo que, na filosofia 
platônica, “consiste no esforço progressivo pelo qual a consciência individual remonta, da experiência 
sensível, para o mundo das ideias” (JAPIASSÚ, Hilton; MARCONDES, Danilo. Dicionário básico de 
filosofia. 5. ed. Rio de Janeiro: Editora Zahar, 1990, p. 10). 
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“silêncio” que vê nas teorias de Georg Steiner e Susan Sontag845. Como diz Antelo: 

“novos leitores, novas imagens”. 

Ao articular sua leitura em um contexto de pósestruturalismo, o professor 

catarinense percebe a possibilidade de o escritor moderno negar a “noção de projeto”, 

ultrapassando a experiência poética e noção de saber, passando da “filosofia do 

trabalho” para a “arqueologia da discursividade”. É a fluidez e fugacidade das imagens, 

que, embora efêmeras, “parecem embalsamadas, quase vivas”. 

Parecenos que o zapping, no Angelus, de Cruz e Sousa, estaria no entrelugar 

em que a discursividade se imobiliza e foge à apreensão, transita no espectro, no 

silêncio, na antiguidade, em direção ao desfazimento e a retomada, embora tudo nos 

pareça um constante “quase vivo”. 

Sob o ponto de vista da estética da recepção e da teoria do efeito, vemos o 

professor catarinense permitirse uma leitura livre dos tóxicos históricos e geradora de 

efeitos presentificados, percebendo a obra de Cruz e Sousa como partícipe – sem 

esforço – de um agora constantemente renovado. 

A perspectiva que conduz com naturalidade pressupostos teóricos 

contemporâneos para reler Cruz e Sousa, antes de tudo, é prova de que o poeta é 

inquietante para uma discussão atual, e que nele ainda há “florestas de símbolos” – na 

expressão baudelairiana – a serem exploradas. 

O ensaio seguinte, de Sonia Brayner, é uma versão um pouco maior do texto que 

publicara na Revista Travessia, nº 26, de 1993. Nesta, há maior inclusão e estudo de 

trechos em prosa de Cruz e Sousa, conquanto o contexto não altere a leitura que 

empreendemos anteriormente. 

No texto seguinte, “Simbolistas & Parnasianos” ainda na Revista Sul Sur, Luís 

Fischer realiza a curiosa leitura de transcrever – em confronto – sonetos parnasianos e 

os de Cruz e Sousa, chegando a conclusões não de leitura poética, mas da ordem do 

social, que são contributos em nossa pesquisa para compreender o longo trajeto 

atravessado pela crítica.  

                                                             
845 Entendemos o sentido enunciado por Raul Antelo quando Steiner diz que, “onde cessa a palavra do 
poeta começa uma grande luz” (STEINER, Georg. Linguagem e silêncio. Trad. de Gilda Stuart e Filipe 
Rajabally. São Paulo: Companhia das letras, 1988, p. 59). Ou quando Sontag diz que “para mim, por 
outro lado, a verdade está relacionada ao silêncio, à reflexão, à prática da escrita. A fala não é um 
manancial da verdade, mas uma versão pálida e provisória da escrita” (SONTAG, Susan; COTT, 
Jonathan. Susan Sontag: Entrevista completa para a revista Rolling Stones. Trad. de Rogério Bettoni. 
Belo Horizonte: Editora Autêntica, 2015, p. 15. Grifos no original). 
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Situando a sociedade em camadas, Fischer constata que o Parnasianismo atuou 

como “colunismo social”, no sentido de expressar as boas maneiras a serem adotadas 

pela “pequenaburguesia”, sem haver, na obra de nenhum daqueles poetas, “qualquer 

menção aos dramas reais do país [...]”, como “o fim da escravatura, o consequente 

drama da integração de imensas massas à sociedade, o começo da República, a 

indústria, vários levantes populares [...]”846. Refletindo, o autor segue um raciocínio que 

compartimentaliza a sociedade em uma burguesia – já em posição socioeconômica, 

política e estética estável –, um proletariado – que era a base das massas, “estável” 

dentro de suas dificuldades – e uma “pequenaburguesia”, que se chamaria hoje de 

“classe média”, bem como uma aristocracia já em desmantelamento. 

Percebendo a função social que a literatura ocupava, Fischer destaca que o 

Parnasianismo cooptava a pequenaburguesia, ocultando nos poemas as mazelas da vida 

real, e, assim, excluindo a sensibilidade popular. Escreviam para consagrar a visão de 

uma classe em permanente movimento político, e desse modo ocupavam as posições 

destacadas no meio editorial. Cruz e Sousa, com sua poesia de imagética e 

sensorialidade além da linguagem, terminava vedando justamente a sensibilidade 

pequenoburguesa, e dirigindose a outro plano de consciência e outros interlocutores, 

buscando “diálogo com outro leitor, de tipo muito mais raro, que deveria aceitar o risco 

de olhar o mundo como matéria de meditação, não como matéria de deleite”847. 

Depois de o ensaio perpassar esse caminho através da explicação, (geral em 

diversos sonetos), seu autor deixa claro que Cruz e Sousa se dirigiria “à sensibilidade do 

século que entrava, século que ainda hoje (1998) toma lições com seus 

procedimentos”848. Fischer demonstra o porquê do sucesso parnasiano – que, segundo 

ele, perdurou até a década de 1950 – e a dificuldade do homem médio diante da 

abissalidade do Simbolismo. 

Mais uma vez, ficanos a impressão de que Cruz e Sousa tinha em mente um 

leitor que talvez hoje, em nossos dias, esteja pronto para acompanhar sua jornada 

poética. 

Em seguida, no artigo “Cruz e Sousa e a busca da voz plural”, Maria Luiza 

Berwanger da Silva propõe uma breve leitura poética, transcrevendo diversos sonetos e 

desenhando alguns trajetos do eu lírico, em tonalidade que prima pela fluidez. Certas 

                                                             
846 FISCHER, Luís Augusto. Simbolistas & Parnasianos. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto 
Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 7787. 
847 Idem, ibidem, p. 87 
848 Idem, ibidem, p. 87 
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passagens, porém, adquirem peculiar significado em nossa pesquisa, quando a autora se 

refere à poesia do catarinense: “Tratase, portanto, de construir intencionalmente 

espaços de oscilação, frestas deixadas ao leitor de hoje, que sorve o prazer da 

continuidade deste traçado da voz que fica”849. 

É precisamente esse vazio, que em um primeiro momento, ao adquirir seu 

caráter reflexivo “oferece [...] as condições de apreensão para a representação, que 

assim se torna capaz de produzir um objeto imaginário”, como explica Wolfgang Iser. 

“Esse objeto é imaginário à medida que não é dado, mas pode ser produzido através da 

organização dos símbolos textuais na imaginação do receptor”850. 

Maria Luiza, ao observar a paisagem transgressiva na poética do bardo 

catarinense, destaca que, “mais do que epidérmico, este prazer da poesia recomposta 

insere a produção brasileira no Simbolismo universal”851, o que se completa ao 

sublinhar a “abrangência infinita da poesia atemporal [de Cruz e Sousa]”. Nessa 

atmosfera, a autora diz ainda que seu ensaiohomenagem, sela  

 

o olhar crítico antecipado e transgressivo que, além, muito além da 
superação racial, inclinase a inserir a poesia na tendência 
(universalizante) de sistematização do lirismo no espaço da página; 
como se o poema dentro do poema constituísse o lugar de origem e, ao 
mesmo tempo, o de disseminação do sentimento lírico [...] menos do 
que pela mestiçagem da cor ou da raça, e muito mais pela consciência 
do fazer poético [...].852 
 

 

A visão da autora nos parece longe de alijar as origens do poeta; remete o 

discurso diretamente à construção da poética, não tomando como parâmetro de medida 

ou interpretação elementos que, no fim, são extratextuais. 

Sensível aos aspectos políticos de Cruz e Sousa, sempre pouco explorados, 

Zahidé Muzart assina o próximo ensaio: “Papel branco, tinta negra: Cruz e Sousa, 

jornalista”, em que se debruça sobre o período de juventude, em que o poeta militava 

ativamente em favor da Abolição. O início é o uma constatação infelizmente real, pois a 

                                                             
849 SILVA, Maria Luiza Berwanger da. Cruz e Sousa e a busca da voz plural. In: Revista Continente Sul 
Sur nº 8. Porto Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, p. 92. 
850 ISER, 1996, p. 120. (Grifos nossos). O objeto imaginário produzido é, por essência, diferente da 
representação, eis que constituem estágios diferentes. É nesse espaço de diferença que entendemos 
cabível a multiplicidade de sentidos que o texto pode adquirir, mormente no caso da poesia de Cruz e 
Sousa. 
851 (Grifos nossos). Sobre a universalidade de Cruz e Sousa já temos: SILVEIRA (1922); PORTELLA 
(1861); MURICY (1987); NUNES (1998); SILVA (1998); COSTA(1998);  BALAKIAN (2000), e a lista 
tende a aumentar. 
852 SILVA, 1998, pp. 9495. (Grifos nossos) 
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professora denuncia: “na história da escravidão, no Brasil (também em outros países), 

os textos escritos pelos próprios sujeitos, pelos próprios negros, são raríssimos”853. 

Resgatando um tempo em que o poeta ainda não se filiara ao Simbolismo e não 

tinha enfrentado todas as agruras que o futuro lhe reservava, seu verbo era agudo na 

condenação dos escravocratas, principalmente como redator do pequeno jornal O 

Moleque, através de artigos e triolés, e depois como conferencista. O que Muzart 

entende, e bem o expressa, é a feição de Cruz e Sousa como um lutador pelo “projeto 

intelectual de dar visibilidade ao negro”854. Citando Ilka Boaventura Leite, a professora 

catarinense constata que a invisibilidade do negro é um dos lados mais dramáticos do 

racismo, que é sua negação como pessoa. Foi o poeta, todavia, voz solitária em seu 

tempo, pois “sua luta jornalística foi recebida com o olhar condescendente do Senhor 

para o Escravo, e não foi levada a sério na pequena cidade de Desterro, nem [sic] 

tampouco no Rio de Janeiro”855. 

Um momento essencial do ensaio ocorre quando Muzart alerta que, “na poesia 

de maturidade de Cruz e Sousa, ou seja, em Broquéis, Faróis, Últimos sonetos, há 

muitos extratos de linguagem, e um deles é o da ligação com a realidade, com o mundo 

social e os acontecimentos históricos de seu tempo”856. 

Anteriormente situamos a professora na linha de continuidade que se formou 

entre Nestor Vítor e Andrade Muricy, ou seja, a tríade preparadora do êxito do poeta, 

que – a bem da verdade – não ocorre quando sua mera figura se projeta, mas quando sua 

obra passa a inquietar e ser objeto de debate, análise, pesquisa e, principalmente, leitura. 

Essa leitura, no “interior” do verso, caberia às gerações futuras, e conquanto Muzart não 

o diga, sua produção de impulsionamento do artista desterrense comprova a missão. 

Plenamente exitosa, digase de passagem. 

A leitura que encontramos a seguir, de Regina Zilberman, “Poeta e acrobata: um 

artista moderno” mostranos um aspecto peculiaríssimo entre os leitores mais 

avantajados de recursos culturais e formação acadêmica. Não obstante o magnífico 

volume da professora, sobre a Estética da Recepção tenha sido uma das bases do eixo 

teórico a que nos propusemos, neste ensaio sobre Cruz e Sousa a autora não se mostra à 

vontade com o assunto e parece traduzir a surrada noção de afinidade (ou desafinidade) 

                                                             
853 MUZART, Zahidé Lupinacci. Papel branco, tinta negra: Cruz e Sousa, jornalista. In: Revista 
Continente Sul Sur, nº 8. Porto Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, p. 101. 
854 Idem, ibidem, p. 104. 
855 Idem, ibidem, p. 105 
856 Idem, ibidem, passim. 
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com o tema proposto. Intelectual de calibre, introduz a cena carioca em que se 

desenrolam os primeiros passos do Simbolismo e pontua:  

 

Nos versos de Cruz e Sousa o estéril turbilhão da rua [verso de Bilac] 
está ausente; Broquéis, seu primeiro e mais prestigiado livro857 reúne 
entidades espirituais e materiais, alucinações e sensualidade, símbolos 
e musicalidade, mas carece de referência ao mundo exterior e 
histórico. O próprio sujeito é notável lacuna, pois raros poemas usam 
a primeira pessoa e, quando esta aparece, é para dirigirse a um tu, 
objeto do discurso.858 

 

Ainda que a principal objeção a que nos vemos obrigados a fazer é sobre este 

“distanciamento”, eis que estamos tratando de Simbolismo, onde o mundo que vegeta 

está na seiva da conjunção dos símbolos, e não nos elementos materialmente 

denominados, nossa observação se dirige para a sequência do discurso de Zilberman, 

em que se refere à “Antífona”, de Broquéis: “quem procurar o eu lírico, encontrará a 

Forma [...] um novo modo de epopeia, a da própria Forma em busca da expressão”859. 

Pois justamente o que temos comprovado até então é o contrário: é a própria e 

desmedida expressão que, na poesia versificada, encontra a Forma sem que, no entanto, 

nada perca de seus mais longínquos objetivos. A autora confunde Cruz e Sousa com os 

parnasianos, estes sim portadores de uma Forma, em busca de uma expressão que nela 

pudessem “encaixar”. 

Quando fizemos um paralelo entre o compositor alemão Johann Sebastian Bach, 

do barroco tardio, e Cruz e Sousa, destacamos – a partir de um elogio de Cecília 

Meireles ao brasileiro – que ambos atingiram, em suas devidas proporções, os ápices de 

suas Artes sem renunciarem jamais à Forma860. Nunca foi a Forma em busca da 

expressão. 

Zilberman, contudo, é justa ao comparar a primeira e última estrofes de 

“Antífona”, de Broquéis: 

 

Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... 
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 
Incensos dos turíbulos das aras... 

                                                             
857 Quem, em algum momento, afirmou isso? A qual fonte a autora recorreu para essa opinião? Seu texto, 
a esse respeito, é silente. 
858 ZILBERMAN, Regina. Poeta e acrobata: um artista moderno In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. 
Porto Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, p. 109.  
859 Idem, ibidem, pp. 109110. (Grifos nossos) 
860 CAPOBIANCO, 2014, p. 151. 
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[...] 
Tudo! vivo e nervoso e quente e forte, 
Nos turbilhões quiméricos do Sonho, 
Passe, cantando, ante o perfil medonho 
E o tropel cabalístico da Morte... 
 

 

Diz a autora: “o fechamento de Antífona contradiz sua abertura”, notando que as 

“formas diáfanas” são desalojadas, consistindo em uma “vontade de alcançar um mundo 

ideal”, entretanto, impossibilitado “de negar o conflito, presenciar a falência do corpo, 

revelar a podridão e a decadência, numa espécie de prévia do que será, em termos 

radicais, a poesia de Augusto dos Anjos”861. 

A professora, porém, lendo ao résdochão o último soneto de Broquéis, no qual 

os versos nos dão uma dimensão agônica, produz trechos assim: “Ah que eu não possa 

eternizar as dores/Nos bronzes e nos mármores eternos!”862, e conclui: “este soneto 

parece contrariar o ideal colocado em ‘Antífona’, manifestando votos de irrealização”. 

Votos de irrealização? É preciso jamais descurarmos que estamos no campo do 

simbólico: “que eu não possa eternizar as dores” entendemos como o poeta 

perfeitamente ciente da amplitude cósmica que terá de perseguir ao longo da vida, e o 

fez.  

Além da observação que faz sobre o soneto “Acrobata da dor”, em que o esteta 

catarinense “cede à autocomiseração”, sugerindo que, em vários momentos o eu lírico 

“se camufla” na segunda pessoa do singular, a autora reafirma que entende Broquéis, 

“peculiar à poesia épica [...] um novo tipo de epopeia, centralizada nas peripécias da(s) 

Forma(s) em busca de expressão”863. 

Sua recepção se torna explicitamente definida ao final, quando alude à 

“indefinição entre a onipotência e a comiseração”, detendose a explicar algo que, já no 

tempo em que nos encontramos, não mais cabe como leitura. Aduz que Broquéis 

“começa e termina discutindo, por meio de poemas metalinguísticos, seu projeto 

poético: deseja e não deseja expressar as Formas eternas, a hesitação devendose ao fato 

de que, se chegar a realizar essa meta, o sujeito lírico apagarseá como entidade”864. 

                                                             
861 ZILBERMAN, 1998, p. 111. 
862 Idem, ibidem, p. 112. Grifos da autora. 
863 Idem, ibidem, p. 112. (Grifos nossos). Reafirmamos, nesta última frase, a confusão em relação aos 
parnasianos. 
864 Idem, ibidem, p. 113. 
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Conclui a autora que “é do malogro do projeto idealista que nasce a 

modernidade da poética de Cruz e Sousa”, aludindo à “marginalidade do artista” que 

foge pelo “alheamento”. 

O aspecto mais significante na leitura de Zilberman é, sem dúvida, a 

permanência de retrocessos paleontológicos na compreensão poética sob o verniz da 

erudição de quem não escreve a partir de uma visão leiga sobre literatura ou poética. O 

eu lírico não se “camufla”: o que Broquéis traz, em seu bojo, é o início de uma poesia 

cosmogônica, sem altissonâncias baratas, em que o poeta – nas sábias palavras de 

Cassiano Nunes – vai além do “demiurgo platônico” e extrai, das essências, a seiva 

humana que irá perpassar seus versos, em uma imolação de sua vida que – novamente 

recordando Nunes – o poeta já a pressentia desde o início. Tampouco a intenção 

subjacente ao projeto poético do catarinense foi “malograda”, eis que, cem anos depois 

de sua morte, os ensaístas que já vimos no mesmo livro provam justamente o êxito do 

intento simbolista que foi sua obra, influenciando torrencialmente os modernistas e até 

hoje fruto de novas e surpreendentes abordagens. Houve opressão, mas malogro interno 

na poética, jamais. 

Permanecendo ainda na Revista Sul Sur, nº 8, nos escusamos das longas 

transcrições que teremos de fazer do próximo artigo, “O lugar inexato de Cruz e Sousa”, 

de Walter Carlos Costa, possivelmente um dos textos de maior lucidez e objetividade 

jamais escritos sobre o poeta, até hoje. É, de fato, estarrecedor como o crítico expõe 

com clareza as realidades insofismáveis que atingem quase todos os alvos do problema 

com precisão. A leitura de Walter Costa865, ao mesmo tempo em que causa surpresa, 

expõe a nu os problemas fulcrais na recepção da obra do poeta catarinense. 

O autor inicia com uma nota de agradecimento aos professores Iaponan Soares e 

Zahidé Muzart, pelo incentivo à confecção do ensaio e fornecimento do material sobre o 

poeta, com este intuito. Paradoxalmente, temos um leitor que parte da “confissão” de 

seu pouco contato com o objeto de estudo, que é a obra do poeta, produzindo o ensaio 

impecável que veremos. 

Inicia citando Antonio Candido, para quem Cruz e Sousa foi o único eminente 

escritor de raça negra sem miscigenação na história de nossas letras. Costa completa que 

                                                             
865 Walter Carlos Costa é Mestre em Filologia Romântica, na Bélgica e Doutor pela University of 
Birmingham, na Inglaterra, além do pósdoutorado na UFMG. Poliglota em seis línguas, leciona na 
Universidade Federal de Santa Catarina desde 1982. 
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é, possivelmente, o maior do Sul do país, “embora sua obra apresente escassos traços 

regionais”866. 

Esta arguta observação não é em vão, eis que a universalidade que defendemos 

na obra do poeta catarinense, se estrutura – dentre outros fatores – na recusa pelo 

regionalismo, e pelo reducionismo da temática. 

Costa reconhece que a educação esmerada, na infância e adolescência auxiliou 

na trajetória do poeta, mas destaca que  

 

foram suas capacidades, seu caráter e um trabalho concentrado e 
incessante que fizeram dele não caso exemplar de sucesso social, mas 
o imenso escritor que conhecemos [...] [e que], mesmo engajado em 
um momento na batalha abolicionista, se engajou com mais 
profundidade na luta literária, em que transcendeu os limites de seu 
tempo e país em uma medida que nós, talvez demasiado presos à 
modernidade, ainda não soubemos avaliar.867 

 

Ao referirse a Cruz e Sousa, o professor é enfático ao atestar a “espantosa 

qualidade” da obra do autor de Faróis, bem como as muitas “zonas de sombra, quase 

intocadas pela crítica [...]”, que “apresenta um panorama onde convivem a admiração e 

a negligência”868. 

Buscando compreender o apagamento que já constatamos sobre a obra do poeta, 

Costa nota que o autor de Broquéis é notadamente “esquecido” pelos “grandes críticos 

das últimas décadas”. E ainda acentua: “entre o material disponível sobre Cruz e Sousa, 

me chamou a atenção a virtual ausência de edições críticas”. Alude ao “gritante 

contraste” que se dá com os escritores “franceses”, “espanhóis”, “alemães”, em que, 

caso o pesquisador deseje aprofundar estes autores (e exemplifica com Garcilaso de la 

Vega, Kafka e Rimbaud), “pode contar com um grande número de edições anotadas, 

concorrentes e complementares”. O professor considera que o caso dos italianos é ainda 

“mais feliz”, pois “há inúmeras edições, muitas delas de bolso, comentando os grandes 

poetas minuciosamente, verso por verso, linha por linha. Esses comentários incluem 

desde problemas de léxico a questões de métrica e esclarecimento de todo tipo de 

intertexto”869. Costa completa com a inconteste observação de que isso facilita 

extremamente os leitores e pesquisadores. 

                                                             
866 COSTA, Walter Carlos. O lugar inexato de Cruz e Sousa. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto 
Alegre: Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, p. 119. 
867 Idem, ibidem, pp. 119120. 
868 Idem, ibidem, p. 120. 
869 Idem, ibidem, p. 121. 
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O ensaísta admite, porém, que a prosa e a poesia de Cruz e Sousa não são 

simples, exigindo “do leitor brasileiro contemporâneo um esforço insano”, compreensão 

profundamente prejudicada, como é óbvio, pela quase “inexistência” de edições 

minuciosas, pois o esteta catarinense escreveu “para membros de uma seita: os devotos 

da literatura”, como diz o professor. 

Entretanto, o calcanhar de Aquiles de toda a problemática que subjaz às leituras 

de Cruz e Sousa é magistralmente resumido por Walter Costa na seguinte passagem, 

que soa como um ribombo: 

 

A recepção da obra de Cruz e Sousa revela também certo despreparo 
de nosso sistema cultural para lidar com seu legado. Esse despreparo, 
imediatamente visível em relação às edições, se estende também à 
crítica. Em vão procuramos na bibliografia os grandes estudos de 
fôlego que foram dedicados à obra de Drummond, João Cabral e 
Manuel Bandeira. Provavelmente os estudos mais sólidos são 
realizados na Universidade, em teses e dissertações, e permanecem 
inéditos e fora do alcance do leitor não acadêmico. Estamos longe de 
dispor para Cruz e Sousa de estudos como os realizados por Dâmaso 
Alonso para as Soledades, de Góngora, e por vários especialistas, de 
diferentes países, para os textos igualmente herméticos de Mallarmé e 
Joyce.870 

 

A exatidão do crítico não enseja o menor reparo. Além de justíssima, embasa 

uma das justificativas para a existência de nossa Tese, que é demonstrar a injustiça deste 

panorama, provando que a “assombrosa qualidade da obra” – na expressão do crítico – é 

absolutamente incondizente com os escassos estudos e leituras, como estamos 

constatando. 

Conquanto a vastidão da cultura do ensaísta, ao ler Broquéis não hesita em 

afirmar: “Este livro, um século depois, ainda causa muito assombro”. Prossegue 

explicando que “sentimos não simplesmente problemas para entender; sentimos o poder 

quase absoluto de uma sensibilidade, inteligência e poder de expressão que ao mesmo 

tempo maravilham e humilham”. A constatação pessoal nos surpreende, sobretudo 

porque encerra a ideia dizendo: “Há pouquíssimos poetas no mundo, e talvez menos 

ainda em língua portuguesa, que nos deixem essa perturbante impressão. Experiências 

similares acontecem quando lemos Mallarmé e Góngora”871. 

Condizente à análise, em seguida o crítico dirigese aos legendários Estudos de 

Roger Bastide, transcrevendo um trecho de considerável extensão, e aduzindo: “Bastide 
                                                             
870 Idem, ibidem, p. 121. 
871 Idem, ibidem, p. 121. 
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afirma, sem estardalhaço, com a tranquilidade de quem não está defendendo um valor 

de seu país ou região, que Cruz e Sousa forma, junto com Mallarmé e Stefan George, a 

‘grande tríade harmoniosa’ do simbolismo internacional”. 

É preciso, fundamentalmente, observar que tais constatações provêm de uma 

leitura desapaixonada e honesta, da parte de Walter Costa. Assumindo, nas entrelinhas, 

não ser um “especialista” em Cruz e Sousa, com vasto material à disposição, tornase 

notável observar que a recepção do professor é sóbria, de quem procura alijar do texto 

todos os aspectos extraliterários e se deter no valor real do escrito. E nota, ainda, que o 

valor da crítica de Bastide não somente proveio da cultura do sociólogo, mas do fato de 

situar em equivalência um brasileiro a um francês, de sua própria terra natal. O fato – 

talvez óbvio – curiosamente não é comentado pela crítica, como vimos. 

Costa percebe, igualmente, que a crítica de Bastide parece ser isolada, 

recordando a exceção – por exemplo – de Alfredo Bosi, e transcrevendo passagem já 

canônica da História concisa da literatura brasileira, em que o estudioso paulista 

escreve que Cruz e Sousa “renova a expressão poética em língua portuguesa”, e ainda 

acresce que Bosi “não deixa de aludir a certa dimensão mundial de Cruz e Sousa ao 

aproximar os versos de ‘Litania dos pobres’ ao ‘genial simbolista russo Alexandre 

Blok’”872. 

O intrigante na análise de Walter Costa é que, transcrevendo outro trecho de 

Bastide – igual ao que compilamos nesta Tese – chega à mesma conclusão nossa: “mas 

Bastide não só equipara Cruz e Sousa a Mallarmé. Para ele [Bastide] o brasileiro leva, 

em certo sentido, vantagem sobre o francês”873. O golpe na crítica brasileira não poderia 

deixar de ocorrer, pois o professor aduz em seguida:  

 

[...] se Roger Bastide tem razão, o caso Cruz e Sousa mostra como a 
crítica brasileira, acostumada a tratar os escritores nacionais como 
epígonos dos grandes autores europeus e norteamericanos, custa a 
acreditar que possa surgir uma literatura independente em um país 
dependente. 

 

Comparando Cruz e Sousa a Machado de Assis, para traçar algumas linhas 

angulares, Costa aduz que o primeiro foi “inventor” na poesia, “incluindo a poesiaem

prosa”, e o segundo o “inventor” em ficção. Naturalmente, constata que público e crítica 

                                                             
872 Idem, ibidem, p. 122. 
873 Idem, ibidem, p. 122. 
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estavam, na ocasião, mais preparados tecnicamente para receber o gênero da escrita do 

autor de Brás cubas. 

Por uma coincidência algo irônica, o crítico resume o que há pouco fizemos, ao 

repassar os estudos do volume 26 da Revista Travessia, publicada em 1993. Inicia 

constatando que Alfredo Bosi dedica nove páginas de sua citada obra descrevendo 

técnicas e recursos utilizados por Cruz e Sousa, e aponta que semelhantes análises 

foram empreendidas por Ivan Teixeira, Gilberto Teles e Zahidé Muzart (todos que já 

estudamos). “Ainda assim”, constata Walter Costa, (desferindo outra flechada): 

 

estamos longe de contar com as minuciosas, compreensivas análises a 
que a poesia de Cruz e Sousa faz jus. A maioria dos críticos, formados 
nas recentes tendências de teoria literária, que desconsideram a análise 
de texto, se sente pouco à vontade para enfrentar a linguagem poética 
de Cruz e Sousa, como se vê no volume da revista Travessia [nº 26], 
organizado por Zahidé Lupinacci Muzart, em que a maioria dos 
artigos examina aspectos temáticos. 
Dentro da poesia do século XX só Manuel Bandeira parece exibir a 
riqueza de forma de Cruz e Sousa. A diferença é que em Bandeira os 
recursos formais estão mais disfarçados [...] [e que seu tom 
modernista está] de acordo com o gosto dominante entre os críticos.874 

 

O prestígio e solidez do intelectual e docente que faz estas afirmações, por si só, 

dão base ao porquê de nosso trabalho estar fundado na crítica, e não na Obra do poeta 

catarinense. É na crítica que reside a raiz dos conflitos a serem esclarecidos, não na 

Obra. 

A impressão de que Costa já atingiu os pontos nodais, não poupando a crítica em 

sua polida acidez, na verdade, não é completa. Ele ainda escreve que Cruz e Sousa 

inventou “formas” durante sua breve vida, e que a variedade delas “anuncia, de algum 

modo, a futura prodigiosa obra de Fernando Pessoa”. Então, explica que este aspecto 

pode ter sido pouco estudado devido, em parte “à atual escassez de conhecimento 

técnico de poesia, mesmo entre especialistas”875. 

Afirmando que é espantosa a “sofisticação técnica” em Cruz e Sousa, Costa 

explica que este aprimoramento vem junto com uma “sofisticação de ideias teóricas 

sobre como fazer literatura”. Recordando novamente as análises de Bastide, observa que 

“da exaltação do amor místico ao físico, passando pela sondagem dos mistérios da noite 

                                                             
874 Idem, ibidem, p. 123. 
875 Idem, ibidem, p. 124. 
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e o mundo das cores e sons, sem esquecer o feio, o abjeto, assim como o protesto social, 

praticamente nada ficou intocado pelo verbo de Cruz e Sousa”876. 

Tomando mais contato com a obra como no início o próprio ensaísta afirmara ter 

feito, se dá conta da pouca importância conferida por leitores e críticos à prosa do vate 

catarinense, cogitando ser “provável que algumas das inovações introduzidas por 

Nelson Rodrigues, Guimarães Rosa e Clarice Lispector já estavam em Evocações, como 

é provável que outras tenham permanecido inexploradas e que [...] [alguém] as retome, 

ou reinvente, no futuro”877. 

Walter Costa, antes de terminar de sepultar a crítica brasileira, em seguida ainda 

desfere uma última “sugestão”, ao dizer que, “depois de percorrer o conjunto da obra de 

Cruz e Sousa, fiquei com a impressão que o movimento modernista talvez tenha sido 

menos importante para as formas da literatura brasileira do que estamos costumados a 

acreditar”, sem deixar de render mérito a Cruz e Sousa e Machado de Assis, os 

responsáveis pelo “começo de nossa autonomia literária”. 

Mário de Andrade, cujo silêncio sobre Cruz e Sousa já observamos e 

constatamos em outros críticos, talvez mereça mais estudos a respeito. O que nos sugere 

– sem que, evidentemente, o absolutizemos – é que o escritor paulista se deu conta do 

prodígio de Cruz e Sousa, e, temendo algum prejuízo às inovações propaladas pelo 

movimento que encabeçou, e que foi seguido por tantos outros, preferiu ficar em 

silêncio. Não julgaremos o poeta de Paulicéia desvairada, mas a questão aqui trazida é, 

no mínimo, perturbadora. 

As últimas considerações de Walter Costa, antevendo um futuro promissor de 

obras críticas sobre o poeta catarinense, de certo modo, funcionam como uma diretriz 

para a própria continuidade de nossa Tese:  

 

a grande atualidade de Cruz e Sousa poderia estar, portanto, em seu 
método de assimilar o melhor da literatura mundial e nacional 
disponível em seu tempo e forjar uma voz literária própria na 
literatura nacional e mundial. A chave parece estar em que sua obra, 
como a de Machado, foi pessoal e singular.878 

 

É evidente que se estreitam os caminhos entre glosar o texto do professor da 

Universidade de Santa Catarina, e analisar detidamente sua leitura – como é nossa 

                                                             
876 Idem, ibidem, p. 124. (Grifos nossos) 
877 Idem, ibidem, p. 125. 
878 Idem, ibidem, pp. 125126. 
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proposta. A clareza do discurso do ensaísta simplifica nossas constatações, eis que sua 

pontaria não errou um alvo sequer, dentre os quistos problemáticos que enfrentamos em 

nosso trabalho. 

Poderíamos aduzir que Costa não leu a poesia, limitandose a detectar a maior 

parte dos pontos falhos que levaram Cruz e Sousa ao ofuscamento que se sente na 

contemporaneidade, obviamente no cotejo com a crítica sobre outros autores. 

Entretanto, dentre as lições a se extrair do ensaísta, está o fato de não ter 

relevado os aspectos etnorraciais e de tortura biográfica no dimensionamento da 

grandeza do poeta. Remetenos ao verdadeiro papel que deve ocupar o leitor, cuja 

definição de Octavio Paz nos indica o trajeto a ser refeito, recomposto e retomado: 

 

Uma vez escrito o poema, aquilo que existia antes do poema e que 
causou a criação – esse algo indizível: amor, alegria, angústia, 
aborrecimento, nostalgia de outro estado, solidão, ira – tornouse 
imagem: foi nomeado e é poema, palavra transparente. Depois da 
criação, o poeta fica sozinho; são outros, os leitores, que agora vão se 
criar a si mesmos ao recriarem o poema. Repetese a experiência, mas 
ao contrário: a imagem se abre diante do leitor e lhe mostra seu 
abismo translúcido. O leitor se debruça e despenca. E ao cair – ou ao 
ascender, ao penetrar nas salas da imagem e se abandonar ao fluir do 
poema – desprendese de si para penetrar em ‘outro si mesmo’ até 
então desconhecido ou ignorado. O leitor, como o poeta, tornase 
imagem: algo que se projeta e se desgarra de si e vai ao encontro do 
inominado. Em ambos os casos o poético não é algo que está fora, no 
poema, nem dentro, em nós, mas algo que fazemos e que nos faz.879 

 

É, portanto, nesse espírito que lemos Cruz e Sousa, e em cada nova passada 

vamos descortinando horizontes mais translúcidos e abertos, enxergando melhor e mais 

longe, além de onde se sustenta a própria linguagem, e onde o sentido que se havia 

espedaçado retorna intacto, mas diferente, aos sentidos do receptor. 

Os dois últimos ensaios da Revista Sul Sur, nº 8, tratam de Cruz e Sousa sob o 

aspecto da negritude, e – junto aos anteriores que deixamos de abordar – agrupamse 

todos no capítulo próximo, específico sobre a questão, para que seus conteúdos possam 

ser trabalhados em conjunto a um estudo sobre o tema, considerando, sempre, que 

estamos no âmbito dos leitores/leituras de Cruz e Sousa, e nossa incursão pelo âmbito 

sócioantropológico é ferramenta de auxílio à compreensão, e não eixo central do 

trabalho. 

                                                             
879 PAZ, 2012, p. 175. 
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Antes, porém, não podemos descurar do magnífico trabalho de MarieHélène 

Catherine Torres880, que em 1994 publicou um artigo a que já nos referimos, em 1995 

defendeu sua Dissertação de Mestrado, sob a orientação da professora Zahidé L. 

Muzart, e em 1998 publicou esta última pesquisa em livro, pela Editora da Universidade 

Federal de Santa Catarina. Com títulos diferentes, a autora trata do mesmo tema, e, 

assim, adotamos o que se estampa na obra de 1998: Cruz e Sousa e Baudelaire: 

satanismo poético881. 

O trabalho, indubitavelmente, aponta um avanço considerável na profundidade e 

âmbito das leituras. Tínhamos visto o artigo sui generis de Davi Arrigucci Jr. em 1977, 

que cavou os substratos do poema “Olhos do sonho”, mas que restou isolado, e, 

infelizmente, pouco lido. A professora MarieHélène empreende um avanço audacioso 

em se embrenhar nos versos sousianos, sem receios, banindo a eterna discussão – já 

apontada por Walter Costa – de que os estudos resvalavam no temático, amedrontados 

de vasculhar o que havia escondido dentro, atrás e entre os poemas. A poesia parecia 

um mito e o poeta um bom personagem para se biografar. Semelhante assertiva, em 

outros termos, a professora Zahidé Muzart a sugere na Apresentação desta obra. 

Ancorandose em um corpus vasto, que incluiu 42 poemas de Cruz e Sousa – 

entre poesia e prosa, além de 46 de Baudelaire, e debruçandose em um estudo 

comparado que toma por base o tema do Satanismo, a autora aponta, de início, o valioso 

estudo comparativo que Roger Bastide fez entre Baudelaire e Cruz e Sousa. 

Torres parte de uma análise histórica que localiza o apogeu da crença em Satã 

desde a época medieval, sem esquecerse de transitar por Homero, Virgilio, Dante, John 

Milton, Jules Michelet e no Antigo Testamento bíblico. Tomando a ideia de Satã em um 

contexto de mito (“e não como um ser, uma entidade potencialmente real”)882, provindo 

da ritualística sob a forma de tradição, fábulas, lendas e da mitologia. Chegando ao 

poema em prosa “No Inferno”, de Evocações, onde Cruz e Sousa localiza a própria 

figura de Baudelaire e, nomeandoo expressamente no texto, revela sua faceta ao 

mesmo tempo satânica e ideal, de asceta e sacerdote da Arte, a autora percebe a 

dualidade com que o brasileiro trabalha, “profanizando o sagrado”, em que surge o 

                                                             
880 A autora, atualmente, é Professora Associada da Universidade Federal de Santa Catarina e possui 
Doutorado na Bélgica e PósDoutorado na UFMG, já tendo concluído a orientação (até a atualidade) de 
15 Dissertações de Mestrado, 16 Teses de Doutorado e 3 supervisões de PósDoutorado. O talento da 
autora já se mostra exuberante no trabalho de Mestrado que abordamos. 
881 TORRES, MarieHélène Catherine. Cruz e Sousa e Baudelaire: satanismo poético. Florianópolis: 
Editora da Universidade Federal de Santa Catarina, 1998. 
882 Idem, ibidem, p. 57. 
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“DeusBaudelaire”, com a cabeça “circulada de uma auréola de espiritualização” no 

espaço infernal, “sacralizando o profano”, tornando a obra do francês sagrada como 

Arte. Fica clara a admiração (e conhecimento) que o brasileiro tinha sobre a obra e 

figura do francês883, e MarieHélène nos expõe com naturalidade as minúcias entre o 

entrelaçamento poético de ambos os autores. 

Em outras palavras, o embasamento teórico e a profunda pesquisa que vão 

desaguar nos pontos fulcrais de conexão entre os dois poetas, pelo ângulo do satanismo 

em diversos desdobramentos, são a verdadeira novidade no campo da leitura da obra do 

poeta catarinense, mesmo em perspectiva comparada. 

Como não é nosso objetivo glosar toda a obra, e sim vasculhar o ponto de vista 

da intelectual como leitora, tomemos um breve exemplo do grau de profundidade que 

Torres oferta em sua obra, modificando radicalmente os paradigmas da oposição 

branco/negro, assim resgatando a leitura para o campo do simbólico e desvendando 

chaves que entram, destemerosamente, na poética. Transcrevemos um trecho da obra, 

que ilustra bem a dimensão da recepção884: 

 

Por meio do processo cromático, o divino e o satânico metaforizam
se, ‘a cor branca simbolizadora do Bem e a negra simbolizadora do 
Mal’ (ANDRADE, Mário de. A superstição da cor preta. Revista 
Publicações Médicas, São Paulo, jun/jul 1938, p. 64). Neste texto, 
Mário de Andrade discute a questão racial, que não se inclui a priori 
em nosso estudo, pois merecia criteriosas pesquisas que 
ultrapassariam nosso objetivo. Achamos, no entanto, oportuna a 
relação de correspondência entre as duas cores). 
Assim ocorre nos poemas de Cruz e Sousa e Baudelaire, 
principalmente nos versos concernentes à mulher, já que ela é um 
intermediário entre o poeta e Deus [...] Cruz e Sousa evoca a mulher 
branca num ideal divino: 
 
De linho e rosas brancas vais vestido, 
Sonho virgem que cantas em meu peito!... 
És do Luar o claro deus eleito 
Das estrelas puríssimas nascido. [“Sonho Branco”, de Broquéis] 
 
Da mesma forma Baudelaire, quando se desola: 
Ó branca margarida! 

                                                             
883 O que consideramos fascinante na leitura de MarieHélène é a predisposição para enfrentar a fundo um 
estudo comparativo, sem desconsiderar as palavras do maior conhecedor do Simbolismo Brasileiro, 
Andrade Muricy, que escreveu sobre o entusiasmo do poeta catarinense pelo poeta francês: “Cruz e Sousa 
sentiuo tão fortemente que, sem se poder encontrar em nenhum verso seu algum reflexo imediato dos de 
Baudelaire, escreveu o mais ardente de quantos alguns ditirambos se tenham dedicado à glória do poeta 
de Les fleurs du mal: o poema em prosa ‘Inferno’ de Evocações” (MURICY, 1987. Grifos nossos). 
884 Todas as traduções dos versos de Baudelaire são de Ivan Junqueira, indicação da autora em nota de 
rodapé. 
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Ó minha branca, ó minha fria Margarida [“Sonnet d’automne, de 
Spleen et ideal]. 
 
E, girando a sua paleta de palavras, Baudelaire ‘não obstante todo o 
seu amor pelo branco, parece ter respondido mais ao fascínio do 
negro, da negrura, da noite com suas nuances do negro’(SAYERS, 
Raymond. Onze estudos de literatura brasileira. Rio de Janeiro: 
Civilização Brasileira, 1983, p. 108): 
 
Bizarra divindade, cor da noite escura, 
Cujo perfume sabe a almíscar e a havana, 
Obra de algum boi, o Fausto da savana, 
Feiticeira sombria, criança da hora impura. (‘Sed non satia’, de 
Spleen et ideal.) 
 
Por essa eterna vênus, uma das formas sedutoras do Diabo, Cruz e 
Sousa se deixará também encantar: 
 
Magnólias tropicais, frutos cheirosos 
Das árvores do Mal fascinadoras, 
Das negras mancenilhas tentadoras, 
Dos vagos narcotismos venenosos. (‘Seios’, de Faróis) 
 
Mostrando que a metamorfose da Flor do Bem – a magnólia branca – 
em Flor do Mal – a magnólia tropical – equivale à dualidade 
onipresente da mulher branca/divina e da mulher negra/satânica, num 
ponto de vista sensual, erótico.885 
 

 

MarieHélène, desse modo, prova cabalmente que as cores – no Simbolismo – 

atendiam a impressões profundas da psique humana, como (diríamos) o vermelho para o 

perigo, o azul para a paz, o rosa para o feminino, jogando por terra desassombradamente 

as teorias que associavam o poeta catarinense a uma pretensa “vontade de mudar de 

cor” ou “negação da própria cor”. Massaud Moisés já o fizera em 1966, como vimos, 

mas o trabalho da atual autora demonstra à exaustão que uma pesquisa que adentre nos 

mecanismos e profundezas poéticas torna desnecessárias as falsas conexões que 

relacionam o texto à biografia ou a aspectos etnorraciais. Conquanto a autora não o diga 

explicitamente, sua análise deixa claro este ponto de vista. 

Por fim, a escritora devassa todos os campos que envolvem o satanismo na obra 

dos dois poetas, abordando o “pacto satânico”, a “dualidade do divino e do satânico”, “o 

panerotismo do texto poético”, “do culto do prazer ao culto da dor”, “o tédio”, “a 

questão religiosa”, o “satã moderno no frisson nouveau” e cria uma “teoria satânica” 

que congrega com absoluta segurança o satanismo como subjacente à poética do francês 

                                                             
885 TORRES, 1998, pp. 6365. (Grifos nossos, com o intuito de diferenciar os versos do poeta brasileiro 
do texto da autora. Não estão no original). 
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e do brasileiro no sentido do “início da modernidade”, “transgressão do interdito”, 

erotismo e a busca incessante pelo novo e desconhecido, em uma descida interior 

vertiginosa que se condensa na imaginação e confronta medo e morte (“abismo de 

evasão”, como diz a autora) – convertendo a escrita dos poetas em “arte acabada”, ou, 

diríamos, ideal atingido de um profundo projeto artístico. 

O mérito memorável da leitura empreendida pela pesquisadora, em nosso 

entender, não resulta somente do trabalho profundo e minucioso, que expõe a nu a 

riqueza que se pode extrair de uma leitura atenta do poeta catarinense, mas se mostra 

claro quando MarieHélène afirma que, ao não ignorar “a presença da pluralidade de 

leituras possíveis, optamos por um estudo numa só direção – a do satanismo – e temas 

circundantes. Tratase apenas de uma escolha dentro da ‘infinidade de 

possibilidades’”886. As palavras entre aspas simples são de Julia Kristeva, deixa claro a 

escritora. 

A constatação natural de que muitas leituras são possíveis, em Cruz e Sousa, é 

um dado positivo que irá ancorar futuros estudos. Sob outro prisma, porém, Cruz e 

Sousa e Baudelaire: satanismo poético padece das limitações de ser um “estudo 

comparado” e “unidirecional”, e não um mergulho específico na poética de Cruz e 

Sousa. Mesmo em reverência ao mérito indiscutível da autora, daí em diante ainda 

haveria muito, muito a ser fazer. 

Quando relativizamos, em outro momento deste trabalho, a “crítica genética” 

para ajustála a critérios que envolvem editoração e recepção pelo público, a paisagem 

que divisávamos nos permite agora demonstrar que, nesta magnífica obra de Literatura 

Comparada que trouxemos à pesquisa, a publicação se deu na terra natal do poeta, e no 

âmbito da Editora do campus da Universidade em que antiga Mestre hoje já é 

professoradoutora. Não foi uma obra que tivesse abrangido o público dos grandes 

centros culturais do país, ou, em outros termos, não teve a distribuição massiva que 

encontramos em abundância nas portentosas livrarias de best-sellers ao longo do país. 

O que nos leva a esta conclusão, por certo, não é a certeza absoluta de que esta 

obra foi pouco divulgada em todo o país, mas o fato de que em apenas dois887 trabalhos 

sobre Cruz e Sousa o livro de MarieHélène é citado nas referências bibliográficas, 

                                                             
886 Idem, ibidem, p. 27. 
887 Na obra de Fabiano Santos, que totaliza 580 páginas, o volume de MarieHélène é agrupado nas 
Referências Bibliográficas, mas embora o autor fale em satanismo algumas vezes em seu texto, não há 
uma única citação que remeta à obra da autora. Ver em: (SANTOS, 2009a.). Exatamente a mesma 
situação se dá em: BACK Silvio, HARO Rodrigo de. Cruz e Sousa, le poète banni. Rio de Janeiro: 
7Letras, 2000. 
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conquanto não apareça referido em nenhum momento dos textos. A qualidade e 

profundidade da leitura e o mergulho nas cifragens poéticas dos dois autores, sob um 

prisma original, certamente mereciam mais atenção. 

Em seguida, abordaremos o ponto que, já a esta altura das críticas, reclama 

análise: o aspecto etnorracial das leituras. 
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7 – A QUESTÃO ETNORRACIAL NA LEITURA DA OBRA DE CRUZ E 

SOUSA888. 

 

Chegando quase ao final do século XX, em nossa pesquisa, um breve itinerário 

histórico irá nos conduzir aos pressupostos de que necessitamos, a fim de seguirmos 

pelos meandros das leituras do poeta catarinense. 

É inegavelmente inquietante incursionar pelo terreno da alteridade que 

enfrentou o poeta por toda a vida sob a forma de discriminação e preconceito que, sem 

dúvida, foram grandes e o marcaram profundamente.  

Inquietante porque traz à tona a mancha sangrenta que cobre toda a cortina 

histórica, e nos obriga simultaneamente a chegar ao contemporâneo, em uma trajetória 

que se torna espinhosa por primar pela objetividade em nossa coluna central de 

pesquisa, embora o assunto, sob os pontos de vista da História, da Sociologia, da 

Etnologia ou da Antropologia ainda revolvam esse tema sem adotarem um perfeito 

consenso. Nosso ponto de vista, direcionado ao leitor, deverá relativizar qualquer 

absolutismo ideológico para chegar ao cerne, enfim, da Recepção. 

Alteridade porque o poeta sempre era visto como o outro, não havia (ou seriam 

raríssimos) leitores em sua posição etnorracial889, eis que o caos pósabolição não 

conferiu nem dignidade, nem posicionamento, e muito menos alfabetização para os ex

escravos, atirados sobre monturos de degradação profissional, moral, psicológica e, 

                                                             
888 Embora tenhamos feito a ressalva de não diferenciar os conceitos de “raça” e “etnia”, em função da 
divergência entre os pesquisadores, a ideia de “diferença de raças” já foi desfeita pela Ciência. Em Estudo 
publicado pela Revista Nature, o antropólogo Milford Wolpoff afirma que os Homo sapiens partiram do 
continente africano, em algum momento dos últimos 100 mil anos. Dali, seguiram em direção à Europa, 
ao Oriente Médio e à Ásia e promoveram a expansão para o resto do mundo. Mais recentemente, uma 
missão de paleontólogos no norte do deserto do Chade, na África Central, desenterrou os restos de um 
hominídeo de 7 milhões de anos, sendo considerado o mais antigo representante da raça humana. 
Portanto, a noção de várias raças humanas é, neste momento, errônea, tanto sob o ponto de vista genético 
quanto pelos pontos de vista biológico e arqueológico. Isto foi ratificado oficialmente, em 1963, quando a 
Organização das Nações Unidas (ONU) aprovou a Declaração das Nações Unidas para a Eliminação de 
Todas as Formas de Discriminação Racial. Ver em: WOLPOFF, Milford, In: Nature. Scientific American. 
EUA: Universidade de Michigan, dez. de 2000. 
889 Como a maioria letrada era composta de brancos, a disputa de espaço entre os demais, diferenciando
se pela cor mais ou menos negra, daria quantos leitores do poeta catarinense na mesma (ou próxima) 
posição etnorracial que ele? Ivone Rabello conta: “Cruz e Sousa tinha consciência de que o negro 
brasileiro buscava ocultar sua condição de cor atacando aqueles cuja tez era mais escura. Pelo menos é 
isso que se depreende do relato de Gonzaga Duque em que menciona a explicação de Cruz e Sousa à 
perseguição e aos maustratos que lhe eram infligidos por seu superior, mulato, na Estação de Ferro: 
‘tenho talvez a mesma cor da mãe, e ele, que quer ser moreno à força, esbarrase comigo, vême como a 
afirmação tremenda do seu passado, sou o espectro recordativo da mucamba que o despejou no mundo!’” 
(RABELLO, 2006, p. 184. Grifos nossos). O relato de Gonzaga Duque foi extraído de: DUQUE, Luiz 
Gonzaga. O poeta negro. Revista Careta, Rio de Janeiro, 30 de janeiro de 1960; reproduzido em 
COUTINHO, 1979, pp. 97103; ALVES, 2008, p. 290. 
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enfim, morte. O acomodamento precaríssimo em favelas e barracos tem seu início e 

difusão nesse período, questão em que não divergem os especialistas. 

Eduardo Bueno dános um quadro real e pavoroso da situação na época: 

 

Os negros libertos – quase 800 mil – foram jogados na mais temível 
miséria. O Brasil imperial – e, logo a seguir, o jovem Brasil 
republicano –  negoulhes 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, dirigiuse 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.890 

 

Mais terrível, quiçá, é o alerta de Everaldo Vallim Pereira de Sousa, escrevendo 

para O Estado de São Paulo, em 1940: 

 

Segundo a previsão do Conselheiro Antônio Prado, decretada de 
afogadilho a ‘Lei 13 de maio’, seus efeitos foram os mais 
desastrosos. Os exescravos, 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 
desorganizaramse; 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!891 

 

Entrementes, Cruz e Sousa publicava suas primeiras obras, em 1893. O 

momento histórico que procuramos abordar no primeiro capítulo deunos um panorama 

em que agora nos parecem óbvias as atitudes de manifesta exclusão dos círculos 

literários pela classe predominante. O meio era de imensa hostilidade para que o poeta 

                                                             
890 BUENO, Eduardo. Brasil, uma história. Editora Ática, 2003, p. 228. 
891 SOUZA, Everardo Vallim Pereira de. Reminiscências em torno do Antônio da Silva Prado. São Paulo: 
O Estado de S. Paulo, 26 de fevereiro de 1940; transcrito em 1º Centenário do Conselheiro Antônio 
Prado, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 1946. 
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pudesse ser lido, fosse por proteção às posições de destaque892, fosse pelo preconceito 

de admitir que um “homem negro” pudesse superálos893.  

Andrade Muricy, relembrando um episódio narrado por Emiliano Perneta – 

simbolista do grupo de Cruz e Sousa – conta que quando o poeta adentrava em algum 

Café ou Confeitaria da moda, os companheiros o anunciavam pelo nome, em alta e 

ostensiva voz: “– Entra, ó Cruz e Sousa! Entra, ó grande poeta!”. Procuravam evitar que 

os demais causassem alguma situação vexatória ao amigo, que os fitava com olhares 

tristes, “como quem pensasse: que grandes canalhas!”894. 

Mais do que isso, a aparência do poeta incomodava pela tentativa de inclusão e 

pertencimento. O sociólogo Florestan Fernandes explica que o poeta simbolizava uma 

figura que “[...] incomodava também por identificarse, como homem livre e negro, aos 

ideais democráticos e à defesa dos direitos do indivíduo”. Alude Fernandes que “[...] 

arrogarse essa pretensão implicava submeterse a julgamento sob uma perspectiva 

etnocêntrica e, portanto, novamente ser depreciado”895. 

 Se nos detivermos a analisar, porém, veremos partir de Georg Simmel, 

conhecedor das teorias de Max Weber e Emile Durkheim, o cerne do que exatamente 

representa o “conflito”, sob o ponto de vista sociológico (e não individual), 

objetivamente: 

 

o conflito, uma das formas mais vivas de interações que não pode ser 
realizada por um único indivíduo, constitui um processo de 
associação. Os fatores de dissociação – o ódio, a inveja, a necessidade, 
o desejo – são as causas do conflito; o conflito eclode por causa deles. 
O conflito tem como missão, por conseguinte, resolver esses 
dualismos divergentes; constitui uma maneira de reconstruir uma certa 

                                                             
892 Já vimos anteriormente as explicações de Sérgio Miceli sobre as fortes articulações políticas que 
engendravam os movimentos culturais e literários na época, o que, em seu entender, abrangeu até mesmo 
o Modernismo. (MICELI, 1977, p. 83). 
893 Ubiratan Machado relata que nas memórias No Caminho do Destino, de Araújo de Figueiredo (nunca 
publicadas), o amigo de Cruz e Sousa ouvira José do Patrocínio, de tez mais clara que Cruz e Sousa, 
indagar quando o vira passar na rua: “Quem é este negro?”. Ao vêlo em épocas difíceis, com o terno 
desgastado e quase sem cor, sem a elegância de outrora, galhofou Patrocínio:”E ainda dizem que este 
rapaz é a esperança da Pátria!” Em outra ocasião, sobre Cruz e Sousa, asseverou: “Eu não consinto que 
haja outro negro no Brasil que me iguale!” In:____.MACHADO, 1993, p. 54; MAGALHÃES Jr., 1975, 
p. 174; MEDEIROS, 1998, p. 238; ALVES, 2008, p. 234.  
894 MURICY, 2000, p. 26; RABELLO, 2006, 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, 1998, p. 438; ALVES, 2008, p. 288. 
895 FERNANDES, Florestan. A Integração do Negro na Sociedade de Classes. 3. Edição. São Paulo: 
Ática, 1978, p. 814. 
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unidade, ainda que através da destruição completa de uma das partes 
em conflito.896 

 

Se, como diz Simmel, o conflito social não pode provir de uma só pessoa, isto 

nos sugere o tamanho da representatividade de Cruz e Sousa no Simbolismo. A mera 

existência do poeta (quando vivo e depois de morto) gravava no panteão das Letras uma 

obra de alto padrão, que confrontava a tradição dominante sob os pontos de vista do 

estilo literário e do preconceito na identificação etnorracial, ainda que o simbolista 

fosse um caso único. Era e tem sido uma “ObraConflito”, dada a qualidade (Bastide 

situou o poeta entre os três maiores do mundo) e o fato de não provir da elite 

eurocêntrica, o que não podemos desconsiderar como um fator de “incômodo”, eis que 

Cruz e Sousa era (e é) a confirmação mais evidente da insustentabilidade e incoerência 

das teorias racistas que predominavam no século XIX e adentraram pelo século XX, 

deixando rastros até nossos dias, em maior ou menor dimensão. 

Todas estas questões estamos deduzindo a partir do farto repositório de críticos

leitores, que colhemos até este momento do trabalho. 

Sigamos, então, a análise da cronologia tendo o fulcro sociológico como 

referencial. 

Priscila Rezende aponta que, no albor do século XX, a relação entre as principais 

matrizes étnicas, que eram o europeu, o índio e o negro, ajudou a construir um 

simulacro de que tal interação tivesse dado lugar a uma nova e harmoniosa identidade. 

Nasceu, assim, o “mito da democracia racial”897, que a autora atribui ao conjunto da 

obra de Gilberto Freyre, como diversos autores também o fazem898. Para Priscila, o 

escritor pernambucano entendia que “a desigualdade no Brasil não se relaciona à 

                                                             
896 SIMMEL, Georg [1908], Conflict: The Web of Groupaffiliations. Nova York: Free Press paperback, 
1964, pp. 1314. (Tradução e grifos nossos) 
897 Mencionamos o assunto anteriormente para preparar a leitura, agora mais pormenorizada. 
898 George Andrews entende que “o conceito de democracia racial recebeu sua interpretação mais plena e 
mais coerente nos escritos de Gilberto Freyre [...]”, não distante de Lilia Moritz Schwarcz, pois, segundo 
a autora, “a propalada ideia de uma ‘democracia racial’ [foi] formulada de modo exemplar na obra de 
Gilberto Freyre”. Segundo Marcos Chor Maio, “a controvertida crença numa democracia racial à 
brasileira [...] teve no sociólogo Gilberto Freyre a mais refinada interpretação”, que não difere de Rosana 
Heringer, que afirma ter sido “Gilberto [...] que desenvolveu o conceito de ‘democracia racial”’. 
(ANDREWS, George Reid. [1991]. Negros e brancos em São Paulo: (18881988). Bauru, São Paulo: 
EdUSP, 1998, p. 203. Grifos nossos); SCHARCZ, Lilia Moritz. 1998. Nem preto nem branco, muito pelo 
contrário: cor e raça na intimidade. In: Fernando A. Novais, (Org.). História da vida privada no Brasil. V. 
4. Contrastes da intimidade contemporânea, organizado por Lilia Moritz Schwarcz. São Paulo: 
Companhia das Letras, p. 178. (grifos nossos); MAIO, Marcos Chor. 1999. O projeto UNESCO e a 
agenda das ciências sociais no Brasil  nos anos de 40 e 50. Revista Brasileira de Ciências Sociais, v. 134, 
nº 41. out., p. 144. (Grifos nossos); HERINGER, Rosana. 1998. Addressing race inequalities in Brazil: 
lessons from the United States. Working paper series, the latin american program. Woodrow Wilson 
International Center for Scholars, nº 237, p. 61. (Tradução e grifos nossos) 
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discriminação racial, mas é resultado da diferença de classes”899. Fátima Quintas 

realizou profundo estudo a respeito do papel de Freyre na questão da “democracia 

social”, relativizando a paternidade da ideia, sempre atribuída ao antropólogo 

recifense900. 

O mito, porém, existia e vigorava. O sociólogo Octavio Ianni conta que a própria 

UNESCO, após a Segunda Guerra Mundial, preocupouse em estudar de perto o que 

seria esta “democracia racial”, envolvendo estudiosos e pesquisas. Ianni nos dá 

importante relato sobre a superação deste “dogma”, que vale transcrever: 

 
o impacto desses estudos [da UNESCO] foi assimilado de um modo 
traumático, porque havia na ideologia brasileira e na academia, como 
ambiente cultural, um certo compromisso com a tese da ‘democracia 
racial’. Com os trabalhos de Roger Bastide e Florestan Fernandes, em 
Negros e Brancos em São Paulo, é que foi revelada a realidade do 
preconceito racial de par a par com o preconceito de classe e, portanto, 
o preconceito racial constitutivo da sociabilidade na sociedade 
brasileira. [...] Esse livro [...] incomodou grandemente setores 
intelectuais e elites no Brasil [...].901 

 

Ianni acresce, com surpresa, que, em compensação, o movimento fecundou 

vastos e prolíferos estudos sobre as questões raciais brasileiras, com um rigorismo 

científico já fundado em documentos, relatos, depoimentos e entrevistas.  

Esta era a intenção. A democracia que Bastide pretendia atingir, inspirado em 

Freyre e Amado, era bem mais ampla: não poderia ser “reduzida a direitos e liberdades 

civis”, mas deveria abranger uma camada mais “sublime: a liberdade estética e cultural, 

de criação e convívio miscigenado”902.  

Havia, contudo, uma crise identitária e conflitos que envolviam os negros e seus 

descendentes que, se a solução avançava (como ainda avança) aos solavancos e lutas no 

campo sociopolítico, na área da literatura mantinhase a distância entre a camada letrada 

majoritária, que eram os brancos, e a obra de Cruz e Sousa, julgada antecipadamente 

sob o peso da alteridade: a obra “do outro”, a obra “do negro”, a obra do “paupérrimo 

tuberculoso”. 

                                                             
899 REZENDE, Priscila. Antropologia Cultural. Curitiba: IESDE, 2009, p. 67. 
900 QUINTAS, Fátima. Evocações e interpretações de Gilberto Freyre. Pernambuco, Recife: Editora 
Fundação Joaquim  Nabuco, Editora Massangana, 2003. 
901 IANNI, Octavio. Entrevista. In:.BASTOS, Elide Rugai. Conversas com sociólogos brasileiros. 
Colaborador: Florestan Fernandes. São Paulo: Editora 34, 2006, pp. 5355. 
902 GUIMARÃES, Antônio Sérgio Alfredo. Classes, raças e democracia. São Paulo: Editora 34, 2002, p. 
144. 
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As discussões sobre esses conflitos sociais avultavam. Vemos, por exemplo, 

Renato Ortiz identificar que o povo negro, na busca de sua identidade, atravessava uma 

dupla rememorização903 – tanto a memória coletiva, que se relaciona aos mitos e 

tradições africanas, quanto à memória nacional, como memória histórica, o que Zilá 

Bernd especifica como a necessidade “de um lado, cultivar as tradições africanas 

(memória coletiva) e, de outro, propor uma releitura da História e a reversão do binômio 

em que civilização é associada ao mundo branco e barbárie ao mundo negro”904.  

Ao longo das décadas, a tendência será de uma afirmação (e reafirmação) das 

culturas de matriz africanista em diálogo com sua integração e expressão movente 

brasileira. “A literatura negra brasileira configurase como literatura de resistência”, diz 

Zilá Bernd, esclarecendo que se trata de uma escrita tecida “com a matéria da cultura 

africana que sobreviveu na América em presença da cultura europeia e indígena” 

(Grifos nossos). Para a estudiosa, essa literatura se apoia em uma cultura de resistência, 

que irá gerar “uma produção que servirá para singularizar um grupo, fornecendolhes 

mitos, símbolos e valores, em suma, elementos que permitem a emergência de uma 

imagem positiva de si próprios”905.  

É o que Conceição Evaristo demonstra, especialmente sobre a poesia, ao 

considerar que, “para determinados povos, principalmente aqueles que foram 

colonizados, a poesia tornase um dos lugares de criação, de manutenção e de difusão de 

memória, de identidade”906. 

Em outras palavras, para alguns setores de defesa cultural, a obra de Cruz e 

Sousa deveria ser realocada para uma posição autenticamente negra, exatamente pela 

necessidade de emergência deste gênero para a construção identitária brasileira, e, 

sobretudo, porque a imagem arquetípica construída sobre o poeta, ao longo do século 

XX, centravase na figura humana, pois constatamos o desdém que houve na crítica 

poética do catarinense em sua especificidade. 

Tais questões problematizam e tensionam a obra de Cruz e Sousa na relação 

africanidade/negritude e universalidade. 

Desse modo, nos remetermos à leitura de Oliveira Silveira, que, como ensaísta e 

militante da defesa da cultura afrobrasileira, reconhece “as marcas fortes de 

                                                             
903 ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. São Paulo: Brasiliense, 1985. 
904 BERND, Zilá. O que é negritude. São Paulo: Brasiliense, 1988, p. 42. 
905 BERND, 1987, passim. 
906 EVARISTO, Conceição. Literatura negra: uma voz quilombola na literatura brasileira. In: PEREIRA, 
Edimilson de Almeida (Org.). Um tigre na floresta de signos: estudos sobre poesia e demandas sociais no 
Brasil. Belo Horizonte: Mazza Edições, 2010, p. 245. 
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originalidade e universalidade” no poeta desterrense, ressaltando a existência de dois 

tipos de poesia voltada às questões etnorraciais: a “poesia negra (de negro)”, e “a poesia 

negrista (sobre o negro)”907. 

Uma pesquisa histórica revela registros incontestes destas afirmações. Relata 

Lucía Ortiz, por exemplo, que 

 

na década de 1930 houve, no Caribe hispano, uma verdadeira 
explosão literária que dava expressão à cultura negra africana. Esta se 
desenvolveu principalmente na poesia. Alguns nomes destacados, 
dentre outros, são Luis Palés Matos, de Porto Rico, [...] Emilio 
Ballagas, de Cuba, Manuel del Cabral, da República Dominicana, 
Andrés Eloy Blanco, da Venezuela [...]. A poesia negra (também 
chamada negroide, negrista e afroantilhana) [...] é uma que tem 
recebido [...] elogios, pela sua linguagem poética e seu compromisso 
político [...].908 

 

Embora Luis Palés Matos, Emilio Ballagas, Manuel del Cabral e Andrés Eloy 

Blanco não fossem negros, escreviam a respeito de uma cultura que julgavam 

necessário revalorizar e resgatar, e para isso dispunham do talento que até hoje os 

consagra na história literária destes países. 

Diante das “duas hipóteses” que Oliveira Silveira nos apontou, e da comprovada 

autenticidade, vimos que nem todo artista que escreve sobre a cultura negra, ou que 

situa o eu literário na posição de negro, como aponta Zilá Bernd, necessariamente se 

enquadra nesta posição etnorracial. 

Uma “terceira hipótese”, em que a literatura e os estudos são bem escassos, seria 

aquela em que o autor, sendo afrodescendente, não concentra sua produção poético-

literária (ou mesmo não produz) em temáticas de caráter etnorracial, (acreditamos que) 

no intuito de não etiquetar sua obra ou situála em um núcleo ideológico ou 

sociopolítico específico, ou por outras razões que poderão nos surgir no decorrer das 

análises. 

A visão da Sociologia Literária, de certo modo, caminha em consonância com a 

Estética da Recepção, pois observamos que os pontos de vista se modificam de acordo 

                                                             
907 SILVEIRA, Oliveira. Cruz e Sousa: modelar. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto Alegre: A 
Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, pp. 127133. 
908 “En la década de los treinta hubo en el Caribe hispano una verdadera explosión literaria que le daba 
expresión a la cultura negra africana. Ésta se desarrolló principalmente en la poesía. Algunos nombres 
destacados, entre otros, son Luis Palés Matos de Puerto Rico, [...] y Emilio Ballagas de Cuba, Manuel del 
Cabral de la República Dominicana, Andrés Eloy Blanco de Venezuela [...]. La poesia negra (tanbién 
llamada negroide, negrista y afroantillana) [...] és una que ha recibido [...] elogios, por su lenguaje poético 
y su compromiso político [...]” (ORTIZ, Lucía. ‘Chambacú, la historia la escribes tú’: ensayos sobre 
cultura afrocolombiana. Madrid: Iberoamericana Editorial, 2007, p. 69. Tradução nossa). 
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às épocas. O cuidado, porém, deve ser extremo para que não confundamos a leitura 

crítica de Cruz e Sousa com o que ele efetivamente escreveu e produziu de caráter afro

brasileiro e abolicionista, de forma objetiva e desapaixonada, evitando a deformação e o 

anacronismo que podem nos conduzir a confundir “consciente ou inconscientemente 

elementos do presente e do passado”909, vendo a recepção histórica de ontem com o 

olhar de hoje. Esta confusão é mais comum do que se pensa. Lucien Febvre observa que 

cada época elabora a “sua Roma e sua Atenas, sua Idade Média e seu Renascimento”910, 

ou seja, as construções do passado encontram, com frequência, sua interpretação 

sociológica a partir de uma reconstituição no presente. O próprio antropólogo francês 

Pierre Clastres reconhece que “a etnologia não escapa à sua terra natal”911, que 

entendemos como parcialidade na avaliação dos dados. 

Em recente Dissertação de Mestrado no campo da “História Cultural”, Luiz de 

Souza analisa detidamente os textos de caráter abolicionista produzidos pelo jovem 

Cruz e Sousa, buscando uma visão imparcial sobre as Histórias simples – a que já 

aludimos – e o discurso adotado pelo poeta catarinense (então jornalista), em O 

moleque. Abrange o período que vai até 1888, quando alguns poemas e textos estavam 

voltados à condenação do escravismo. Especialmente sobre Histórias simples, conclui 

que o poeta “a despeito das suas origens sociais e extração de classe, produziu uma obra 

marcada pela condescendência e pelo paternalismo ao representar literariamente o 

universo da escravidão”. Sempre se referindo à produção de juventude do poeta como 

um todo (o que não inclui os poemas “Emparedado” e “Dor negra”), Souza afirma a 

necessidade de “redimensionar historicamente alguns aspectos das diferentes 

prefigurações míticas do personagem Cruz e Sousa”. A análise desapaixonada que 

empreendeu levou o historiador a concluir que o poeta catarinense 

 

reproduziu, apesar de qualquer experiência individual, certo conjunto  
de  clichês  em  torno  do  cativeiro,  dos  proprietários  e  dos 
trabalhadores  escravizados.  Sua obra não é, portanto, 
substancialmente diversa daquela realizada por romancistas, poetas e 
dramaturgos como Bernardo Guimarães, Joaquim Manoel de Macedo 

                                                             
909 FRANCO JÚNIOR, Hilário. Apresentação. In: FEBVRE, Lucien.  O problema da incredulidade no 
século XVI: a religião de Rabelais. Trad. de Maria Lúcia Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009, pp. 1213. 
910 FEBVRE, Lucien.  Apud: FRANCO JÚNIOR, Hilário.  Apresentação. In:.FEBVRE, Lucien.  O 
problema da incredulidade no século XVI: a  religião  de Rabelais. Trad. de Maria Lúcia Machado. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2009, p. 12. 
911 CLASTRES, Pierre. Apud: CARVALHO, Silvia M. S. A obra de Pierre Clatres: acertos e enganos de 
uma antropologia política. São Paulo: Perspectivas, 12/13, 1989/90, p. 192. 
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ou Castro Alves – autores abolicionistas ‘brancos’ e oriundos dos 
estratos superiores da sociedade imperial.912 
 

Luiz de Souza alude também ao processo que se travou depois da ascensão 

canônica do poeta, aproximadamente a partir da década de 1980, momento em que os 

movimentos sociais se consolidavam e redemocratizavam, e o “monumento Cruz e 

Sousa” passava a ser disputa política de dois grandes grupos, que reivindicavam sua 

“posse simbólica”: “de um lado, as instituições  oficiais de educação e cultura ligadas ao 

Governo Federal e ao Governo do Estado de Santa Catarina; e, do outro, algumas 

organizações e indivíduos ligados ao movimento negro”. Souza resume em seguida o 

episódio, de forma sucinta: “a coletividade negra reivindicava o poeta como seu grande 

ativista e o Estado de Santa Catarina o pretendia como seu patrimônio cultural”913. 

Buscando outras críticas sobre as Histórias simples, que foram publicadas pelo 

poeta em Regeneração, ao longo de 1887, vemos Ivone Rabello racionalizar que Cruz e 

Sousa travou 

 
a  luta  contra  a  escravidão  com  fortes  tintas  ideológicas,  o  que  
evidencia  longo  caminho  de diferenciação entre o jovem de Desterro 
e o Cruz de ‘Emparedado’:  este  denuncia  a  ‘ditadora  ciência 
d’hipóteses’ como  aquela  que  subtrai  dos  negros  a dignidade e 
lhes nega a capacidade de entendimento; aquele, talvez para não 
chocar a lógica local, talvez por aderir à ideologia, cria um narrador 
que deseja a abolição  para  impedir  que  as  meninas  brancas 
convivam  com  as aias  negras,  porque  o  ‘elemento escravo, 
pernicioso e fatal como é, contagia de vícios a família brasileira’ (de 
‘À Bibi’). [...] Como se vê, o material publicado ou representado nesta 
edição permite ao estudioso compor o movimento do jovem que, 
imbuído do ideário progressista da época, parecia não se dar conta de 
que esse mesmo ideário o excluía.914 
 

A construção dos leitores ao longo do tempo, portanto, precisa de uma análise 

profunda sobre o poeta para verificar sua posição na chamada “literatura 

negra/abolicionista” e a realidade de sua produção, conjugando estes fatores à recepção 

operada ao longo do tempo. 

                                                             
912 SOUZA, Luiz Alberto de. A Cor e a forma: história e literatura na obra do jovem Cruz e Sousa (1861
1888). 2012. 370 p. Dissertação (Mestrado em História Cultural), Florianópolis: Universidade Federal de 
Santa Catarina, Centro de Filosofia e Ciências Humanas. Programa de PósGraduação em História, 2012, 
pp. 208 e 223. 
913 SOUZA, 2012, p. 150. 
914 RABELLO, Ivone Daré.  Prefácio.  In: SOUSA, João da Cruz e. Dispersos: poesia e prosa.  Pesquisa e 
apresentação de Iaponan Soares e Zilma Gesser Nunes. São Paulo: Fundação  da  Editora  da UnESP, 
Giordano,  1998, p. 16.   
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Estas perspectivas, na construção de nosso raciocínio, desde o início até agora, 

nos sugerem a hipótese de que o distanciamento entre leitores (acadêmicos, críticos, 

jornalistas, docentes, público em geral, até o contemporâneo, em relação à obra de Cruz 

e Sousa, pode ser atribuído aos estereótipos predominantes na construção histórica de 

sua imagem, que contém incongruências e divergências ainda não solucionadas de todo. 

Dito de outra forma, sugerimos que o afastamento dos leitores se dá em dois 

sentidos: os afrodescendentes, que vão em busca de uma Obra com matizes temáticos e 

de escopo social, por certo se desconcertam, pois encontram escassos elementos; e os 

que ainda não chegaram a conhecer, de fato, a Obra, muitos “brancos letrados”915, 

confundem facilmente com a “literatura negra” da qual nos fala Zilá Bernd, que 

representa um (necessário) suporte de afirmação cultural, mas que não parece coincidir 

com a proposta almejada por Cruz e Sousa. Este segundo grupo préjulga a produção do 

poeta como reflexo da exotização e folclorização de sua posição etnorracial e 

biográfica, por ser justamente a construção histórica feita pela maioria da crítica até 

hoje. 

Eis a raiz do problema. Cruz e Sousa traz, no corpo central de sua obra – o 

pentateuco sousiano – pouquíssimas produções de matriz africanista ou com elementos 

expressamente étnicos e abolicionistas. O que há, a despeito do que se diz, não 

representa o maciço de seus textos. A expressão neológica que reúne as cinco principais 

obras do poeta adquire, neste momento, o sentido de respeito à escolha que Cruz e 

Sousa fez de ter publicadas somente as obras trazidas por Nestor Vítor, em 19234, em 

que o contingente de escritos de fundo abolicionista ou de matizes etnorraciais é 

drasticamente reduzido916.  

                                                             
915 Geovanilda Santos conta que, na passagem do século XIX para o XX e durante boa parte deste, “a 
desigualdade social jogou para a margem da sociedade a maioria dos brasileiros, sobretudo a população 
negra. No topo da pirâmide social ficaram os brancos letrados, donos de terra, com direito a voto e a 
manifestar livremente sua opinião. Na base, todos aqueles não brancos, sem nenhum tipo de posse ou 
escolaridade” (SANTOS, Geovanilda. Relações raciais e desigualdade no Brasil. São Paulo: Selo Negro, 
2009b, pp. 1617). Ainda hoje, o acesso à instrução superior é maior entre os brancos, pois o último 
Censo do IBGE, de 2000, além de demonstrar que os autodeclarados brancos são 47,7% da população 
brasileira, e os autodeclarados pardos/negros somam 50,7%, o estudo “apontou a grande diferença que 
existe no acesso a níveis de ensino pela população negra. No grupo de pessoas de 15 a 24 anos que 
frequentava o nível superior, 31,1% dos estudantes eram brancos, enquanto apenas 12,8% eram pretos e 
13,4% pardos” (Disponível em: <http://www.brasil.gov.br/educacao/2012/07/censo2010mostraas
diferencasentrecaracteristicasgeraisdapopulacaobrasileira>. Acesso em 20 de setembro de 2016). 
916 Fernando Góes, escrevendo em 1943, quando diversas composições do poeta catarinense ainda eram 
desconhecidas, afirmava que “nas obras publicadas de Cruz e Sousa, os dois livros de prosa e os três de 
poesia (não estou incluindo o Tropos e fantasias) não existe uma linha que demonstre ter ele participado 
da luta abolicionista. E o Missal, publicado em 93 [1893], encerra muitas composições escritas ainda na 
província, naqueles anos em que em todo o Brasil a campanha contra o escravismo ia acesa. Como, 
entretanto, de Cruz e Sousa não se coligiu ainda tudo o que ele deixou esparso em jornais ou revistas, e 
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Como profundo estudioso de Cruz e Sousa, Andrade Muricy inventariou as 

poucas composições do poeta que teriam, pelo que compreendemos dos estudos 

sociológicos até então, e pelas definições de Zilá Bernd, o estatuto de “literatura/poesia 

negra”917: “O padre”, que figura em Tropos e fantasias (1885) época anterior à irrupção 

simbolista de seu autor (hoje considerada como documento histórico, de pouca 

relevância no conjunto da Obra, como mencionamos)918; quatro sonetos (“25 de março”, 

“Escravocratas”, “Dilema” e “Auréola Equatorial”); quatro poemas (“Da senzala...”, 

“Grito de Guerra”, “Entre Luz e Sombra” e “Sete de Setembro”), todos acrescidos em 

1961 por Muricy em O livro derradeiro919, embora a obra com este nome existisse 

desde 1945, quando incluiu o poema “Crianças negras”; parte do texto jornalístico “O 

Abolicionismo”, e a poesia em prosa “Consciência tranquila”, de Outras evocações, 

estes dois últimos em 1961. No maciço conjunto de sua obra, porém, estas peças são 

exceções. 

“Dor negra” e “Emparedado” – o mais famoso poema em prosa, ambos de 

Evocações (1898), eram tudo o que Cruz e Sousa escrevera relacionado a elementos 

etnorraciais da forma que desejava ser conhecido ou lido, por sua postura e pelas 

declarações de Nestor Vítor, herdeiro de seu espólio literário. Todas as composições 

citadas no parágrafo anterior são anteriores a 1888, época em que o poeta não se 

descobrira ainda simbolista, pois tomara contato com as obras do movimento tempos 

depois, como nos reportamos alhures920. Ao mencionar essas obras de juventude921, o 

próprio Muricy afirma que são “na sua maioria, de produção juvenil, grandemente 

                                                                                                                                                                                   
principalmente nada se conhece do seu epistolário, esse é um ponto que, felizmente, ainda não é um ponto 
morto” (GÓES, Fernando. Introdução. In: SOUSA, João da Cruz e. Obras. 2 v. São Paulo: Edições 
Cultura, 1943, p. 19). 
917 MURICY, 2000, p. 28; SOARES, 1988, pp. 7172.  
918 O maior amigo e divulgador de Cruz e Sousa, ainda, considerava Tropos e fantasias “sem cor segura, 
sem individualidade apreciável, sem rumo certo, meio querendo ser naturalistas, meio infantis ou secas 
[...]” (VÍTOR, 1923a, pp. 763). 
919 Dezenas de críticos, que seria fastidioso enumerar aqui, condenam o título de O livro derradeiro, dado 
por Muricy, em 1945, e mantido, pois dá a impressão de serem as últimas produções do poeta, quando, na 
verdade, são as primeiras, feitas na juventude. O expediente confundiu até a pesquisadora Zilá Bernd, 
como veremos adiante. 
920 CAPOBIANCO, 2014, p. 21. Andrade Muricy afirma que somente depois de 1888 Gama Rosa 
ofereceu a Cruz e Sousa obras de Poe, Baudelaire, Huysman, Sâr Péladan, Villiers de L’Isle Adam e 
outros simbolistas, trazidas para o Brasil por Medeiros de Albuquerque” (MURICY, 1987, p. 151). 
921 Em artigo, Uelinton Alves discorre sobre a negritude em Cruz e Sousa baseandose nestas obras que 
citamos, exaltando a resistência do poeta à invisibilidade, grande mácula advinda do preconceito, mas 
ignorando a possibilidade da obra sousiana ter caráter universal, e não etnorracial. (ALVES, Uelinton 
Farias. Cruz e Sousa e a negritude. Ô Catarina!, Florianópolis, nº 28, março/abril, 1998, p. 16). 
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defeituosas e só valendo pela atitude que representam”922, não considerando “Crianças 

negras”, poema contemporâneo a Faróis, como diz. 

O livro derradeiro contém não poucas composições de inquestionável valor 

literário, entretanto, o pontochave é que até Zahidé Muzart questionou, em diversas 

ocasiões (como vimos) “por que” o poeta excluíra composições bemacabadas de seu 

acervo a publicar. A pesquisadora, entretanto, deixou a resposta em aberto. 

Silviano Santiago, quando publica um estudo comparativo entre Cruz e Sousa e 

Adão Ventura, ambos “poetas negros”, adota perspectiva diversa, que complexifica a 

questão. O professor Santiago explica que “para o poeta negro a cor do vocabulário não 

tem importância, não tem a importância que a ela lhe emprestam os ‘estudiosos brancos’ 

da questão negra nos trópicos [...]”. A descentralização da linguagem temática como 

constituto de uma “literatura negra” é reforçada, quando o ensaísta acrescenta que a 

“cor” que se vê na superfície textual, de modo marcadamente étnico, só “importa para o 

folclorista, o antropólogo e o poeta branco. São estes que visam a preservar, através de 

um discurso condescendente e piedoso, científico e reparador, os crimes e injustiças 

cometidos pelos próprios brancos contra os negros [...]”923. A totalidade do conceito de 

Santiago complexifica o problema, mas abre uma nova porta: 

 

o elemento negro no poema não é produto de ornamentação 
vocabular, o que apenas denotaria certo exotismo tão ao gosto de 
poetas de linha romântica. O negro como produto de ornamentação 
vocabular acaba por dar origem a uma poesia, como diria Oswald de 
Andrade comentando o farisaísmo folclórico de Cassiano Ricardo, que 
é ‘macumba pra turista’. O elemento negro, na poesia de Cruz e Sousa 
[...] advém do drama negro que é refletido pela poesia e que o poema 
(sem cor vocabular) carrega de alta tensão emocional. O elemento 
negro no poema, íntimo ou histórico, social ou racial, é antes sujeito 
ou objeto de reflexão do que arabesco de decoração. Enquanto 
reflexão, apela para a consciência crítica do leitor e para a revolta 
contra o estado passado e presente.924 

 

A clareza do pensamento de Santiago, entretanto, não parece se coadunar aos 

elementos cruciais a que alude Zilá Bernd: 

 

[...] o importante no discurso é o eu enunciador, não sendo necessário 
que o autor seja negro, mas que se coloque como tal, construindo sua 
subjetividade alicerçada no resgate da memória cultural do negro no 

                                                             
922 MURICY, 2000, p. 28. 
923 SANTIAGO, 1982, pp. 121125. 
924 Idem, ibidem, pp. 121125. 
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Brasil [...]; cumpre pensar na literatura como o lugar privilegiado de 
gestação e reatualização da consciência negra e de construção do 
sujeito negro. [...] a temática dominante é o negro na sociedade, o 
resgate de sua memória [...]; o ponto de vista é o do negro que emerge 
no poema como o eu enunciador [...]; a linguagem possui vocabulário 
próprio associado à oralidade da cultura negra [...]; o imaginário 
corresponde ao conjunto de representações que uma comunidade tem 
de si mesma e mediante o qual se opera a paulatina construção 
identitária.925 

 

Entre o caminho subjetivo do caos histórico insculpido no drama da escrita – 

defendido por Santiago – e a temática negra presente no texto, com o eu enunciador 

negro – proposta por Bernd, a nãocoincidência de teorias nos leva à conclusão de que o 

consenso absoluto, nesta questão, não se dá. No decorrer de nossa pesquisa, quem 

poderá reorientar o mais adequado caminho de leitura deverá ser, enfim, o próprio Cruz 

e Sousa, através da dimensão de sua escrita, embora saibamos que nem assim as 

conclusões ficarão isentas de crítica. 

As questões se tornam tão densas nesse campo, que vemos a professora Zilá 

Bernd, profunda estudiosa da questão da Negritude, escrever um artigo exclusivamente 

sobre Cruz e Sousa em que parece se contradizer, no próprio texto, e manifestar 

desconhecimento sobre a biografia do poeta, que supostamente deveria ser um “símbolo 

de defesa etnorracial”. Zilá Bernd transcreve o famoso trecho de “Emparedado”, em que 

o catarinense exclama: “Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a cor da 

tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos 

meus desejos e febre?”926, em que para nós fica claro o desejo do poeta de universalizar 

sua obra, em vez de têla julgada pela cor de sua epiderme. Zilá Bernd, em seguida, 

reconhece explicitamente: “criticase, nos dias de hoje, os grupos obcecados em 

construir uma identidade de raiz, fechada à alteridade e à diversidade, tendendo a um 

comportamento tribal que os leva a considerar como inimigos todos os que estão fora da 

tribo”927, coincidindo com nosso pensamento. A contradição se dá quando a 

pesquisadora escreve: 

 

                                                             
925 BERND, Zilá. O papel da literatura afro-brasileira na educação e nas relações étnico-raciais. 
Trabalho apresentado no V Seminário Educação e população negra: fundamentos para a educação das 
relações étnicoraciais, Rio de Janeiro, 2008, passim; Idem, 1988, passim; Idem, 1987, passim. (Grifos 
nossos) 
926 SOUSA, 2000, p. 669. 
927 BERND, Zilá. A exceção que confirma a regra. In: Revista Continente Sul Sur, nº 8. Porto Alegre: A 
Revista do Instituto Estadual do Livro, 1998, p. 139. 
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Acredito ter sido oportuno, no ano em que se comemora o centenário 
de morte de Cruz e Sousa, falar justamente sobre as últimas 
composições do poeta, pois Evocações, escrito em 1897, e O livro 
derradeiro, organizado por Andrade Muricy, com inéditos dispersos 
em jornais e revistas, só foram publicados postumamente. Nestas 
derradeiras peças, o autor sentindo já a proximidade da morte e 
mergulhado em profundo desgosto diante da perda da mulher e filhos, 
alude de forma mais explícita a si próprio como ‘desolado alquimista 
da Dor’, desnudandose diante do leitor que pode, hoje, avaliar quão 
tenebrosos foram os caminhos da sua negritude.928 

 

Diversas destas afirmações estão comprovadamente equivocadas. Informanos 

Andrade Muricy que, em “1896, Cruz e Sousa já produzira quase toda a matéria de 

Evocações [...]”929. As últimas obras do poeta simbolista foram aquelas que, antes de 

viajar para Estação de Sítio – MG, quatro dias antes de falecer, em 19 de março de 

1898, entregou a seu dileto amigo Nestor Vítor, com as palavras: “– Nestor, estes são 

meus últimos sonetos”930, expressão que Vítor usou para dar nome à obra Últimos 

sonetos, esses sim os que escreveu até quando teve forças, “sentindo já a proximidade 

da morte”. Zilá Bernd, ainda, parece não perceber em momento algum do texto que O 

livro derradeiro, apesar de ter surgido em 1945, reúne produções de juventude do poeta 

(18831888), e não as “derradeiras peças”, como alude. A autora imagina um final de 

vida com produções afrobrasileiras e com o “desgosto diante da perda931 da mulher”, 

que na verdade faleceu somente três anos depois do poeta, enfraquecendo a 

verossimilhança do discurso e revelando desconhecer a biografia do poeta. Em dado 

momento de seu texto, Bernd escreve convictamente:  

 

[...] é preciso que o leitor se dê conta de que quando são escritas as 
páginas de Evocações, entre 1893 e 1897, a escravidão mal acabava 
de ser abolida e Santa Catarina era, devido à forte imigração alemã, 
reduto extremamente estratificado e pouco propenso a possibilitar a 
ascensão social de um negro.932 

 

A autora afirmara que Evocações havia sido escrita em 1897, mas nesta passagem 

contraditória deixa o leitor em dúvida. O problema, porém, consiste em que todas as 

                                                             
928 Idem, ibidem, p. 141. 
929 MURICY, 1979, p. 69. 
930 ALVES, 2008, p. 352. 
931 Parecenos inconteste que a pesquisadora referese à “perda da mulher” como morte, e não como uma 
metáfora para a loucura que abateu Gavita por seis meses, permanecendo Cruz e Sousa ao seu lado sem a 
abandonar, e sentindo, de certo modo, a “perda” e depois a “restituição” de sua amada. Dado o teor 
acadêmico de seu artigo, se Zilá Bernd se referisse a esse episódio, teria mencionado “loucura”, e não 
“perda”. 
932 BERND, 1998, p. 139. 
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biografias933 de Cruz e Sousa comprovam, além de nossa Dissertação de Mestrado934, 

em que minudenciamos a biografia do poeta, que Cruz e Sousa fixouse definitivamente 

no Rio de janeiro em 23 ou 24 de dezembro de 1890, jamais regressando a Santa 

Catarina, o que a pesquisadora visivelmente ignora, pois relaciona a difícil ascensão 

social do poeta ao contexto de vida catarinense, quando Cruz e Sousa há muito já residia 

no Rio de Janeiro. 

Como nossa Tese trata dos leitores, (o que inclui a renomada especialista), o 

fulcro da pesquisa nos obriga a analisar as recepções e a forma como se processou a 

compreensão dos textos do poeta, de sua biografia, da estigmação e dos elementos 

influentes em sua leitura. Por isso, estas diversas contradições e desconhecimentos nos 

sugerem que Zilá Bernd – profundíssima especialista nos temas que envolvem a 

Negritude – não se deteve a aprofundar maiores estudos em Cruz e Sousa justamente 

por não haver identificado elementos de “literatura negra” na obra do poeta, embora não 

o afirme. 

Precisamente por isso, os elementos que a própria professora nos forneceu sobre a 

“poesia negra”, assunto que consta em várias obras suas, nos sugerem partir do 

pressuposto que a intenção de Cruz e Sousa era humana, universalista, cosmogônica, e 

não dentro da concepção de “literatura negra” como as modernas teorias propõem. Suas 

escassas obras nesse sentido o provam, ainda que uma parte da crítica tome 

“Emparedado”, que é um poema, como emblema paradigmático para marcar toda a 

obra, o que nos parece equivocado, mormente a pungência da composição. A 

resistência do poeta e sua postura diante dos preconceitos e exclusões, como vimos, 

compunha a figura de um homem negro culto, letrado, que não aceitava ter sua obra 

rejeitada em função da cor de sua epiderme e das origens africanistas, mas isto, por si, 

não dá ao conjunto da Obra de Cruz e Sousa o estatuto de “literatura negra”, pelo 

menos nos moldes em que nos descreve Bernd, com detalhes, salvo raras produções, 

que, insistimos, na maioria o próprio poeta não quis que saíssem a público e são poucas. 

Alfredo Bosi, quando publica o artigo “Poesia versus racismo”, em 2002, se apoia 

no histórico de racismo entre os séculos XIX e XX, detendose em Nina Rodrigues e 

George Simmel para fundamentar seu raciocínio exclusivamente em “Emparedado” e 

“Dor negra”, demonstrando a revolta do poeta contra a “ditadora ciência d’hipóteses”, 

                                                             
933 MONTENEGRO, 1998; ALVES, 2008; MAGALHÃES Jr., 1975. 
934 Intitulamos o subitem 2.1 de nossa Dissertação de Mestrado dessa forma, referindonos a Cruz e 
Sousa: “23 ou 24 de dezembro de 1890  Fixandose no Rio de Janeiro” (CAPOBIANCO, 2014, pp. 50 e 
ss.). 
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que seria uma expressão em sua obra da revolta da “África versus civilização, ou versus 

história universal”, e que aparecia em Baudelaire como o insurgimento do “artista 

versus burguês”935, bem diferentes, portanto. Embora não o declare expressamente, a 

escrita primorosa de Bosi parece deterse somente em duas peças do poeta para 

construir um fundamento de compreensão para o conjunto inteiro de sua obra. É o que 

nos sugere sua leitura, quando relaciona a cultura subjetiva cultivada pelo poeta 

catarinense em confronto com a cultura objetiva do meio, sob a perspectiva de Georg 

Simmel. Escreve Bosi:  

 

Pareceme que falar em cultura subjetiva, tout court, no caso de Cruz 
e Sousa e de sua repulsa à ideologia racista do tempo, pode resvalar 
para uma visão radicalmente intimista da sua obra. A expressão da sua 
subjetividade rebelde é um dado inarredável que merece manterse em 
primeiro plano na tela do leitor, mas pressupõe as contradições da 
cultura objetiva do final do século XIX no Brasil, que é a sua 
plataforma próxima.936 

 

Compreendemos a opção de um ensaísta no momento em que elege um único viés 

para repensar dada obra – como o fez MarieHélène, sobre o “satanismo” no poeta 

catarinense e em Baudelaire –, mas quando Bosi afirma que a “subjetividade rebelde” 

de Cruz e Sousa deveria manterse “em primeiro plano”, não explica que tal posição – 

válida para “Emparedado” e “Dor negra” – poderia não se ajustar às demais obras do 

poeta, se as trouxesse a estudo. 

A fragilidade de um conhecimento amplo da poética de Cruz e Sousa, que temos 

visto em diversos leitores por meio de contradições, incongruências ou dados incorretos, 

nos faz refletir sobre a opinião de Bosi no trecho de “Emparedado”, que o professor 

transcreve em seu artigo: 

 

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.937 

 

                                                             
935 BOSI, 2002, p. 179. 
936 Idem, ibidem, p. 171. Grifos do autor. 
937 Idem, ibidem, p. 183. O trecho é de “Emparedado”, de Cruz e Sousa. 
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Bosi (que se referira linhas antes à “subjetividade rebelde” do poeta) aduz que 

“adotando o vocabulário naturalista ao falar em temperamento fatalizado pelo sangue, 

Cruz e Sousa assimilou paradoxalmente a linguagem do determinismo racial contra a 

qual se insurgia”938. Em seguida, o ensaísta discorre da seguinte forma, para contornar a 

contraditio in terminis de seu discurso: 

 

A figura do maldito não tem, portanto, uma só dimensão. O 
aproveitamento que Cruz e Sousa faz do imaginário romântico
simbolista é, às vezes, uma transposição enfática dos seus traços 
estéticos antiburgueses, patentes na matriz europeia; mas, outras 
vezes, é uma escolha drástica das expressões negativas desse 
repertório combinadas com o jargão naturalista e acionadas para 
significar a danação africana. Maldito é o poeta em conflito com a 
sociedade; maldita é a persona negra que a escravidão e o preconceito 
marcaram com ferro em brasa. 
Como essas constelações semânticas tão saturadas de pathos 
encontraram sua versão poética na linguagem de Cruz e Sousa? São 
originariamente diversas as suas raízes existenciais. A condição do 
poeta na sociedade burguesa não é a condição do negro sob a 
maldição de Cam. Seria o caso de rastrear os respectivos imaginários 
e percorrer as zonas de superposição e as zonas de diferença.939 

 

A leitura culta e a vastidão do conhecimento de Bosi são evidentes, mas a visão 

que condiciona a questão etnorracial do poeta como mote fundamentador de toda sua 

obra, tomando dois poemas como pedra angular para um conjunto que integra centenas 

de composições, por certo chegaria a um ponto de impasse, em que o crítico acomoda 

explicando que “seria o caso de rastrear os respectivos imaginários e percorrer as zonas 

de superposição e as zonas de diferença”.  

“Seria o caso”, mas ele não o fez. Cremos que, se trabalhasse o conjunto da Obra, 

poderia chegar a outras conclusões, como vimos no magnífico ensaio de Arrigucci Jr., 

em que analisa o poema “Olhos de sonho” e percorre caminho inteiramente diverso. 

Bosi pondera, entretanto, que a queixa do poema “Emparedado” também era pelo 

direito de Cruz e Sousa ter sua produção reconhecida sem os critérios “hipoteticamente 

científicos” da cor de sua epiderme ou de sua origem africana. O crítico não afirma, e 

nisso estamos acordes, que o poeta reivindicasse um lugar para a expressão da “poesia 

negra”, nos moldes como a concebe Zilá Bernd. 

                                                             
938 Idem, ibidem, p. 179. (Grifos nossos) 
939 Idem, ibidem, pp. 179180. (Grifos nossos) 
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Curiosamente, quando Alfredo Bosi dedica nove páginas a Cruz e Sousa em sua 

História concisa da literatura brasileira940, exaltando os recursos poéticos da obra do 

catarinense e afirmando que “nada, porém, se compara em força e originalidade à 

irrupção dos Broquéis com que Cruz e Sousa renova a expressão poética em língua 

portuguesa”, passagem a que já aludimos, a tônica não está no racismo e na revolta do 

poeta. Entretanto, quando Bosi toca uma única vez no ponto etnorracial, escreve o 

seguinte, na página 289: 

 

[a sublimação] [...] acaba atingindo o sofrimento, constante dos 
Últimos sonetos: nesse livro maduro e complexo a palavra seria 
portadora de todo um universo de humilhação que teve por nomes a 
cor negra, a pobreza, o isolamento, a doença, a loucura da mulher, a 
morte prematura dos filhos: 
 
‘As minhas carnes se dilaceraram 
e vão, das Ilusões que flamejaram, 
com o próprio sangue fecundando as terras’. 
(‘Clamando’) 
 
‘Embora caias sobre o chão, fremente,  
afogado em teu sangue estuoso e quente, 
ri! coração, tristíssimo palhaço’. 
(‘Acrobata da dor’) 

 

Aqui está o calcanhar de Aquiles. O primeiro exemplo que dá Bosi não é de 

Últimos sonetos; tratase do terceto final de “Clamando”, de Broquéis. No capítulo 

anterior vimos o professor Cassiano Nunes transcrever exatamente estes versos como 

“exemplo” do “mito do herói moral” e portador de uma “missão de vida na Arte”. 

Parecenos mais plausível a interpretação de Cassiano, mas a divergência é possível e 

saudável, embora Bosi devesse se remeter a trechos de Últimos sonetos, da forma como 

seu texto induz o leitor.  

O que definitivamente não é plausível é que Alfredo Bosi se tenha referido aos 

problemas de Cruz e Sousa com a loucura da esposa, morte dos filhos, isolamento e o 

que mais disse, citando o “Acrobata da dor” como exemplo. Ora, este foi o único 

soneto nãoinédito em Broquéis. Já o dissemos textualmente alhures941: “em 16 de 

fevereiro de 1890, contudo, [Cruz e Sousa] já havendo deixado a Capital e se instalando 

na Província, publica em O mercantil soneto que integraria futuramente a obra 

                                                             
940 BOSI, 2013, pp. 287295. A edição que temos (49ª) avisa que o autor a revisou pela última vez em 
1994. 
941 CAPOBIANCO, 2014, p. 50. 
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Broquéis: [‘Acrobata da dor’]”. Nesse momento o poeta não conhecia a esposa (o que 

se deu em 1892), não tinha filhos, não tinha isolamento, não tinha doenças, estava 

iniciando no Rio de Janeiro e, sem dúvida, não sofrera ainda o volume do preconceito 

que viria a excluílo durante os anos seguintes. 

Em nosso entender, o exemplo de Bosi, involuntariamente, não se coaduna com o 

que ele dissera nas linhas anteriores, o que nos sugere a possibilidade de que o insigne 

professor – neste momento, leitor – relativiza suas informações por não ser 

propriamente um especialista em Cruz e Sousa.  Isto nos parece plausível, pois justifica 

o caráter unidirecional que confere ao artigo “Poesia versus racismo”, o que parece 

incabível como eixo central de toda a obra, tal qual fica implícito neste texto. 

Não estamos, é evidente, lançando qualquer mácula sobre professores 

mundialmente renomados como o são Bosi e Bernd, mas demonstrando que a incerteza 

nas informações, dados incorretos, contradições ou desconhecimento biográfico 

fragilizam as conclusões a que os críticosleitores chegam. 

Ademais, em sua História concisa, Bosi se detém muito nas “acentuações”, 

“quebra rítmica dos versos” e outros procedimentos técnicos em que o poeta catarinense 

fugiu à estreiteza parnasiana, quando a revolução operada foi bem mais profunda. 

Neste ponto crucial, estamos diante de diversas leituras que nos sugerem algumas 

conclusões prévias. Hipoteticamente, diríamos que Cruz e Sousa não fez “poesia negra” 

e que todas estas leituras que submergem nos estratos etnorraciais desconsideram a 

Obra como um todo. O poeta teria justamente o caráter universalista e amplo que 

confunde os críticos e gera as leituras rizomáticas que temos observado, dandonos a 

impressão de surgirem como ramos avulsos, sem a complexa conexão com o conjunto 

da produção do poeta e sua historiografia crítica. 

Necessitamos, portanto, recorrer à História, em sua busca de imparcialidade na 

constatação dos fatos. Com efeito, em sua já citada Dissertação, Luiz Souza relê a mais 

recente e elaborada biografia sobre o poeta: Cruz e Sousa: Dante negro do Brasil 

(2008), de Uelinton Alves942, transcrevendo um trecho da obra para fundamentar sua 

hipótese. Catarinense de nascimento e historiador, Souza chega à seguinte conclusão: 

 

A opção por dar centralidade às ‘raízes africanas’ e a dimensão 
política da vida de Cruz e Sousa, por sua vez, não é gratuita. Em sua 
obra, Farias Alves tem como objetivo quase evidente o de representar 
a trajetória de Cruz e Sousa como um modelo atual de militância 

                                                             
942 ALVES, 2008. 
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antirracista. Mais do que o narrador da vida de uma ilustre 
personalidade intelectual do século XIX, o autor de Dante negro no 
Brasil é um defensor dos direitos dos afrodescendentes no século 
XXI. Como consequência, a sua relação com o personagem é 
sobredeterminada por um viés ao mesmo tempo ético e político.  O 
biógrafo quer fazer justiça à memória do biografado, mas também 
quer eleválo ao grande panteão dos mártires do movimento negro. 
Seu Cruz e Sousa, portanto, pertence mais à esfera do mito do que à 
da história. Em seu livro não estamos diante da tentativa de um retrato 
de um ser humano propriamente dito, isto é, contraditório e 
muldimensional. Estamos isso sim frente a um personagem plano, sem 
verossimilhança histórica, um modelo perfeito e acabado daquilo que 
Farias Alves parece entender por ‘negritude’”.943 

 

A fantasia que parece ter sido criada sobre o mito Cruz e Sousa, tornando tão 

interessante sua figura fez as biografias se acumularem e republicarem, bem mais que 

as leituras da poemática. Ademais, encontramos algumas Dissertações sobre o poeta no 

âmbito não só da Literatura, mas também da História.  

Com base no que pudemos colher, desde o século XIX até este momento, 

coligindo os documentos – que são, afinal, as leituras dos críticos – chegamos a uma 

plataforma que nos oferece “quatro espécies” de leitores. Analisemos se algo de 

verdadeiro e substancial pode nos elucidar o percurso, não desconsiderando que ainda 

temos um trajeto mais adiante, com as leituras contemporâneas944. 

O primeiro tipo de leitor entendia a “tese” de um poeta negro que se absteve das 

causas sociais e dos problemas de seus “irmãos de cor”, ideário que assim permaneceu 

até 1961, quando Andrade Muricy agregou à Obra completa do artista composições 

inéditas. Precedido por uma edição de Poesias completas, em 1943, por Fernando Góes, 

Muricy se sentiu mais livre para lançar tudo o que podia para a completude da Obra. E, 

embora Afrânio Coutinho afirme (na nota editorial) que a Editora se congratulava por 

poder “premiar” o esforço de Muricy, publicando tudo o que havia sobre o poeta, 

mesmo as obras “menores”, fugindo, assim, às regras da própria Editora, o crítico 

curitibano dános outra versão. Em carta, de 15 de junho de 1961, enviada a Henrique 

Fontes, Muricy demonstra seus obstáculos: “Foi uma luta muito séria a que tive de 

sustentar para conseguir que o editor aceitasse publicar a totalidade da produção de 

                                                             
943 SOUZA, 2012, p. 152 
944 Nossa opção por abordar a leitura etnorracial da Obra do poeta já em seguida ao centenário (1998), em 
vez de primeiro esgotar as leituras até à contemporaneidade não é fortuita. Justamente na época do 
centenário, diversos artigos defendendo a negritude da poesia de Cruz e Sousa e seu pertencimento a uma 
posição etnicamente compartimentalizada nos exigiram a abordagem do assunto. Veremos, adiante, além 
disso, como se pode articular a questão da “poesia negra” e dos reflexos que a obra do poeta sofreu 
devido aos preconceitos e outros estigmas. Tais temas permearão nossas próximas leituras críticas. 
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Cruz e Sousa. Tive de ameaçar de [sic] retirar o texto por completo se ele não saísse por 

inteiro”945. Conquanto o próprio Muricy reconhecesse que acrescentou muitas peças 

bastante precárias, foi, no todo, uma batalha exitosa que desfez os equívocos de total 

absenteísta e alheio aos problemas sociais de seu tempo, que pairaram por décadas sobre 

o poeta. Este tipo de leitor, com esta visão, sepultouse no passado, não persistindo em 

nossos dias ou surgindo raramente. 

No segundo tipo de leitor podemos encontrar a comunidade negra buscando, em 

Cruz e Sousa, a reafirmação do valor da cultura afrobrasileira na figura de um homem 

negro que desafiou os preconceitos e deixou obra imortal, provando a insustentabilidade 

das teorias racistas e eurocêntricas que grassavam no século XIX sob o baluarte do 

Positivismo e da difusão do antropocentrismo e etnologismo de Nina Rodrigues e dos 

demais que estudamos anteriormente. A escrita de Cruz e Sousa teria uma postura de 

resistência e de forçosa revolta aos ditames da “ciência d’hipóteses”, como mencionou 

Bosi, citando o poema “Emparedado”. Este caminho reforçaria o pertencimento e a 

autoestima da identidade afrobrasileira (vimos o caminho sociológico novecentista), 

mas temos constatado que, na prática, paradoxalmente parece ter ocorrido um 

afastamento das leituras, pois este público não encontra, no conjunto dos textos do 

poeta, os elementos étnicos e apelos ainda atuais, que definem um tipo especial de 

literatura de resistência. Por isso, pouco o leem e pouco o conhecem. 

Estamos, evidentemente, considerando um volume da obra do esteta que não 

trouxemos a cotejo neste trabalho, mas as contradições que vimos nos críticos nos 

demonstraram ser plausível a validade da leitura de Roger Bastide, que em seu Quarto 

estudo debruçouse sobre a obra do poeta simbolista e, “abstraindo da questão étnica”, 

equiparou o brasileiro a Mallarmé, sendo o próprio Bastide francês. 

Os leitores que procuram encerrar Cruz e Sousa nos limites de uma identidade 

unidirecional (etnorracial, neste caso) incorrem no paradoxo de não se identificarem 

com os textos do poeta, pelas razões descritas, além do risco que a própria Zilá Bernd 

alerta, que repetimos: 

 

[...] as questões que dizem respeito à identidade ou às identidades, são 
cada vez mais recorrentes nos debates que envolvem os direitos 
individuais e de minorias, mas também nos que envolvem as 
nacionalidades. Tratase, portanto, de um tema muito abrangente e de 

                                                             
945 FONTES, Henrique. Cruz e Sousa em A companhia dramática Julieta dos Santos e o meio intelectual 
desterrense e outros ensaios. Organização e introdução de Zilma Gesser Nunes. Florianópolis: Fundação 
Franklin Cascaes, 1998, p. 149. 
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uma empreitada arriscada, pois que o ato de afirmação de uma 
identidade (étnica, de gênero, cultural, nacional) pode corresponder à 
exclusão do outro que não faz parte da nossa tribo [...].946 

 

O terceiro tipo de leitor constitui a maioria, que são os que diferem do poeta no 

campo etnorracial, compondo o aglomerado das elites brancas e dos demais que viram 

Cruz e Sousa sempre como o outro, a poesia feita por um negro, de um negro sofrido, 

com a alteridade reforçada e combativa que etiquetou sua obra em uma vaga aura de 

mito e ignorância947. Estes leitores provêm do século XIX e ainda hoje existem, de 

formas diversas. A tônica é o préjulgamento, que decorre da nãoleitura, e, por vezes, 

do próprio preconceito. 

O quarto tipo de leitor nos parece ser o modelo encarnado por Davi Arrigucci 

Jr., Walter Costa, o Bastide do Quarto estudo, Cassiano Nunes, Walter Costa, Marie

Hélène Torres, Anelito Oliveira, Ivone Rabello, ainda que nem todos tenham se 

debruçado sobre poemas específicos. Vendo o poeta além das aparências, estigmas e 

rótulos que o marcaram, estes leitores compreenderam o clamor inesquecível: 

 

Mas, que importa tudo isso?! Qual é a cor da minha forma, do meu 
sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual 
a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febre?948 

 

Podemos sintetizar o pensamento do vate simbolista neste axioma: “qual é a cor 

da poesia de Cruz e Sousa”? Este leitor949, em princípio, nos sugere que o poeta pode e 

deve ser lido alijando da interpretação qualquer elemento extraliterário, ou, pelo menos, 

não os maximizando. A busca do poeta seria pela Arte. Ele mesmo não o diz? Vejamos 

em “Sabor”, de Missal: 

                                                             
946 BERND, Zilá. Enraizamento e errância: duas faces da questão identitária. Porto Alegre: VOX XXI, v. 
11, 2001, p. 1. (Grifos nossos) 
947 Aqui é impossível não realizar um paralelo entre Cruz e Sousa e Beethoven (diverso do que já o fez 
Franklin de Oliveira, com brilhantismo). Sempre se ouviu Beethoven, como ainda hoje, como um 
compositor revolucionário e genial, fama que reconhecidamente granjeou ainda em vida. Nunca, porém, 
jamais – repetimos – foi apresentado como um “surdo que compunha muito bem”, conquanto na escrita 
da célebre 5ª sinfonia já a surdez o aprisionara de vez no silêncio, e isto seja algo muito marcante. Por 
que, então, aspectos nãoliterários (ou nãomusicais) deveriam marcar Cruz e Sousa – antes de tudo –
como “o negro pobre que escrevia poesia”, ou o “cisne negro”, ou o “Dante negro” e outras alcunhas? 
Porque se nega a um gigantesco poeta o status de Poeta, sem qualquer rotulagem? Muitos dos que ouvem 
Mozart ignoram que o gênio era austríaco, mas isto muda a forma como o ouvem? Este terreno, que 
extraímos de fontes universais e de amplo conhecimento público, vão nos auxiliar a verificar qual 
caminho seria plausível adotar, na atualidade, para ler Cruz e Sousa. 
948 Trecho já citado do poema “Emparedado”, de Cruz e Sousa. 
949 Importante ressaltar que este “quarto tipo de leitor” a que aludimos pode ser de qualquer país, cultura, 
e estar em qualquer contexto etnorracial. A tônica deste leitor está em abordar a Obra, em vez de cegarse 
com protótipos e conceitos historicamente já obsoletos. 
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O asseado aspecto do dia levemente frio, agulhante nas carnes, o ouro 
novo do sol em cima, a cor bizarra, correta do verde luxuoso, o gelo 
fresco e cristalino nas taças sonoras espumantes de líquidos 
vaporosos, e o viçoso encanto de formosas mulheres, indo em bocas 
de aurora e dentes de neve – toda essa impressionante, alegre palheta 
de pintura à água, aflora num esplendor de gozo a que tu bem podes 
chamar o raro sabor das coisas. [...] as palavras, como têm colorido e 
som, têm do mesmo modo, sabor.950 

 

Questionamos: escaparia ao gênio de Cruz e Sousa a consciência do risco de que 

sua Obra caísse em estereótipos políticos, temáticos ou sociais, reforçando o 

“assombro” de um “homem negro” escrevendo poesia de “matriz francesa e branca”, 

resultando em uma não-leitura? Parecenos plausível que esta tenha sido a razão do 

poeta em não desejar que toda sua produção fosse publicada, o que bem o sabia Nestor 

Vítor e demonstrou na edição das Obras completas, em 19234. Como leitor de si 

mesmo, o poeta nos sugere que a universalidade deveria ser a tônica de sua obra, e não 

a localidade ou uma vertente temática, por mais nobre que fosse. Mesmo no poema 

“Emparedado”, tantas vezes citado como “poemaprotesto”, a África não aparece o 

tempo inteiro, e os elementos “temáticos” dessa região são escassos no texto. Não 

vemos, no maciço da obra, os constitutos de revolta que vieram a compor algumas 

poucas peças de juventude em o Livro derradeiro (1945) e obras como Dispersas e 

Histórias simples, que envolvem estas questões, mas que vieram a público em 1961.  

Entendemos que Cruz e Sousa, com justo mérito, almejava uma posição no 

panteão dos imortais da poesia mundial, e não que seus aspectos biográficos e sua 

condição etnorracial prevalecessem sobre a Obra. Não era, pelo nosso entender até este 

momento, a negação de sua negritude ou qualquer “branqueamento cultural”, mas uma 

voz que pretendia se impor pela qualidade de sua obra, e é por isso que persiste, 

embora como exceção – conforme já apontou Antonio Candido – na posição de 

descendente direto de africanos, em pleno final do século XIX, no centro da irrupção da 

Abolição e da República.  

Através de um exame atento, vimos que a rotulagem que o simbolista temia foi 

exatamente a que ocorreu, conquanto em sua obra sobejem elementos como o enlevo, a 

saudade, o amor, o horror, o grotesco, o satânico, ou melhor, como já disse Walter 

Costa: “praticamente nada ficou intocado pelo verbo de Cruz e Sousa951. E nós 

                                                             
950 SOUSA, 2000, p. 467. 
951 COSTA, 1998, p. 124. 
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constatamos que nem sequer ficou intocada a defesa das origens africanas, em 

“Emparedado”, ou seja, o gigante catarinense abrangeu tudo, mas todos os vestígios que 

colhemos nos indicam a direção de que ele não queria ter a obra estigmatizada, como o 

foi. Queria ser Poeta, e não “poeta negro”952. 

Esta universalidade de sua poética constitui, em nosso entender, a emergência de 

uma discussão que, mais do que moderna, é contemporânea, e dilui as fronteiras 

históricoculturais entre as Artes e os povos. 

Sem nos determos em um estudo específico sobre a universalização da Cultura e 

seus efeitos, contextos que hoje tornam as fronteiras extremamente movediças para 

permitir às formas consagradas de Arte que se difundam, dissolvendo os nichos 

fechados à inclusão e interseção com outras culturas, ficamos com a lição de José 

Moisés, escrita em 2000: 

 

Mais recentemente [...], devido a uma série de fatores como a 
mundialização da cultura, a intervenção de organismos internacionais 
em questões relativas à diversidade cultural e ao cenário de choques 
culturais entre nações, a discussão passou por dois desdobramentos 
contraditórios. Por uma parte, desde um ponto de vista antropológico 
genérico, é como se o mundo tivesse ingressado em um processo de 
ampla atenuação das diferenças culturais e como se os povos 
estivessem sendo confrontados [a se] pôr [em] um mundo no qual não 
existem mais caçadores de cabeças, estruturas matrilineares ou 
pessoas que fazem a previsão do tempo pelas vísceras do porco.953 

 

Se a dissolução das fronteiras que procuram encerrar a Arte em compartimentos 

estanques pode ou não ser vista como “globalização”, é tema de discussão atual ainda 

em processo. O assunto nos diz respeito no sentido de que não é mais plausível conter a 

Arte de Cruz e Sousa dentro de padrões e ditames reducionistas. No momento, sua 

universalização se torna inevitável. Como as problemáticas que envolvem a 

“globalização” não estão, propriamente, no escopo de nosso trabalho, deixamos à 

reflexão os ensinamentos de Walter Berg e Cláudia Brieger: 

                                                             
952 Estamos perfeitamente cientes de que nossa posição não é e nem será unânime, mas entendemos que, 
sob uma perspectiva teleológica, que tenha como objetivo dissolver o ostracismo em que se encontra a 
produção de Cruz e Sousa, distantes dos leitores, devemos dissolver as fronteiras e trazer o poeta para o 
Brasil, expurgando os rótulos compartimentalistas que ele próprio repudiava.  
953 GEERTZ, Cliford. Os usos da diversidade. In:____.Idem. Nova luz sobre a antropologia. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001, p. 68, apud: MOISÉS, José Álvaro. Diversidade cultural e 
desenvolvimento nas Américas 2000 (Texto preparado por solicitação do Programa de Cultura da 
Organização dos Estados Americanos  OEA, 2000, pp. 45); MOISÉS, José Álvaro . Diversidade 
cultural e desenvolvimento nas Américas. Palmares em Ação/Ministério da Cultura, Brasília  DF, v. 1, 
pp. 4055, 2002. 
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Cabe [...] à universalização retificar os desvios produzidos pela 
globalização. Um papel importante vem sendo desempenhado pelo 
governo, através, por exemplo, de negociações para criar um mercado 
comum do livro, do disco, ou do cinema, dando com isso uma 
oportunidade para a circulação transnacional de bens culturais de alta 
qualidade, que em geral não passam nos canais da cultura global. 
Quaisquer que sejam os caminhos utilizados, a perspectiva 
universalista pode e deve ‘civilizar’ a globalização cultural, colocando 
a alta cultura em primeiro plano no Brasil. Isto significa, do lado da 
recepção, facilitar ao máximo a importação da grande cultura 
estrangeira, difundindoa entre todas as camadas da população, e do 
lado da produção, levála aos principais circuitos culturais do mundo. 
A importação da cultura superior estrangeira não é novidade no Brasil. 
Tradicionalmente ela se deu sob a forma de um eurocentrismo servil 
[...], mas há sinais de que essa recepção superficial, marcada por uma 
atitude de submissão acrítica, está sendo substituída por uma recepção 
verdadeiramente universalista.954  

 

Os autores entendem que a chegada da melhor cultura estrangeira também 

implica o sentido inverso, ou seja, esta via não impede, antes estimula que a alta cultura 

brasileira também seja difundida, e neste ponto percebemos a pertinência deste “quarto 

tipo de leitor” de Cruz e Sousa, que procura repensar os textos do catarinense inseridos 

em um universo que ultrapassa os limites impostos durante décadas. 

A emergência de uma perspectiva realmente honesta e que legitime a Obra do 

poeta catarinense955 advém da própria abertura da (verdadeira) obra de Arte, pois, como 

aduz Heidegger, “na medida em que uma obra é obra, abre espaço para aquela 

amplidão. Abrir espaço quer dizer aqui ao mesmo tempo: libertar o livre do aberto e 

instituir esse livre no seu conjunto de espaços.” Se entendermos a obra de arte, como diz 

o filósofo, no sentido de que “a obra enquanto obra instala um mundo. A obra mantém 

aberto o aberto do mundo [...]”956, então não poderemos encerrar a obra de Cruz e Sousa 

em grades que impeçam sua ampla compreensão e conhecimento, o que implica 

necessariamente uma leitura que não a reduza e que a traga para a atualidade. 

Entendemos que, mesmo a partir de um conceito de contemporaneidade, que não 

se dissocia de todos estes fatores, Cruz e Sousa é trazido para o momento presente e, 

cremos, até o ultrapassa, pois muitas discussões futuras ainda se reservam a seu 

                                                             
954 BERG, Walter Bruno; BRIEGER, Cláudia Nogueira; et al. As Américas do sul: O Brasil no contexto 
LatinoAmericano. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 2001, p. 18. (Grifos nossos) 
955 No contexto em que dissertamos, parece que Cruz e Sousa é um poeta “nascido há pouco tempo”, e 
inserido nestes processos póscontemporâneos “como se escrevesse agora”, mas precisamos ressaltar que 
o leitor implícito para o qual o catarinense escreveu somente agora está realmente se mostrando, por isso 
a contemporaneidade do simbolista. 
956 HEIDEGGER, 1977, p. 35. 
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respeito. Parecenos perfeitamente plausível o acolhimento do conceito de 

“contemporâneo”, de Agamben, para traduzir o posicionamento a que faz jus a obra do 

poeta desterrense: 

 

pertence verdadeiramente ao seu tempo, é verdadeiramente 
contemporâneo, aquele que não coincide perfeitamente com este, nem 
está adequado às suas pretensões e é, portanto, nesse sentido, inatual;  
mas, exatamente por isso, exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e 
apreender o seu tempo. [...] A contemporaneidade, portanto, é uma 
singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao mesmo 
tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação com 
o tempo que a este adere através de uma dissociação e um 
anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, 
que em todos os aspectos a esta aderem perfeitamente, não são 
contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vêla, 
não podem manter fixo o olhar sobre ela.957 

 

Neste capítulo, afirmamos, não nos propusemos a engessar a análise sobre as 

questões complexificantes que se inserem nos discursos ideológicos, socioculturais e 

etnorraciais, que certamente repercutiram nas leituras até aqui abordadas, não excluindo 

do trajeto as que estão por vir. 

Nosso intuito foi, ao demonstrar a extensão da movência dos conceitos e sua 

relatividade, constatar que às vezes rompemse certas “chaves de leitura” e as 

perspectivas entram em dissenso. Seria demasiado pretensioso que nos arvorássemos 

em definir questões que torturam pesquisadores há décadas. 

Um fecho préconclusivo, entretanto, se impõe: a leitura etnorracial da obra de 

Cruz e Sousa é um viés contraditório e cheio de atalhos que, volta e meia, conduzem o 

pesquisador à incerteza. Não podemos, agora, afirmar ou negar peremptoriamente esta 

via. É evidente que necessitamos das leituras mais contemporâneas para verificar, 

também sobre esse ângulo, o que tem resultado de todas essas discussões. 

 Em princípio, a universalidade da obra de Cruz e Sousa é imperiosa, mas esta 

etapa do processo não permite conclusões. 

Vejamos, assim, o que as mais avançadas leituras da obra do poeta podem nos 

elucidar, certamente as acadêmicas. 

 

 

                                                             
957 AGAMBEN, Giorgio. O que é o contemporâneo? e outros ensaios. Trad. de Vinícius Nikastro 
Honesko. Chapecó: Argos, 2009, pp. 5859. (Grifos do autor) 
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8 – AS OBRAS CONTEMPORÂNEAS – ENTRANDO NA VIA ACADÊMICA 

 

Até agora nos foi possível construir um trajeto histórico evidenciando as formas 

como o poeta catarinense foi recepcionado, em diversas situações (discursos, livros, 

artigos), e a quantidade relativamente escassa de trabalhos tornou viável o 

empreendimento, entretanto, o critériobase que demonstramos na Introdução – que foi 

a abordagem das obras que efetivaram real avanço nas leituras – neste momento se 

explicita inconfundivelmente. 

Sim, pois passado o período do centenário (1998), obras acadêmicas de médio e 

grande porte foram surgindo, conduzindo o então marginalizado poeta simbolista para 

as cadeiras dos estudos de pósgraduação. Desse modo, repassaremos as obras, que não 

são tantas, e nos deteremos na análise daquelas que tenham promovido real alteração da 

perspectiva recepcional do poeta, inovando. 

A primeira Tese sobre Cruz e Sousa, ao que nos consta, veio da lavra da 

professora Ivone Rabello, em 1997, que, ao publicar seu trabalho em 2006, em livro – 

com algumas alterações que a autora justifica – constituiu ponto culminante das leituras 

contemporâneas do poeta, e por isso iremos nos deter em seu texto mais adiante, 

exclusivamente na obra de 2006. 

De Santa Catarina, sob a orientação da professora Zahidé, além do texto de 

MarieHélène Torres, que já estudamos, consta a da Dissertação de Mestrado de Tânia 

Valladão: De arte e de dor (proposta nova para a leitura de Evocações), de 1989. 

Em uma bela análise temática de Evocações, Valladão repassa a ideia do mito 

Cruz e Sousa, além de situálo como homem, ao fim do trabalho. Nos capítulos centrais 

se detém em buscar os eixos dos assuntos, recursos e perspectivas de Cruz e Sousa em 

seu citado livro de prosa, permeando o texto sempre com exemplos da própria obra. É a 

própria autora quem esclarece o ângulo de sua visão e a dificuldade da análise textual: 

“Discorrer sobre Evocações sem cair no impressionismo é tão difícil quanto parar de lê

lo. Uma nova leitura revela uma imagem, uma palavra ou um sentimento que escapou a 

[sic] nossa atenção e permaneceu oculto nas entrelinhas [...]”, o que nos esclarece por 

que houve tantos críticos impressionistas no processo de leitura do poeta. Valladão 

explica, ao mesmo tempo de forma pessoal e com honestidade acadêmica: “o poder 

encantatório dos quadros descritos por Cruz e Souza deixaramme quase que 

hipnotizada, fazendome ficar a mercê do que o poeta procurava sugerir com suas 

palavras”. A autora demonstra a razão pela qual talvez tenha sido tão difícil aos críticos 
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definir parâmetros seguros para entender o poeta: “ler tais poemas sem se deixar levar 

pelo encantamento e pelo delírio é privarse do prazer de imaginarse parte de seu 

sonho, ainda que experimentando torturantes momentos”. O trabalho da acadêmica 

perpassou Evocações e deixou momentos visionários como este, em que relativizou a 

própria limitação de inserir o poeta em um movimento literário específico: 

 

Os conceitos de arte e de vida que Cruz revela são demasiadamente 
pessoais e não há intenção de formar escola a partir de seus 
enunciados. O poeta não busca adeptos, mas verdades que possam 
contribuir para seu crescimento interior que, consequentemente, 
estarão desenvolvendo também sua criação artística.958  

 

O terreno do Mestrado foi o mais explorado pelos acadêmicos, provavelmente 

porque, sem a obrigatoriedade de ineditismo do Doutorado, sentiamse mais à vontade 

diante de uma Obra desafiadora, como é a do poeta de Santa Catarina.  

Encontramos, assim, Luiz Silva com sua Dissertação de Mestrado: Um desafio 

submerso: Evocações, de Cruz e Souza, e seus aspectos de construção poética959. O 

resumo do acadêmico de Campinas nos dá com precisão o direcionamento do trabalho, 

em que destaca o “estudo dos recursos literários” na obra, as “noções de prosa poética e 

poema em prosa”, confere relevo aos aspectos construtivos e temáticos, “considerando

os tanto sob o ponto de vista narrativo e sequencial, quanto sob o ponto de vista 

poético”. Silva também situa a obra em seu significado sociocultural, não se esquecendo 

de analisar o foco narrativo, a ocorrência da primeira, segunda e terceira pessoas nos 

textos, analisando tempo, espaço, sonoridade, temas. 

Há momentos de imensa contribuição na obra de Silva, que ainda hoje valem à 

pena. Em dado momento, o autor chega a esta brilhante síntese: 

 

Evocações aponta para as infinitas possibilidades da vida psíquica, 
capazes de abalar o sistema de certezas e a própria concepção de 
realidade. Os princípios básicos do livro são a transmutação, oscilação 
e reiteração dos elementos de composição textual. É criando situações 
movediças que o poeta pode realizar o seu propósito de colocar o 
leitor em contato com a circunstância da existência humana no 
cosmos, em sua profundidade, utilizandose de um processo alquímico 
no qual fazemse presentes as forças mais significativas da natureza.960 

 

                                                             
958 VALLADÃO, 1989, pp. 32,79. 
959 SILVA, 1999. 
960 Idem, ibidem, p. 164 
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Em seguida, para atestar a legitimidade de sua ideia, transcreve o seguinte trecho 

de Cruz e Sousa: 

 

Depois, transfigurada por invisível vendaval sinistro, era uma Dor que 
avassalava todo o seu organismo como um espasmo de alucinação, 
rugindo em bramidos de mar alto nos bravios costões desertos, nas 
abruptas penedias, nas brenhas brancas, sob as trevas soturnas e 
avérnicas das tempestades, cruzadas pelos Signos diabólicos e 
fosforescentes dos relâmpagos...961 

 

É um mergulho sobre Evocações, conquanto o acadêmico se sustente com 

segurança em caminhos já trilhados para explorar uma obra que fora abordada por Tânia 

Valladão em 1989, mas de outro modo. São trabalhos que auxiliaram a sedimentar Cruz 

e Sousa no campo dos estudos mais densos, mormente na pouco explorada prosa 

poética, embora os maiores voos ainda estivessem por vir. 

Encontramos, em 2005, a Dissertação de Mestrado de Maria Lúcia de Medeiros: 

A Imaginação Simbólica em Cruz e Sousa. A autora, embasandose em verificar as 

ocorrências dos símbolos no poeta e a ambivalência que adquirem, procura aprofundar 

as circunvoluções em que as imagens e ideias aparecem na obra, mas não se arrisca 

além do campo da temática, como no Sumário já indica: “A Visão Dual da Mulher”; “A 

Ambivalência Simbólica da Noite”; “A Lua: astro dominante na lírica de Cruz e Sousa”; 

“Ascensão e Queda”; “As imagens da dor”, “Escatologia Cristã”962, e outros aspectos da 

tematologia. 

O mérito inquestionável do trabalho está, sem dúvida, no fato de que, junto aos 

anteriores, a figura etnorracial e biográfica não se tornavam mais fatores determinantes 

da poética ou mesmo condicionantes na análise. Já parecia natural incursionar pelas 

brenhas dos tópicos poéticos em sede de pósgraduação, empreendendo caminhos que 

progressivamente faziam a figura do catarinense se projetar em outro campo, bem 

distante dos curtos artigos ou superficiais matérias nos periódicos. 

A Dissertação de Mestrado que encontramos, já em 2006, de Valquíria Moura, 

Um caso de abolição do verso na poesia brasileira: Missal, de Cruz e Sousa, também 

adentra na poesia em prosa do simbolista, embora evite qualquer risco de resvalar em 

ideias revolucionárias. No resumo, a acadêmica escreve: “na análise, os poemas acham

                                                             
961 “Sensibilidade”, de Evocações, em: SOUSA, 2000, p. 568. 
962 MEDEIROS, Maria Lúcia de. A Imaginação Simbólica em Cruz e Sousa. Dissertação (Mestrado em 
Literatura Brasileira), 108 p., 2005. Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Instituto de Letras da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Porto Alegre, 2005. 
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se reunidos de acordo com as temáticas, consideradas pertinentes para a compreensão 

da obra [...]” centrando a “discussão sobre a dimensão discursiva do poema em 

prosa”963. 

Cruz e Sousa já não era tão raro nos bancos acadêmicos, o que demonstra uma 

mudança panorâmica em nossa trilha, pois vemos a Dissertação de Mestrado de Volnei 

Righi, O poeta emparedado: tragédia social em Cruz e Sousa, ainda em 2006. A leitura 

do acadêmico se fixa com tanta pregnância na questão da revolta racial e da resposta do 

poeta ao preconceito, enxergando na obra a dor do artista e a dor do homem negro, que 

Righi conclui o trabalho com uma autocrítica: “O que foi descrito nesta pesquisa 

envolvendo o nome de Cruz e Sousa não se constitui uma novidade por si só”964. O que, 

em nosso entender, impede o avanço nos recônditos da poética do catarinense é o 

causalismo excessivo que o acadêmico toma como base. Suas palavras o provam: “mas, 

seria possível separar a vida da obra de Cruz e Sousa? Até que ponto o artista consegue 

segregar sua vida privada da arte que produz?” Em seguida, cita Graciliano Ramos, 

interpretando o pensamento do escritor: “o autor pode transferir elementos pessoais para 

a ficção, pois a vida imita a arte e a arte é extensão da vida. Para o autor de Vidas Secas, 

todos os seus tipos foram constituídos por observações apanhadas aqui e ali, durante 

muitos anos”. A leitura de Righi se limita quando, ainda citando o autor de Insônia, 

conclui pela possibilidade da obra ser a reprodução de “pedaços do autor”. Este 

caminho, já explorado, nos demonstrou não conduzir a um real avanço, mas, sem 

dúvida, o aprofundamento da escrita já se distanciava muito das antigas obras e artigos 

que vimos, de décadas atrás. 

No mesmo ano (sem sairmos de 2006), Rosane da Silva defende em 

Florianópolis sua Tese de Doutorado: Entre missais e evocações: a prosa desterrada de 

Cruz e Sousa, sob a orientação do professor Lauro Junkes965, invulgar estudioso do 

                                                             
963 MOURA, Valquíria Maria Cavalcante de. Um caso de abolição do verso na poesia brasileira: Missal, 
de Cruz e Sousa. 122 p., 2006. Dissertação (Mestrado em Letras e Linguística: Literatura Brasileira) – 
Universidade Federal de Alagoas. Faculdade de Letras. Programa de PósGraduação em Letras e 
Linguística. Maceió, 2006. 
964 RIGHI, Volnei José. O poeta emparedado: tragédia social em Cruz e Sousa. 172 p., 2006. Dissertação 
(Mestrado em Literatura Brasileira) Programa de PósGraduação do Departamento de Teoria Literária e 
Literaturas da Universidade de Brasília – UnB, 2006, p. 141. 
965 Em sua Edição da Obra completa de Cruz e Sousa, em 2008, Junkes inicia com uma monografia em 
que, ao fim de 35 páginas, conclui com brilhantismo: “Ler Cruz e Sousa exige abertura do coração para 
assumir o mistério dos caminhos e descaminhos da existência, para compreender o sentido da finitude da 
matéria concreta; exige contenção da pressa em apossarse e permanência fruidora e reflexiva num 
mesmo poema, exige domínio da ânsia de devorar rapidamente todo o livro, porque cada poema constitui 
um universo a ser penetrado e fruído na sua individualidade única” (SOUSA, João da Cruz e. Obra 
completa: poesia. Organização e estudo por Lauro Junkes. Jaraguá do Sul: Avenida, 2008, p. 62). Não 



342 
 

poeta catarinense. O magnífico trabalho de Rosane inicia pela análise histórica do 

Simbolismo e das estruturas da prosa poética, trazendo fragmentos de Cruz e Sousa para 

analisar suas temáticas e alguns percursos.  

Todavia, a inovação fundamental de sua proposta adveio do deslocamento de 

Florianópolis até o Rio de Janeiro, onde visitou a Fundação Casa de Rui Barbosa e 

realizou profundo cotejo das Edições do poeta com os originais manuscritos, corrigindo 

diversas trocas de palavras e erros de transcrição; verdadeiro trabalho com as fontes 

primárias. Tanto assim, que a segunda parte de sua Tese explica seus procedimentos e 

transcreve diversos textos em prosa, de Cruz e Sousa, com as correções que operou em 

sua pesquisa. 

Conquanto não seja uma leitura poética propriamente dita, o alto mérito da 

pesquisadora foi, em primeiro lugar, demonstrar que Cruz e Sousa já adquirira 

importância nacional para justificar uma pesquisa neste grau de minuciosidade; e, em 

segundo, que o reflexo de seu trabalho nas leituras é evidente, eis que diversos erros que 

alteravam o sentido original foram apontados e solucionados. Não é demais acrescer 

que a estudiosa tomou como base as divergências constantes nas edições mais 

abalizadas, como demonstra no empolgante trecho, em que faz referência ao primeiro 

contato com os manuscritos do poeta: 

 

Ao checar o inventário de Cruz e Sousa, tive acesso a um precioso 
material que traduz parte da vida e da obra do grande simbolista. São 
cartas, artigos, textos em prosa e poesia que nos apresentam um 
homem ainda mais amargurado pelo destino, são retalhos da vida de 
alguém que foi muito criticado, mas, muito amado também. [...] 
resolvi, então, transcrever os dezoito e únicos manuscritos em prosa, 
publicados em Obra Completa [faz menção diretamente à Editora 
Nova Aguilar, na edição de 1995].966 

 

                                                                                                                                                                                   
traremos seu texto à análise porque a intenção do próprio Junkes não era uma leitura inovadora como 
introdução da Obra completa, menos em 35 páginas. Entretanto, Junkes deixounos valiosos artigos: 
JUNKES, Lauro. Cruz e Sousa: oitenta anos da morte. Suplemento Literário Minas Gerais. Belo 
Horizonte, nº 637, 16 dez., 1978; _______. Presença da poesia em Santa Catarina. Florianópolis: 
Lunardelli, 1979, pp. 8296;_______. Cruz e Sousa: a existência e a transcendência. Suplemento Literário 
Minas Gerais. Belo Horizonte, nº 959, 16 fev., 1985;_______. Cruz e Sousa: da vida obscura ao triunfo 
supremo. O mito e o rito. Florianópolis: Editora da UFSC, 1987, pp. 1729._______. Esta é a glória que 
fica, eleva, honra e consola. Revista da Academia Catarinense de Letras. Florianópolis, nº 15, 
1999._______. Roteiro da Poesia Brasileira – Simbolismo. São Paulo: Global, 2006. 
966 SILVA, Rosane Cordeiro da. Entre missais e evocações: a prosa desterrada de Cruz e Sousa. 279 p., 
2006. Tese (Doutorado em Teoria Literária) Universidade Federal de Santa Catarina, Centro de 
Comunicação de Expressão, Curso de PósGraduação em Literatura, Florianópolis, 2006, p. 73. 
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O ano de 2006 parece ter sido um dos mais prolíferos, pois é quando Anelito de 

Oliveira defende sua monumental Tese de Doutorado: O Clamor da Letra: Elementos 

de Ontologia, Mística e Alteridade na obra de Cruz e Sousa967. Trabalho de profunda 

dedicação e avanço no rumo das leituras do poeta, ao longo de 361 páginas o 

pesquisador finca um dos grandes marcos da leitura contemporânea de Cruz e Sousa. 

Já nos agradecimentos iniciais menciona sua Qualificação de Doutorado, 

tributando grande valor ao papel da professora Ivone Rabello, que tantas vezes citamos, 

e que – como veremos adiante – representa o ápice das leituras de Cruz e Sousa, até 

hoje. Anelito agradece também ao professor Davi Arrigucci Jr. pela colaboração, o que 

nos demonstra o quanto o autor estava engajado com os “melhores nomes” no âmbito 

das interpretações de Cruz e Sousa, bem longe dos conceitos cristalizados, como vimos 

no biografismo e na etnização que grassaram pelo século XX. 

Mineiro, poeta, crítico e atual professor na Universidade Estadual de Montes 

Claros, em seu estado natal, o pesquisador aprofundouse em meandros nunca antes 

percorridos. Anelito articula a poética do simbolista catarinense com as teorias de 

praticamente todo o repositório fundamental da Filosofia mundial, o que inclui Theodor 

Adorno, Erich Auerbach, Mikhail Bakhtin, Roland Barthes, Walter Benjamin, Ítalo 

Calvino, Jacques Derrida, Mikel Dufrenne, Umberto Eco, Jorge Guillén, Georg Hegel, 

Friedrich Hölderlin, Maurice MerleauPonty, Giordano Bruno, Gilles Deleuze, Michel 

Foucault, HansGeorg Gadamer, Martin Heidegger, Gottfried Leibniz, Emmanuel 

Lévinas, Artur Schopenhauer, Ludwig Wittgenstein, Sören Kierkegaard, Friedrich 

Novalis, Immanuel Kant, Julia Kristeva, Paul Zumthor, Octavio Paz, Paul Ricoeur, 

JeanPaul Sartre, Georg Lukács, Jacques Rancière, Paul Valéry, Ludwig Wittgesntein, 

Hannah Arendt, Alain Badiou, Aristóteles, Henri Bergson, para ficarmos com “alguns 

poucos”, dos tantos que o professor trabalhou em sua Tese. 

A escrita complexa do pesquisador, como trabalho científico, possui um teor de 

difícil acesso ao leitor médio, tendo a preponderância de atuar como inesgotável fonte 

de pesquisa para os estudiosos da obra do poeta catarinense. Representa, em nosso 

entender, uma leitura que dá prova do quanto ainda há para se explorar na obra de Cruz 

e Sousa, e do quão pouco já se fez, pois Anelito abordou tantos pontos inexplorados, 

                                                             
967 OLIVEIRA, Anelito Pereira de. O Clamor da Letra: Elementos de Ontologia, Mística e Alteridade na 
obra de Cruz e Sousa. Tese de Doutorado, 360 p. Universidade de São Paulo (USP) Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas, 
Programa de PósGraduação em Literatura Brasileira, 2006. 
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que nossa leitura de seu trabalho nos pareceu estar desvendando um poeta sobre o qual 

ninguém quase escrevera antes.  

Devido à impossibilidade fática de relacionar, em seu próprio texto, toda a obra 

do poeta catarinense a tantas teorias, o autor segue o roteiro de trabalhar as ideias em 

sua escrita, lançando e articulando em nota de rodapé a transcrição dos conceitos dos 

filósofos e críticos, tarefa da qual se desincumbe com sucesso, legandonos passagens 

enriquecedoras, como esta: 

 

‘Antífona’ [de Broquéis] não nos convida a pensar diretamente na 
relação entre palavras e coisas, pois isso já seria um viés 
decididamente lógico, mas antes entre percepção e sinalização, um 
conflito entre o que tende para o múltiplo e o que tende para o uno, 
entre o informe e a forma literária reclamada como condição ‘sine qua 
non’ de inteligibilidade.968 

 

Anelito explora profundamente a alogicidade e projeção da poética de Cruz e 

Sousa para planos não definíveis pelo léxico, no entremear entre a legibilidade e o 

sentido, em que demonstra a dimensão descomunal da escrita do simbolista diante da 

própria linguagem e seu alcance inapreensível. O núcleo desta ideia vinha de outros 

pesquisadores, como vimos em Davi Arrigucci Jr., em 1977, e na Tese de Ivone 

Rabello, em 1997, mas o pesquisador mineiro, em seu trabalho, busca margear todos os 

caminhos no campo filosóficoliterário que se podem combinar a essa indizibilidade da 

linguagem, que foi a verdadeira revolução operada por Cruz e Sousa, e que – como 

estamos conferindo – demorou muito para começar a ser compreendida. 

Assim, Anelito se refere à obra do poeta desterrense tanto em passagens mais 

específicas, quanto na própria generalidade da poética: 

 

[...] a arte não pode ser, efetivamente, não pode dizer tudo e, dizendo, 
ser totalmente arte, o que aguça no artista o desejo de dizer enquanto 
arte, de investir a arte escrita de uma expressão viva, revelação direta 
da experiência estética, da sensação. Ser arte, para o artista sousiano, 
implica um sentido de exibição da estesia, daquilo que está no corpo, 
na matéria, e que a escrita, a ‘forma gráfica’, não comporta, pois 
resultaria naquilo que o meio tacha de ininteligível. Assim é que o 
artista se vê como que obrigado a converter o desejo de dizer em 
substância mesma desse dizer.969 

 

                                                             
968 OLIVEIRA, 2006, p. 267. 
969 Idem, ibidem, pp. 331332. 
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Ao abordar o poema “Emparedado”, o crítico mineiro não se limita a denunciar 

o evidente protesto do poeta contra o preconceito e a segregação que sofreu. Aprofunda 

a dialética entre o serdopoeta e a distância para a qual sua escrita se projeta, 

condensando e permeando suas ideias com as correntes filosóficas que põe para 

funcionar: 

 

Antes das paredes em si, antes do socialmente visível, o limite se nos 
apresenta como algo constituinte do ser, como marca da sua essência, 
como sua essencialidade mesma barrada. Constituinte do ser, como 
que à sua revelia, não significa que com o limite o ser já seja para 
outrem, embora o seja para si, mas significa, sim, que ele já pode ser 
para outrem, que ele traz em si a dimensão de alteridade, uma espécie 
de prérequisito para se encontrar com o outro. Tal encontro é o que 
vemos constantemente nos Últimos sonetos, e é também como ali 
vemos: um acontecimento que não se pode efetivar na cotidianidade, 
em meio ao mundo comum, mas apenas numa esfera 
transcendental.970 

 

É evidente que a riqueza da leitura de Anelito, hoje pósdoutor pela Unicamp, ao 

ultrapassar vitorioso a viacrúcis em que tombaram tantos críticos, não é de singela 

assimilação. Contudo, vale à pena o desafio. Cabe ressaltar que se trata, sobretudo, de 

uma leitura filosófica das problemáticas que o poeta catarinense traz à tona em seus 

textos. 

Para engrandecimento do simbolista desterrense, ainda, o pesquisador 

disponibiliza pela internet sua Tese há anos, embora acreditemos que a publicação 

efetiva em livro teria um reconhecimento mais abrangente, à altura da obra de ambos: 

Cruz e Sousa e Anelito. Toda escrita, complexa ou não, tem seus leitores e estudiosos, e 

sem dúvida não poucos iriam se surpreender com a fecundidade do manancial que brota 

do poeta desterrense, pelas lentes do professor mineiro. 

A transcrição das teorias com as quais trabalha e as articulações com o texto 

poético seriam inviáveis de se realizar em nossa Tese. Entretanto, algumas constatações 

são possíveis. Pelo ângulo da teoria do efeito, o estudioso logrou os louros de ir até o 

fundo do abismo na direção do campo que escolheu: filosóficoliterário. Expressou a 

riqueza de sua própria sensorialidade intelectual e performática971, sedimentando um 

                                                             
970 Idem, ibidem, p. 333. 
971 O professor expõe em vários momentos, ainda, sua percepção da performance poética – no sentido da 
oralidade – e realiza com plenitude o efeito, como vimos nas teses de Iser, guiado pela direção filosófica. 
Esta “oralidade” performática é sublinhada por Paul Zumthor, quando aprofunda o termo e prefere, em 
seu lugar, a “vocalidade”, explicando: “Vocalidade é a historicidade de uma voz: seu uso. Uma longa 
tradição de pensamento, é verdade, considera e valoriza a voz como portadora da linguagem, já que na 
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forte marco pioneiro de leitura. O teórico de O Clamor da Letra demonstrou, 

diretamente em sua exploração textual, o quanto Cruz e Sousa tem sido pobremente lido 

e compreendido, dada a riqueza que deixou em sua Tese. Sua leitura avançou 

consideravelmente no quadro históricocrítico que seguimos. 

Em seguida, nos surge Dissertação valiosíssima, de Leonardo Oliveira, em 2007: 

A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa. Leitor sensível e atento, palmilha um 

terreno imensamente profícuo, pois reconhece desde o Resumo de seu estudo a 

insuficiência das explicações reducionistas da crítica, centrada sempre na biografia e 

descendência africana, e afirma com exatidão sua leitura dirigida fundamentalmente à 

Obra: 

 

Consideramos que, como qualquer outro poeta, ele deve ser avaliado 
por características estéticas e por seu impressionante potencial de 
produzir múltiplos sentidos, promovendo as mais diferentes 
interpretações. Tendo Cruz e Sousa a relevância que possui para a 
literatura brasileira, sua posição canônica entre os nossos autores não 
pode ser explicada apenas por uma vida sofrida. A contradição 
suposta por boa parte da crítica entre ser negro e simbolista é ainda 
menos satisfatória para revelar a riqueza de seu processo poético. [...] 
Discutimos as imagens de sua poesia, confrontando seus sentidos até 
encontrarmos o esfacelamento de uma lógica semântica superficial 
[...] Nenhum de seus termos prediletos como ‘virgindade’, ‘Satã’, 
‘Cristo’, ‘África’, ‘branca’, ‘negra’ podem ser satisfatoriamente 
compreendidos com menos do que dois ou três sentidos simultâneos. 
Essas significações, em geral, são mesmo contraditórias [...], 
permitindo reconhecer uma base de trabalho de linguagem de uma 
profundidade subestimada pela leitura que quer encontrar em sua 
biografia o motivo e a compreensão últimos de seus textos.972 

 

O texto de Leonardo é uma das mais estimulantes leituras acadêmicas que 

encontramos em toda a historiografia crítica do poeta catarinense. Conquanto a 

“dissolução de sentido fixo” se mostre um elemento também aprofundado por Anelito, 

em sua Tese, o autor de A tensão lírica no simbolismo de Cruz e Sousa não dirige seu 

fulcro à filosofia, mas à própria significação poética. O apogeu de sua Dissertação se 

encontra justamente quando aborda a “imagem poética” e as “antíteses”, eixos que 

guiam a camada fundamental de sua leitura, e que se entreveem no próprio resumo. 

                                                                                                                                                                                   
voz e pela voz se articulam sonoridades significantes. Não obstante, o que deve nos chamar a atenção é a 
importante função da voz, da qual a palavra constitui manifestação mais evidente, mas não a única nem a 
mais vital: em suma, o exercício de seu poder fisiológico, sua capacidade de produzir a fonia e de 
organizar a substância. Essa phone não se prende a um sentido de maneira imediata: só procura seu lugar” 
(ZUMTHOR, Paul. A letra e a voz: a “literatura” medieval. Trad. de Amálio Pinheiro e Jerusa Pires 
Ferreira. São Paulo: Companhia das Letras, 1993, p. 21. Grifos do autor). 
972 OLIVEIRA, 2007. 
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Essa imagem, Leonardo a desenvolve com invulgar primor. Octavio Paz entende 

que “a imagem é uma frase em que a pluralidade de significados não desaparece. A 

imagem admite e exalta todos os valores das palavras, sem excluir os significados 

primários e secundários”973. É nesse sentido que caminha o texto transparente de 

Leonardo, que em linguagem espontânea e ao mesmo tempo acadêmica, perfaz o 

itinerário de compreensão que nos recorda Anna Balakian, ao remeter à herança de 

Baudelaire: 

 

[...] o poema se torna um enigma. Os múltiplos significados contidos 
nas palavras e objetos são os ingredientes do mistério e tom do poema. 
Não há nunca uma sensação triunfal de compreensão; a mensagem 
permanece tão ambígua quanto sucinta, como as visões que surgem no 
estado de sonho ou no meio de uma orgia de drogas.974 

 

Vinculado à leitura da poética, Leonardo percebe que “o tratamento dado por 

Cruz e Sousa à linguagem não permite um fechamento”, e assim, para o pesquisador, 

“escolher o valor social e moral de um símbolo, como dizer que o branco é valorizado e 

representa seu anseio de ascensão social, fixa o que o próprio trabalho do poeta força 

que nunca seja fixado [...]”975. 

A análise do pesquisador nos apresenta posicionamentos precisos e que distam 

léguas dos rumos habituais das críticas estereotipadas que vimos ao longo de nosso 

estudo. Explica o pesquisador, ao abordar os choques de sentido e ambiguidades das 

antíteses poéticas do catarinense, que 

 

sua linguagem é toda antitética, desde o caráter simultaneamente 
social e pessoal, pela apropriação e corrupção de discursos. Sua 
postura satanista dúbia humaniza a Virgem, mas também a apresenta 
em sua posição canônica de quem se apieda dos pecadores. Seus 
símbolos religiosos, como o deus chifrudo, recuperam a 
multiplicidade de sentidos pagãos ou, como a serpente, indefinemse 
nas contradições da tradição cristã.976 

 

Neste trabalho, os poemas e fragmentos textuais de Cruz e Sousa são trazidos à 

baila e as figurações trabalhadas pelo pesquisador, comprovadas. 

                                                             
973 PAZ, 2012, p. 113. 
974 BALAKIAN, 2000, p. 42. 
975 OLIVEIRA, 2007, p. 91. (Grifos nossos) 
976 Idem, ibidem, p. 96. 
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Depois de um aprofundamento como o de Anelito Oliveira, vemos que o corifeu 

de nosso simbolismo estava longe de ser esgotado, pois o caminho de Leonardo, 

conquanto siga o motium da indizibilidade da linguagem, em momento algum se 

apropria do ideário do professor mineiro. 

Pelo que até então estamos observando, em nosso entender o terreno das leituras 

acadêmicas adquire duas proporções: ora inova em uma direção projetiva ou específica, 

mapeando seus recônditos; ora segue os “itinerários seguros” já explorados, variando a 

temática ou a obra. 

Prosseguiremos até a atualidade e, em seguida, retornaremos ao livro de Ivone 

Rabello (2006). 

Adiante, em 2009, Paulo Alves defende sua Dissertação de Mestrado sob uma 

coluna nuclear de literatura comparada: A farpa e a lira: uma análise socioliterária a 

partir de Cruz e Sousa e Lima Barreto. Em um trecho de seu Resumo o autor deixa 

claro em qual direção caminhará sua leitura:  

 

Este trabalho busca analisar comparativamente a obra de Cruz e Sousa 
e Lima Barreto, no que concerne à maneira de posicionarse diante do 
racismo enfrentado, por ambos, na sociedade, a partir de traços 
presentes na própria obra; ao mesmo tempo em que tenta explicitar a 
diferença como um e outro enfrentaram o problema.977 

 

Por praxe, uma análise comparada entre dois autores busca seguir o curso das 

temáticas e pontos de interseção que possam conectálos e trazer ao texto semelhanças e 

diferenças. A excelente construção do trabalho de Paulo se desvia da pura leitura 

poética – como ele mesmo avisa no título – e se fulcra no racismo que Cruz e Sousa e 

Lima Barreto sofreram ao enfrentar as dificuldades do meio sócioliterário. No campo 

da leitura de Cruz e Sousa, em especial, o autor revisa os principais pontos já 

trabalhados e analisa procedimentos fonéticos e temáticos nos sonetos e prosa. É 

evidente que, devido à escolha de seu roteiro, toma o poema “Emparedado” e “Crianças 

negras” como carroschefes, em um macrocontexto ideológico que nos lembra o 

Alfredo Bosi de “Poesia versus Racismo”. 

Entretanto, nos traz fragmentos como esse, que nos parecem ricos e, ao mesmo 

tempo, permeados de certa ambiguidade: 

                                                             
977 ALVES, Paulo. A farpa e a lira: uma análise socioliterária a partir de Cruz e Sousa e Lima Barreto. 
214 p., 2009. Dissertação (Mestrado em Teoria Literária) –Universidade Federal de Pernambuco. Recife, 
2009. 
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Toda obra é datada. Datada no sentido de pertencer a, e nela trazer o 
germe do momento sociocultural do meio em que é produzida. Não no 
sentido de só dar respostas a problemas restritos àquele momento (em 
que foi escrita), mas de conter as preocupações (ainda que 
transfiguradas) do instante, que ela toma para si, ‘congela’, por isso, 
em si, mas joga, assim, luz recriadora sobre novas gerações 
permitindo a compreensão do momento presente da leitura, e de 
momentos passados, pois o momento que traz em si serve como 
modelo, ou melhor, inspiração. A obra cruziana é datada no sentido 
recriador. Ela trata do problema humano.978 

 

A leitura pelo campo da social, permeando o literário, auxilia na compreensão de 

algumas questões, embora deixe intocada a matriz poética, centro nevrálgico da estética 

de Cruz e Sousa. 

Em 2009, Fabiano Rodrigo da Silva defende sua Tese de Doutorado: Lira 

dissonante: considerações sobre aspectos do grotesco na poesia de Bernardo 

Guimarães e Cruz e Sousa979, e seu texto é tão reconhecido, que vai à publicação em 

livro no mesmo ano, ainda com acréscimo de páginas: 417 na Tese e 584 no livro. 

Estudaremos este último. 

Ao longo de seu texto, que realiza um longo percurso para a configuração do 

“grotesco”, herdado dos românticos, a leitura poética de Cruz e Sousa – por curioso que 

pareça – se deteve nos limites seguros já abordados por textos anteriores, constituindo o 

ineditismo de seu trabalho precisamente a conexão com Bernardo Guimarães. Trechos 

como este nos apontam traços marcantes da visão de Fabiano: 

 

Cruz e Sousa não desenvolveria um lirismo tão cheio de preciosismos 
e exageros se não precisasse provar a sofisticação de seu estro 
perante o meio parnasiano do qual destoava. Podese concluir, assim, 
que a modernidade no Brasil extrai suas especificidades estéticas do 
conflito entre a tentativa de estar em sintonia com as evoluções 
artísticas das nações que nos servem de modelo e as possibilidades, 
em geral limitadas, de nosso ambiente cultural.980 

 

Como trabalhamos no primeiro capítulo de nossa Tese, ainda em 1843 se 

discutia se a literatura em nosso país seria ou não “brasileira”, pensando na produção 

                                                             
978 Idem, ibidem, p. 96. 
979 SANTOS, Fabiano Rodrigo da Silva. Lira dissonante: considerações sobre aspectos do grotesco na 
poesia de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa. 417 p., 2009. Tese (Doutorado em Estudos Literários) 
Departamento de Estudos Literários da Faculdade de Ciências e Letras da UnESP, campus de Araraquara, 
2009; Idem, ibidem, 2009a, 584 p.  
980 SANTOS, 2009a, p. 23. 
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antes e depois da Independência, em 1822. Os influxos literários herdados da Europa, 

no Brasil do século XIX, evidentemente seriam as heranças de um país cuja literatura – 

ainda “nova” – não possuía a colunata histórica secular de Portugal ou Espanha, por 

exemplo. Mas daí a associar esse pensamento à necessidade de Cruz e Sousa provar 

sofisticação aos parnasianos, justamente sendo rejeitado por eles – que constituíam a 

“elite” – e persistir no Simbolismo até à morte, parecenos, no mínimo, paradoxal ou 

estranho. 

O texto do autor flui com espontaneidade e técnica ao longo das numerosas 

páginas, investigando os contornos filosóficos e históricos que envolvem a temática 

escolhida – o “grotesco” –, e apresentando uma qualidade teórica invulgar e um 

encadeamento de raciocínio de grande fôlego, capaz de arrancar aplausos tanto de 

pesquisadores quanto de leitores. Contudo, de fato não nos pareceu se ocupar com Cruz 

e Sousa ao ponto de representar, sob o ponto de vista do leitor, um passo seguro adiante, 

ao menos em relação aos que lhe antecederam. Sua obra é lida com proveito, e o tempo 

que qualquer leitor lhe dedique não se perde, em absoluto. A linha poética que 

aprofundaria Cruz e Sousa, porém, sustentouse nos limites seguros do jáabordado. 

O mérito inegável a que faz jus Fabiano está, fundamentalmente, na publicação 

em livro, que deu bem mais visibilidade a Cruz e Sousa que as produções acadêmicas, 

quase sempre restritas ao meio universitário, entre pesquisadores e alunos. 

O ano de 2012 também foi prolífero, fechando com a defesa de três Dissertações 

de Mestrado. Hamilton Souto, em Incorporação das tensões da sociedade oitocentista 

pela poética de Cruz e Sousa, personificou a prodigiosa imagem da árvore frutífera, eis 

que seu trabalho foi orientado pelo professor Anelito de Oliveira. 

Souto comenta, nos “Agradecimentos”, que chegou às produções de juventude 

do poeta catarinense por intermédio de seu Orientador. A leitura do estudioso se detém, 

particularmente, nas produções iniciais do Cruz e Sousa da década de 1880, quando 

ainda não descobrira ou aderira ao Simbolismo. Esta lacuna nos estudos críticos já havia 

sido apontada pelo próprio professor mineiro, em sua Tese abordada há pouco. 

Contextualizando esse período e trabalhando a figura de Cruz e Sousa, Souto 

realiza uma leitura proveitosa981, ainda que não centrada na camada simbolista da 

                                                             
981 SOUTO, Hamilton Carlos. Incorporação das tensões da sociedade oitocentista pela poética de Cruz e 
Sousa. 72 p., 2012. Universidade Estadual de Montes Claros –Unimontes, Programa de PósGraduação 
em Letras – Estudos Literários/PPGL, 2012. 
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poética do catarinense e votada, sobretudo, às implicações das tensões sociais que o 

racismo da época provocava – restrita à nossa época préAbolição. 

O cenário em que trabalha é tenso, pungente, e revela as esfacelações que 

ficaram nas esteiras do tempo jovem do poeta, mas que iriam pesar na somatória aos 

seus dissabores futuros. 

Leitor histórico e documental, Souto desincumbiuse com sucesso em seu 

intento de pesquisador, eis que não se propôs às leituras poéticas. Compreendemos, 

sobretudo, que o aprofundamento de um período présimbolista de Cruz e Sousa era 

tarefa necessária e faltante no meio, mesmo abordada em diversos momentos pela 

professora Zahidé Muzart. O trabalho do pesquisador, embora não avance na linha 

teórica das leituras trabalhadas nossa Tese, é de inegável qualidade analítica. 

A Dissertação de Mestrado de Luiz de Souza, de 2012, que já citamos, A cor e a 

forma: história e literatura na obra do jovem Cruz e Sousa (1861-1888), é uma leitura 

profunda e abrangente, embora vinculada ao Programa de História de sua Universidade, 

em vez de Letras ou Literatura. Não é, portanto, uma leitura poética. 

Tal aspecto, longe de lhe diminuir o valor, mostranos de forma objetiva, 

desapaixonada e com a técnica afiada do historiador, a figura de Cruz e Sousa como ser 

humano, longe das mitificações e das elucubrações que se espalharam e cristalizaram 

sobre o poeta.  

Luiz efetua leitura tão aprofundada dos meandros históricos do período pré

abolição, vivido por Cruz e Sousa, que aponta até mesmo uma informação 

frequentemente ignorada pelos críticos literários: o comentário que Roger Bastide fez a 

Antonio Candido na década de 1960, se “retratando” pelo excesso de valor que 

conferira a Cruz e Sousa nos famosos Estudos do antropólogo francês. Relata Luiz: 

 

É interessante observar que, segundo Antonio Candido, décadas 
depois de publicar essa avaliação crítica acerca da obra simbolista de 
Cruz e Sousa, Bastide teria revisto a sua opinião no que diz respeito à 
comparação com Mallarmé e Stefan George. Sobre isso, relata 
Antonio Candido: ‘[...] certa vez discordei respeitosamente da sua 
avaliação a meu ver favorável demais de Cruz e Sousa, situado por ele 
no mesmo nível de Mallarmé e Stefan George num artigo famoso, 
recolhido depois no livro Poesia afro-brasileira, que meu deu com a 
seguinte dedicatória: ‘A Antonio Candido, esperando que não fique 
com muita raiva de Cruz e Sousa’. Mas cerca de vinte anos depois me 
disse: ‘Você tinha razão quanto a Cruz e Sousa’...’982 [Curiosamente, 

                                                             
982 CANDIDO, Antonio. Prefácio. In: BASTIDE, Roger. Poetas do Brasil. São Paulo: Edusp; Duas 
Cidades, 1997, p. 13. 
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essa informação ou é omitida ou é ignorada pelos críticos 
contemporâneos].983 

 

De fato, o que o pesquisador nos traz é precisamente tudo o que o Prefácio de 

Candido diz sobre esse assunto. Em nossa Tese, porém, ignoramos o fato por nos 

parecer impreciso e de nãomensurável ou avaliável relevo. Um comentário entre 

amigos (Bastide e Candido), narrado com certa informalidade pelo segundo, não nos 

basta para abalar a solidez dos Estudos de Bastide, dotados de importância e qualidade 

até hoje reconhecidas. Não encontramos, por outro lado, um estudo profundo de 

Candido a respeito do poeta catarinense. O mérito da observação do historiador Luiz 

Alberto, entretanto, é inquestionável. 

Trabalho profundo de busca em fontes, de análise, o estudioso que se deteve na 

história literária da juventude do poeta simbolista nos apresenta conclusões que já em 

muito auxiliaram na ressitualização do autor de Broquéis no cenário abolicionista. 

Desapaixonadamente, o olhar analítico de Luiz Alberto busca os fatos e os apresenta, 

contrastando – é evidente – com os contornos da crítica exclusivamente literária: 

 

Cruz e Sousa foi um representante do seu grupo social. Ele fez parte 
de uma elite de negros livres que gozava de uma sólida educação 
formal de base europeia e que, por isso, possuía também algum 
prestígio no Brasil oitocentista. Foi alguém que, a despeito das suas 
origens de classe e identificação racial, compartilhava de uma 
‘estrutura de sentimentos’ própria das classes letradas do final do 
Império. Neto de africanos escravizados, filho de crioulos libertos, 
seus processos de formação cultural e socialização deramse numa 
zona limítrofe entre a experiência dos dominados e a consciência dos 
dominantes. Sujeito fronteiriço, cultural e socialmente indefinido, seus 
textos trazem as marcas dessa contradição e só podem ser entendidos 
levandose em conta a especificidade desse tipo de experiência 
histórica. Sua ‘negritude’, sua ‘consciência de um existir ‘negro’ [que 
nos remete às palavras de Zilá Bernd], portanto, só pode ser 
considerada e entendida na perspectiva concreta dessa tensão e 
ambiguidade. Um procedimento que, por sua vez, exige que 
realoquemos autor e obra no plano dos processos materiais que 
tornaram a ambos possíveis.984 

 

Ainda que não represente, com efeito, uma “leitura da poesia” de Cruz e Sousa – 

mormente porque o autor definiu seu período de pesquisa até 1888 – as conclusões do 

historiador em muito nos auxiliam, sobretudo para desmitificar posicionamentos que 

vão sendo construídos ao longo das décadas, atendendo aos mais diversos interesses, 

                                                             
983 SOUZA, 2012, pp. 144145. 
984 Idem, ibidem, pp. 222223. 
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mas sem conexão com a realidade. Como o trabalho de Luiz Alberto aprofunda o 

período em que Cruz e Sousa ainda não aderira ao Simbolismo e revolucionara a 

literatura com sua poética moderna985, a conclusão de lucidez objetiva que encerra sua 

Dissertação merece ser transcrita, sem se confundir com a fase simbolista do poeta: 

 

Este trabalho foi uma tentativa de redimensionar historicamente 
alguns aspectos das diferentes prefigurações míticas do personagem 
Cruz e Sousa. Minha intenção ao longo desta dissertação foi a de 
submeter um determinado indivíduo às condicionantes do seu próprio 
tempo e a sua obra ao seu contexto material de produção. Para tanto, 
me vali não só da pesquisa empírica, do trabalho sistemático nos 
arquivos e bibliotecas, mas, também, de um referencial teórico
metodológico que me permitiu ir além das interpretações canonizantes 
próprias das histórias literárias ou elogios biográficos. Como 
resultado, menos do que um indivíduo perfeitamente coerente com as 
nossas expectativas e sensibilidades, encontrei um sujeito complexo, 
multidimensional, enraizado no seu tempo e espaço. Depareime, 
enfim, com um homem de carne e osso. Um ser que, como nós, viveu, 
pensou e sentiu rigorosamente limitado pelos horizontes da sua 
própria contemporaneidade.986 

 

A visão vanguardista da poética do bardo catarinense, cuja crítica a respeito é 

nosso objeto central de estudo, está distante do trabalho do historiador. Entretanto, Luiz 

Alberto nos beneficia com a realocação do “poeta na juventude” para centro de sua 

realidade épica, deixando a todos os leitores de Cruz e Sousa um reforço para alijarem 

os elementos extraliterários e, muitas vezes, equivocados, no momento da interpretação. 

Célia Silva, em 2012, defende sua Dissertação de Mestrado: O riso irônico na 

obra poética de Cruz e Sousa987. A recepção da autora demonstra um profundo trabalho 

pelos meandros da ironia e do riso em âmbito histórico, construindo um arcabouço 

                                                             
985Aludimos à modernidade conforme a entende Hugo Friedrich, referindose à linguagem de 
“movimentos múltiplos, justapostos sem transição: golpes inopinados que iniciam uma expressão sem 
conduzila a termo; palavras que se acumulam de forma vertiginosa ou agitada, perguntas que não tem 
respostas e, em meio a tudo isso, a melodia louca, tão mágica como inquietante, das amplas curvas do 
período” [...] “fantasia potente e violenta”, que “cria uma visão febril de espaços dilatados, turbulentos, 
totalmente irreais” (FRIEDRICH, 1978, pp. 67 e 73). Estas antecipações, embora Friedrich esteja se 
referindo a Rimbaud, articulamos à poética de Cruz e Sousa, cujos traços marcantes levaram Mário de 
Andrade a ver mais de uma vez o aspecto dadaísta da escrita do autor de Faróis. Entendemos a 
modernidade em Cruz e Sousa, também, através da dissolução do real, como elabora Octavio Paz: “A 
poesia moderna não fala de ‘coisas reais’ porque antes dela se decidiu abolir toda uma parte da realidade: 
exatamente aquela que, desde o nascimento dos tempos, foi o manancial da poesia. [...] Ninguém se 
reconhece na poesia moderna porque fomos mutilados e esquecemos como éramos antes dessa operação 
cirúrgica (PAZ, 2012, p. 249). 
986 SOUZA, 2012, pp. 223224. 
987 SILVA, Célia Marília. O riso irônico na obra poética de Cruz e Sousa. 111 p., 2012. Dissertação 
(Mestrado em Estudos da Linguagem) – Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Centro de 
Ciências Humanas, Letras e Artes. Departamento de Letras, Natal, 2012. 
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teóricoexpressivo sobre o tema. Ao ler alguns poemas do simbolista catarinense, em 

que identificou a presença da ironia e do riso, como “Acrobata da dor”, “Canção negra”, 

“O rebelado”, “Crianças negras”, se propõe a explicar os trajetos textuais do eu lírico, 

trazendo à baila a análise gramatical e semântica, e fixando claramente o percurso de 

sintaxe dos versos. 

Naturalmente, nossa posição, observando o percurso dos leitores – agora já em 

seara bem mais complexa, a acadêmica – não tem a finalidade de tecer julgamentos 

sobre qualquer trabalho. Muitíssimo menos sugerir qualquer demérito. Antes, pelo 

contrário. A postura de decidirse por um trabalho denso sobre Cruz e Sousa, como já 

vimos, é uma tarefa desafiadora em que muitos soçobraram com contradições, 

equívocos e absurdos que por vezes beiraram o esdrúxulo, como na associação de 

Abelardo Montenegro, em 1954, aos “ecos africanos” nas aliterações do poeta 

catarinense, episódio já citado. 

As formas como abordamos o leitor contemporâneo de Cruz e Sousa e seus 

intrincados trajetos têm, em essência, o objetivo de expor o contexto geral em que 

trabalharam, para sobrepor a todas estas leituras um viés teórico que nos permita 

compreendêlas e, assim, vislumbrar o que podemos construir nas leituras do porvir. 

Todos os trabalhos, portanto, são meritórios por si mesmos. Na leitura de Célia 

Silva, por exemplo, vemos um aprofundamento pelo campo da ironia e do riso, embora 

toda a complexificação emocional, psíquica ou mesmo sóciohistórica – com fizeram 

alguns – fique embaçada. A estudiosa explica os poemas, talvez na contramão da 

ideologia de Anelito e Leonardo Oliveira, o que não adensa determinadas camadas 

subterrâneas que, em determinamos momentos, fazem falta. Como outrora apontamos, 

há alguns caminhos para ler Cruz e Sousa que “perfuram” uma temática, embora se 

mantenham no terreno seguro das análises de outros trabalhos. 

Em 2013, teremos Douglas de Paula com sua Dissertação de Mestrado: Mescla 

estilística e ambiguidade em Broquéis, de Cruz e Sousa. Detendose na obra escolhida, 

o pesquisador elabora uma reconstrução crítica elegendo alguns autores, como Nestor 

Vítor, Maria Helena Régis e Ivan Teixeira, para demonstrar suas visões sobre a obra de 

estreia do poeta, confrontando e analisando a controvérsias e mesmo contradições entre 

os estudiosos. Procura, da mesma forma, construir um entendimento que balize as 

diferenças entre Simbolismo e Parnasianismo, e chega ao coração do problema, que, 

ademais, já anuncia no Resumo: 
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verificase [...] a impossibilidade de descrever estados de espírito 
precisos do eu lírico, o que configura uma situação de ambiguidade 
recorrente nos poemas. Mescla e ambiguidade podem ser entendidas 
assim tanto por serem respostas concretas de um poeta em uma fase de 
incertezas culturais e estéticas quanto por serem o resultado objetivo 
dos processos sociais da arte de final de século, no Brasil. [...] as 
‘faltas’ e as ‘impossibilidades’ que marcam a poética de Broquéis 
podem ser tomadas idealmente em termos positivos como expressão 
de um discurso moderno em torno da crise da poesia, aliando assim a 
poética de Cruz e Sousa à modernidade.988 

 

O que Douglas entende por ambiguidade, em nosso entender, se amplifica 

precisamente na complexa estruturação que observamos em outros trabalhos, em que o 

potencial poético se projeta até à dissolução da linguagem, linha que parte de Arrigucci 

Jr, Ivone Rabello, Anelito e Leonardo Oliveira, como vimos, e que, mais do que aliar o 

poeta à modernidade – como diz Douglas – ressitua o catarinense como o primeiro 

poeta moderno brasileiro. 

Já recentemente, em 2014, Allyne de Oliveira defende sua Dissertação de 

Mestrado: Aspectos do poema em prosa de Cruz e Sousa e Rubén Darío989. É natural 

que as leituras comparadas não tenham como objetivo um aprofundamento maior em 

um autor específico, o que não impede a pesquisadora de classificar Missal, de Cruz e 

Sousa, em temas, aprofundando os significados de certas expressões, que o poeta toma 

de mitologias antigas ou de outras doutrinas e ciências, como “ar azotado”, que aparece 

em uma prosa do catarinense e a estudiosa elucida a noção científica e etimológica que 

possuía o termo na época do esteta desterrense, nestas palavras: “azoto foi o termo 

utilizado por Lavoisier, quando, em suas experiências, percebeu que a composição do ar 

se dividia em 21% de oxigênio e 79% de outro componente que ele denomina 

‘azoto’”990.  

Um exemplo das análises de Allyne, particularmente sobre os textos de Cruz e 

Sousa, nos elucidará seu campo de abordagens. A autora se debruça sobre vários 

poemas, parágrafo a parágrafo, e em dado momento transcreve o seguinte trecho do 

poeta catarinense: 

 

Mas, o que mais enternecidamente enleva e perturba até às lágrimas, 
num sentimento intenso, de recôndita vibração, é um simples lenço, 

                                                             
988 PAULA, 2013. 
989 OLIVEIRA, Allyne Fiorentino de. Aspectos do poema em prosa de Cruz e Sousa e Rubén Darío. 147 
p., 2014. Dissertação (Mestrado em Estudos Literários) – Universidade Estadual Paulista, Faculdade de 
Ciências e Letras, Campus de Araraquara, 2014. 
990 OLIVEIRA, 2014, p. 100. 
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um adeus febril, vertiginoso, em ânsia, que ali fica às vezes a palpitar 
ao sol, infinitamente, na emoção de uma alma, para a vela que vai já 
além confusa na distância, desaparecendo, perdida nos longes 
esfuminhados, infinitamente, infinitamente...991 

 

A leitura da autora nos mostra o seguinte trecho, em seguida, sem uma busca 

explícita pela complexidade metafísica dos signos, que em sede de literatura comparada 

é uma forma útil de abordagem: 

 

O uso da metonímia revelanos um lenço (simples lenço), que 
emociona (perturba até as lágrimas) o eulírico, um adeus que quase 
sempre é acompanhado pela emoção, a lágrima e o desespero, para 
aquele que vai dentro do barco, no caso do poema metonimicamente 
representado pela ‘vela que vai além confusa na distância’, como se os 
barcos partissem para um além maravilhoso, desconhecido, vago. Isso 
também acontece na pintura do quadro, em que as cores terminam 
esfumadas (esfuminhadas), dando a sensação de vaguidão, infinito e 
sugestão, por isso o poema termina com dois advérbios repetidos e os 
pontos de suspensão (infinitamente, infinitamente...), pois o advérbio 
nós dá essa impressão de movimento, e o infinito nos remete ao ciclo 
natural das coisas da natureza, o fim e o recomeço, a vida e a morte, 
bem como o movimento do mar e das ondas que levam o barco, 
levando também o leitor nessa viagem das palavras, nessa ‘alquimia 
do verbo’.992 

 

A escolha da pesquisadora em abordar a prosa, como diversos dos outros que 

vimos, parece nos sugerir um duplo posicionamento de recepção: ao mesmo tempo em 

que os trabalhos de poesia em prosa de Cruz e Sousa foram poucas vezes estudados, 

merecendo maior aprofundamento acadêmico, por outro lado a prosa possui, por 

natureza, um caráter de fluidez que permite uma análise linear, a explicação dos tempos 

verbais que indicam movimento, a forma como as temáticas estão distribuídas, até 

mesmo a análise morfossemântica ou fonética. Os poemas em verso, em nosso entender, 

conclamam outro tipo de arsenal para defrontálos, pois a concisão turba os 

pensamentos unívocos e confunde os gramáticos que dissecam a prosa para descobrirem 

“como foi feita”. 

A pesquisa de Alynne resulta em uma leitura extremamente útil, mormente sob o 

ponto de vista da comparação com Rubens Darío (18671916), poeta nicaraguense que 

fez da prosa um instrumento vibrátil em sua lírica, como nos mostra a autora. 

                                                             
991 “Perspectivas”, de Missal, de Cruz e Sousa. (SOUSA, 2000, p. 503). 
992 OLIVEIRA, 2014, p. 104. 
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Em Santa Catarina – denominada Nossa Senhora do Desterro até 1894993 – terra 

do poeta, Maiara Knihs defendeu sua Dissertação de Mestrado, O trágico na poética de 

Cruz e Sousa, ainda em 2014. Outro dos “anos pródigos” em produções de relevo sobre 

o esteta, que há poucas décadas raramente era discutido em seara acadêmica, o que 

mostra considerável alteração do quadro, se considerarmos que no ano em questão 

vieram à luz cinco trabalhos ( ! ) sobre autor de Últimos sonetos. 

Na Banca Examinadora de Maiara Knihs (e marcante na seção de 

“Agradecimentos”), vemos o mesmo professor Raul Antelo do artigo “Cruz e Sousa, a 

imagem e o zapping”, publicado na Revista Sul Sur, nº 8, de 1998, que havíamos 

abordado anteriormente. Circulações acadêmicas em torno de Cruz e Sousa, como essa 

(e a que vimos em Hamilton, orientado pelo professor Anelito de Oliveira), são mostras 

de que o poeta de Faróis já se alçou a tema elevado de estudo em diversos campos da 

pesquisa acadêmica – como no trabalho do historiador Luiz Alberto – conquanto as 

produções, na somatória numérica, ainda não façam jus à grandeza do poeta. 

No trabalho de Maiara Knihs estamos em um patamar avançadíssimo de leitura. 

É a emergência efetiva do contemporâneo, embora a autora não desenvolva as questões 

do “indizível” e da “imagem poética” dos demais acadêmicos que abordamos. Realiza 

uma pesquisa que abarca avalanches de intercursos entre Cruz e Sousa e os elementos 

envolvidos no “trágico”, na “tragédia”, entrando no século XX e resgatando as visões 

mais modernas de Walter Benjamin e as concepções de Salvador Dalí para explicar a 

poética deformadora do catarinense. O desenvolvimento do texto é poderoso, fruto de 

uma apaixonada pesquisa por terrenos prolíferos, em que analisa os mitos históricos, o 

desenvolvimento da dramaticidade dos personagens, articulando com invulgar 

eficiência toda essa temática, e desfazendo com sua própria Dissertação a validade das 

antigas análises reducionistas sobre Cruz e Sousa. Logo depois de transcrever em sua 

pesquisa um trecho do poema “Emparedado”, deixanos um exemplo do altíssimo 

patamar em que a pesquisadora trabalhou: 

 

Evidentemente a barreira aí é a ideologia. O foco do poema, no 
entanto, é o sofrimento do sujeito diante dele, o sofrimento dessa 
experiência da língua. Inúmeros pensadores refletiram sobre a 

                                                             
993 JACOB, Cesar Romero. Religião e sociedade em capitais brasileiras. Rio de Janeiro: Edições Loyola, 
2006, 250 p. Para mais informações sobre a história de Santa Catarina e as controvérsias que envolveram 
a mudança do nome: BRANCHER, Ana. História de Santa Catarina: estudos contemporâneos. 2. ed. 
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 1999; LUZ, Aujor Ávila da. Santa Catarina, quatro séculos de 
história: XVI ao XIX Florianópolis: Editora Insular, 2000. 
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experiência com a linguagem e a adjetivaram como trágica. Michel 
Leiris, por exemplo, em Espelho da tauromaquia, pensou a corrida 
como análoga à experiência da linguagem bem como à experiência 
erótica, experiência perigosa e eminentemente trágica. Na mesma 
linhagem, quando elaborou a teoria do erotismo dedicandoa a Leiris, 
Bataille pensou o erotismo justamente como uma experiência de 
linguagem tipicamente trágica.994 

 

A leitura da autora mergulha em paragens novas, aprofundando elementos que 

surgem nas figuras das tragédias de Wagner e, em uma passagem em que Cruz e Sousa 

alude ao quadro Angelus, de Millet, Maiara retoma a ideia que já vimos sugerida no 

artigo de Raul Antelo, do método “paranóicocrítico” e da menção à mesma obra de 

Millet. Entretanto, a autora insere a própria pintura em seu trabalho e desenvolve o 

tema, conectandoo aos teóricos modernos e às percepções que Salvador Dali deixou, 

precisamente sobre este quadro995, ampliando os estudos consideravelmente. O 

brilhantismo de sua leitura nos aparece, por exemplo, em trechos como esse: 

 

[...] a interpretação de Dalí do mito trágico do Angelus funciona, tal 
qual ele mesmo reivindica, como exposição do método paranóico
crítico. No entanto, a dialética imbuída nesse reconhecimento objetivo 
daquilo que Dalí chamou de fenômeno delirante só se sustenta a partir 
de uma noção temporal onírica. E é aí que, mais que as imagens 
evocadas, o método de Dalí e Cruz e Sousa se chocam, colocando nas 
imagens a sugestão da noção temporal de devir onírico. [...] Se a 
operação enquanto argumento temporal é a mesma, então cabe 
deslocar a leitura de “Emparedado”, agora levando em conta também 
a interpretação do Angelus cruzesousiano, bem como a recorrente 
identificação do herói dos poemas com Cristo. Esse deslocamento, 
que nesse ponto é evidente, coloca o emparedado como herói do mito 
trágico, cujo destino é o sacrifício e a morte.996 

 

É uma leitora que busca partir de elementos constantes no texto do poeta 

simbolista, rumando ao esmiuçar teórico e histórico nas mais arrojadas direções. Na 

“Conclusão”, por exemplo, a estudiosa demonstra sua visão sobre a modernidade do 

poeta desterrense: 

 

A escuta constante do inatual e do arcaico que a poesia cruzesousiana 
assume, permitindo, nos semblantes da morte, a repetição compulsiva 

                                                             
994 KNIHS, Maiara. O trágico na poética de Cruz e Sousa. 198 p., 2014. Dissertação (Mestrado em 
Literatura) Programa de PósGraduação em Literatura da Universidade Federal de Santa Catarina, 
Florianópolis, 2014, p. 171. Grifos da autora. 
995 DALÍ, Salvador. El mito tragico del “Angelus” de Millet. Trad. de Joan Viñoly. Barcelona: Tusquets 
Editores, 1989. 
996 KNIHS, 2014, p. 56. 
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do passado, faz dela uma poesia verdadeiramente contemporânea [...] 
o fio condutor do texto, a tragédia, percebida por Cruz e Dalí no 
Angelus de Millet é, ela mesma, uma forma de simbolizar o viraser e 
declinar da história.997 

 

Como recepção do poeta catarinense, em uma direção específica – o trágico – o 

trabalho de Maiara é mostra tanto de seu talento, quanto das riquezas que Cruz e Sousa 

deixou em sua obra, para que algum dia leitores desse calibre pudessem nela mergulhar. 

Se a produção da pesquisadora não representa o mais avançado ponto a que 

chegou, nas leituras de Cruz e Sousa, devese somente à extensão do desenvolvimento 

unidirecional, que não estudou os poemas – em si mesmos – sob outras possíveis 

facetas. Todavia, a proposta de leitura da acadêmica mostrouse entre as mais bem

sucedidas já realizadas, demonstrando que, qualquer viés que tomemos como central 

para analisar a poética do catarinense, seja qual for, rende os mais proveitosos frutos. 

Sob uma perspectiva da teoria da recepção, vemos uma leitora desvincularse 

das amarras antes inelutáveis da Tradição e pontuar de forma marcante os “novos 

tempos” de leitura do poeta, inscrevendose na sequência históricocrítica como uma 

coluna contemporânea imarcescível, sem dúvida fonte de muitas pesquisas ainda 

futuras. Sob o ângulo da teoria do efeito, Wolfgang Iser explica: “saltando o ponto de 

vista de uma perspectiva de apresentação para outra, o texto se divide em protensão”, 

que o teórico entende como previsão ou expectativa do que virá, “e retenção”, que é a 

perspectiva atual. “Desse modo – prossegue Iser – durante o processo de leitura, a 

expectativa e a memória se projetam uma sobre a outra”998. 

Vemos com nitidez o efeito da leitura de Maiara como uma junção 

profundamente extensa e exitosa sobre o que leu da obra do poeta, o que resgatou da 

cultura histórica passada e as impressões textuais futuras, lançando em um único 

trabalho toda a força destas várias representatividades. 

Ainda em 2014, Máxima Gonçalves defende sua Tese de Doutorado Desejo, 

interdito e transgressão na poética de Cruz e Sousa. Foi, ao que nos consta, a terceira 

Tese exclusivamente sobre o poeta, depois de Ivone Rabello (1997) e Anelito Oliveira 

(2006), em toda a história. É provável que, devido à falibilidade humana, algum 

trabalho possa nos ter fugido do cotejo, mas nas pesquisas que empreendemos, estas 

Teses são as únicas. Em comparação a uma plêiade de escritores e poetas brasileiros 

                                                             
997 Idem, ibidem, p. 175. 
998 ISER, 1996, p. 55. 
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consagrados, o artista catarinense deve constar entre os que menos foram objeto de 

estudo em sede de Doutorado, campo em que o ineditismo é elemento indispensável. 

No “Resumo” da Tese de Máxima, a objetividade da ideologia de análise da 

estudiosa se mostra sem tergiversações. Defende a autora, sobre sua pesquisa,  

 

a tese de que a obra do poeta catarinense esteve, desde seus primeiros 
livros, permeada por uma recorrente eroticidade. Em Broquéis, os 
versos exprimem o desejo por mulheres, em sua maioria, brancas e 
inacessíveis. No entanto, ao longo de sua produção literária, esse 
desejo por musas europeias e distantes vai aos poucos sendo 
substituído por mulheres de descendência africana, acessíveis e de 
intensa sensualidade. [...] O erotismo em Cruz e Sousa fundamentase 
também no modo infrator de utilizar recursos melódicos e visuais, 
criando, assim, uma linguagem poética original. Outra especificidade 
desse viés transgressor do poeta encontrase na quebra da estrutura 
sintática, acarretando numa aparente desordem formal que irá, 
todavia, por meio de uma linguagem concentrada em si mesma e de 
uma musicalidade singular, permitirlhe maior liberdade expressiva.999 

 

No capítulo em que percorre a ideia da poesia do vate catarinense inserida na 

lírica dos séculos XX e XXI, retoma a ideia que havíamos visto, em Gilberto Teles, da 

descontinuidade como comprovação científica elementar própria às partículas atômicas. 

Escreve Máxima que o poeta simbolista percebeu ”que a poesia se faz com palavras e 

que os temas, além de terem perdido sua importância, podiam ser diluídos na 

linguagem”1000. 

A exploração da pesquisadora toma como premissa a questão negra insculpida 

como “palimpsesto” nas leituras atuais, em que se insculpem outras leituras, desde o 

tempo em que o poeta viveu e que refletem seu drama pessoal. Trechos como este 

demonstram a preocupação de Máxima com a questão da “cor”: 

 

[...] na Obra completa, a palavra negro, junto com seus sinônimos, 
derivados e certos substantivos utilizados em expressões qualificativas 
sugerindo a cor negra, como noite e treva, têm 187 ocorrências. [...] a 
palavra negro aparece muito pouco em Broquéis e um pouco mais em 
Missal, dezessete vezes, enquanto o termo branco é frequente nas duas 
obras. No entanto, nos três livros seguintes, Evocações, Faróis e 
Últimos sonetos, a cor negra passa a ser a dominante. Ao contrário das 
duas ocorrências em Broquéis e onze vezes em Missal, aparece trinta e 
cinco vezes em Faróis, vinte e quatro em Últimos sonetos e cinquenta 

                                                             
999 GONÇALVES, Máxima de Oliveira. Desejo, Interdito e Transgressão na Poética de Cruz e Sousa. 
162 p., 2014. Tese (doutorado) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Faculdade de Letras, Programa 
de PósGraduação em Letras Vernáculas, 2014. 
1000 Idem, ibidem, p. 69. 
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e oito vezes em Evocações. Do mesmo modo que o branco, o negro é 
empregado de forma literal ou metaforicamente. Entretanto, observa
se que Cruz e Sousa usa muito pouco o termo preto, mais comum, 
preferindo empregar negro. ‘Preto’ ocorre uma vez em Faróis, para 
caracterizar o substantivo ‘lenço’, e duas vezes em o Livro derradeiro, 
em ‘Campesinas’, coletânea de poemas escritos em 1891, para 
qualificar a palavra ‘uvas’.1001 

 

A complexificação da “questão negra” nas leituras do poeta foi por nós 

trabalhada no capítulo anterior, embora constatando que um perfeito consenso sobre o 

aspecto e suas implicações seja ainda intrincado e nãoresolvido. Leonardo Oliveira, em 

sua Dissertação, entende a questão sob um parâmetro relativista: “Qualquer poema pode 

ser enriquecido por tal questão [etnorracial], desde que o leitor não finalize sua análise 

assim que encontrar a primeira asserção aparentemente racial”1002, o que, ao longo da 

Tese de Máxima, não parece ir contra. A posição não exclusivista, portanto, nos parece 

mais promissora para leituras abrangentes do poeta, o que Leonardo enfatiza em seu 

texto1003. 

A pesquisadora, em essência, lê o desejo, a eroticidade na poética do simbolista 

como uma questão ligada à própria interdição: “[o] amor só se tornará acessível 

efetivamente quando o objeto da paixão do eu lírico for a mulher negra, uma resposta 

aos amores proibidos e inacessíveis pelas musas tudescas”. No entender da professora, 

“essa concretude do desejo sexual representa também o resgate de sua africanidade, mas 

sobretudo representará a própria expressão de vida, a força criadora da palavra”1004. 

Máxima nos apresenta uma perspectiva de leitura em que a objetividade na 

elaboração dos assuntos justifica o número de páginas em sede de Doutorado (162), 

buscando o máximo de conteúdo no menor espaço. A transparência de recepção é 

indubitável: “Eros [...], na poesia de Cruz e Sousa, não é apenas uma divindade mítica, 

mas principalmente o elemento motivador do ato de criação literária”. Conclui a autora 

que  
                                                             
1001 Idem, ibidem, p. 96. 
1002 OLIVEIRA, 2007, p. 13. 
1003 Leonardo sugere, implicitamente, a complexificação da leitura caso o receptor não soubesse da etnia 
do poeta, fato nunca antes cogitado em textos: “Interpretar o personagem central como negro diminui as 
possibilidades de identificação do leitor, seja ele de que etnia for, pois mesmo a identidade racial a que 
poderia referir é restrita. No entanto, não é necessário negar que a linguagem constrói esse símbolo 
étnico, desde que não termine nele. Sabemos que o poeta era negro por sua biografia, no entanto, esse 
aspecto é ressaltado na crítica de tal texto [‘Emparedado’] independentemente de não haver marcas 
indicativas disso no eulírico. A crítica contempla, assim, apenas uma leitura possível para quem tem o 
conhecimento prévio do escritor, renegando a leitura daqueles que interpretaram esse texto sem esse 
conhecimento, livres, portanto, para explorar aspectos para os quais a crítica se fecha” (OLIVEIRA, 
2007, p. 130. Grifos nossos). 
1004 GONÇALVES, 2014, p. 129. 
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o erotismo na obra do poeta catarinense nos remete à ideia de força 
geradora de sentidos. A erotização na sua poesia dirigida para o 
feminino esvazia a palavra de seu sentido primitivo, fazendo brotar 
outros novos sentidos observados na relação sinestésica entre som, cor 
e perfume.1005 

 

A investigação temática, embora recorrente na crítica, parece ser inesgotável em 

Cruz e Sousa. Máxima não deixa de repassar as principais noções histórias sobre a 

eroticidade na poética do catarinense, remetendo a Bastide, Afonso Romano de 

Sant’Anna, e constatando a força geratriz da poesia como advento desta célulamãe. 

O que nos fica inconteste, tanto na leitura da pesquisadora quanto em outras que 

vimos anteriormente, é que a poética de Cruz e Sousa possui uma maleabilidade de tal 

modo imensa, que por diversos ângulos temáticos diferentes uma pesquisa profunda 

pode concluir pela pulsão e tensão lírica central do esteta catarinense neste ou naquele 

sentido. Seja o satanismo, o erotismo, o riso irônico, a revolta racial transformada em 

estesia estética, o poeta parece driblar qual seria o nódulo fulcral1006 de sua escrita, que 

muda de acordo à direção das análises, o que nos representa um dado fundamental de 

leitura. Quem venha, futuramente, a pesquisar Cruz e Sousa pelo ângulo – por exemplo 

– do “desejo de modernidade” ou da “atemporalidade”, acreditamos que também 

encontrará subsídios para constatar o “impulso motriz” da poética nesse sentido.  

Cruz e Sousa resvala às classificações, este é um ponto constatável desde as 

primeiras leituras, rumando pelo século XX, até hoje. Tal perspectiva nos sugere uma 

informação relevante: “algo” em sua poética permite que as leituras se modifiquem 

radicalmente, conquanto a “superfície textual” – a Obra escrita, simplesmente – seja a 

mesma, desde o século XIX. 

A quarta Dissertação de Mestrado de 2014 – ano a partir do qual não 

encontraremos mais trabalhos de porte acadêmico sobre o poeta – é de nossa própria 

lavra, já citada aqui1007. 

Com efeito, seguindo a perspectiva da atual Tese, relemos nosso antigo trabalho 

e constatamos que dois eixos se apresentam: a leitura do poema “Violões que 

choram...”, e diversas conexões interdisciplinares que relacionamos a Cruz e Sousa, 

                                                             
1005 Idem, ibidem, p. 129. 
1006 Referimonos, aqui, ao fato de que desde a Dissertação sobre o Satanismo, até às demais, envolvendo 
o trágico, o erótico ou o riso irônico, sempre deixam implícito ou explícito que aquele parece ser o eixo 
central de onde emerge a poética de Cruz e Sousa.  
1007 CAPOBIANCO, 2014. 
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tomando como base os indícios que localizamos em sua poética e em alguns teóricos. 

Buscamos relacionar o poeta catarinense à Teoria das ideias, de Platão, a Baudelaire, 

Swedenborg, Wagner, Debussy, Bach, Freud e a outros substratos, envolvendo 

economia, política e até mesmo grafologia. Como “leitura”, transcrevemos um exemplo 

em que buscamos articular estas diversas direções, justificando a extensão por incluir 

quadras inteiras do poema do autor de “Violões que choram...”: 

 

[...] 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 
leitmotiv1008 dos “homens ao violão”, por 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 
Leminski1009 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 latentes–
1010, num crescendo quase palpável. É o que faz, precisamente, ao 
iniciar cada uma das últimas quadras por ‘toda’, ‘todas’ e ‘tudo’, 

                                                             
1008 MEDAGLIA, Júlio. Música, maestro!: do canto gregoriano ao sintetizador. São Paulo, Editora Globo 
Livros, 2008. 
1009 LEMINSKI, 2003, p. 70. 
1010 LAM, Basil. Beethoven: quarteto de cordas. Rio de Janeiro, Zahar, 1983. 
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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 plebeia 
De requebros de faunos e ondas lascivas; 
A langue, mole e morna melopeia 
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 meiasnoites!1011 
 
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 melopeias 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.1012 

 

Não obstante, o eixo condutor de nosso trabalho foi a “crítica biográfica 

contemporânea”, conceito capitaneado pela professora Eneida Maria de Souza, da 

Universidade Federal de Minas Gerais, em que fragmentos da vida do poeta se 

mesclaram às interconexões que buscamos, e, por isso, o avanço real de leitura ficou em 

forma de “sugestão” para futuros receptores, muito embora nosso “Resumo” inicie 

nestes termos: 

 

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, 

                                                             
1011 SOUSA, 2000, pp. 122126. 
1012 CAPOBIANCO, 2014, passim. 
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Grafologia, mística, conjugando os vários ângulos da música, da 
leitura líricopoética, das editoras da época, dos elementos de 
modernidade metropolitana, do jornalismo, da publicidade e do 
‘decadentismo’.1013 

 

Não fugindo do que outros já fizeram, porém de forma diferente, concentramos 

nossa atenção em propor vias alternativas para se entender Cruz e Sousa, ainda que a 

“leitura”, efetivamente, tenha ficado restrita aos “Violões que choram...”, cujo avanço 

foi antes esboçado do que levado a cabo com larga extensão. Não era nossa proposta 

caminhar adiante na “leitura efetiva”, pois a paixão pela obra do autor de Faróis e pela 

historiografia crítica multidisciplinar nos sugeriram que era necessário, primeiro, uma 

abertura de caminhos. Antes de ler mais detidamente Cruz e Sousa era preciso percorrer 

abordagens de temática ampla, cujo exemplo de Andrade Muricy é um dos mais 

lapidares. 

 

8.1 – Análise recepcional das leituras acadêmicas de Cruz e Sousa 

 

Existe território fronteiriço, delicado, que separa muitas vezes com uma linha 

translúcida o cotejo, comparação, glosa ou explicação do conteúdo de todas estas obras, 

com a perspectiva de leitura. O que nos traz de avanço o “leitor acadêmico” não é o 

mesmo que extrair trechos de um artigo e trazêlos à baila. Entretanto, o fizemos para 

poder abordar, neste final do percurso pelos trabalhos acadêmicos (antes de chegar à 

Ivone Rabello), um fascinante paradoxo. Sim, um paradoxo nãocondenável, antes 

brilhante porque nos antecipa o ângulo em que nossa Tese pretende efetivamente 

inovar. Expliquemos na sequência, então, este estimulante oxímoro. 

As mais representativas leituras que até o momento conferimos, na seara 

acadêmica, pertencem – com justo mérito – a Anelito e Leonardo1014 1015, devido à pedra 

                                                             
1013 CAPOBIANCO, 2014. 
1014 Anelito e Leonardo têm os mesmos sobrenomes “Pereira de Oliveira”, apesar de não serem 
familiares. Para nós, essa simples coincidência nos sugere aquela fagulha de “acaso” místico que 
envolveu Cruz e Sousa, as circunstâncias únicas que o cercaram, como a devoção dos amigos, que 
publicaram muito mais de composições do poeta do que ele próprio. A atmosfera de idolatria, o 
sacerdócio a que se entregavam os simbolistas que seguiam o magnetismo pessoal de Cruz e Sousa, já 
descrito por inúmeros testemunhos de quem o conheceu pessoalmente, e todas as “raridades” e 
“exceções” que cercam o poeta, como introdutor de um movimento revolucionário, e – segundo Antonio 
Candido – o único escritor e poeta brasileiro relevante do século XIX descendente direto de uma 
linhagem africana, sem miscigenação. Tudo parece “acaso”, até com os dois pesquisadores, entre os 
melhores que vimos. 
1015 MarieHélène Torres – como vimos –, realiza leitura comparada, o que naturalmente dilui 
determinados aprofundamentos que poderiam surgir de uma leitura exclusiva. Quanto à nossa própria 
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angular que descobriram e exploraram a fundo – que não é a temática. Ivone Rabello se 

inclui, mas seu tópico pertence ao capítulo seguinte.  

A tônica que, de certo modo, vemos como o “coração das análises”, alicerce das 

leituras destes renomados pesquisadores, está centrada na constatação da 

intraduzibilidade da poética de Cruz e Sousa em sentidos, significados ou ideações 

descritíveis pelo léxico, ou, em outras palavras, a poesia cria o intraduzível em 

vernáculo. Esta é a “síntese das sínteses” que podemos expor. Davi Arrigucci Jr. já 

antevira esse caminho, em 1977, mas os dois estudiosos citados aprofundaram esse 

campo do inacessível à linguagem, que é inseparável da própria obrigatoriedade da 

grafia escrita, tensionando o limite do inteligível até projetar o texto sousiano em 

“imagem poética”, como diz Leonardo, ou “poética do indizível”, como alude Anelito, 

lembrandonos, assim, o conceito da “linguagem fascista” a que alude Roland Barthes, 

que obriga o sujeito enunciador a se servir da linguagem que dispõe, somente podendo 

expressar o que os limites do léxico permitem. Só há o dizível na linguagem, sob o 

ponto de vista em que estamos situados. Embora pareça uma visão reducionista, esta 

“inapreensão para uma concretude da contextura textual” do catarinense parece ser o 

núcleo matricial de onde partem todas as digressões estéticas, morais, filosóficas e 

poéticas1016 das leituras de Anelito e Leonardo, desenvolvidas até o limite do potencial 

do viés que adotaram. 

O paradoxo sobre o qual aludimos está em que, na Tese e na Dissertação, que se 

constituem em trabalhos acabados, existe o “inarredável posicionamento do 

pesquisador”, que não pode fugir da construção de um entendimento sobre o que está 

                                                                                                                                                                                   
pesquisa, em sede de Mestrado, não vemos representatividade suficiente para um avanço específico da 
leitura da obra Cruz e Sousa, a ponto de constar ao lado dos trabalhos de Anelito e Leonardo. 
1016 Entendemos a “ruptura da traduzibilidade”, na poética de Cruz e Sousa, como um entrelugar que 
projeta as mais profundas sinestesias e abismos psíquicos, mas sob a obrigatoriedade fascista de sempre 
fazer uso da linguagem para isso. Explica Barthes que “a língua, como desempenho de toda linguagem, 
não é nem reacionária, nem progressista; ela é simplesmente: fascista; pois o fascismo não é impedir de 
dizer, é obrigar a dizer. Assim que ela é proferida, mesmo que na intimidade mais profunda do sujeito, a 
língua entra a serviço de um poder. Nela, infalivelmente, duas rubricas se delineiam: a autoridade da 
asserção, o gregarismo da repetição. Por um lado, a língua é imediatamente assertiva: a negação, a 
dúvida, a possibilidade, a suspensão de julgamento requerem operadores particulares que são eles 
próprios retomados num jogo de máscaras linguageiras; o que os linguistas chamam de modalidade nunca 
é mais do que o suplemento da língua, aquilo através de que, como uma súplica, tento dobrar seu poder 
implacável de constatação. Por outro lado, os signos de que a língua é feita [...] só existem na medida em 
que são reconhecidos, isto é, na medida em que se repetem; o signo é seguidor, gregário; em cada signo 
dorme este monstro: um estereótipo: nunca posso falar senão recolhendo aquilo que se arrasta na língua. 
Assim que enuncio, essas duas rubricas se juntam em mim, sou ao mesmo tempo mestre e escravo: não 
me contento com repetir o que foi dito, com alojarme confortavelmente na servidão dos signos: digo, 
afirmo, assento o que repito. Na língua, portanto, servidão e poder se confundem inelutavelmente” 
(BARTHES, Roland [1978] Aula: aula inaugural da cadeira de semiologia literária no Colégio de França. 
Trad. e posfácio de Leyla PerroneMoisés. São Paulo: Editora Cultrix, 2004, pp. 1516. Grifos nossos). 
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imbricado em seu objeto, filosófica ou poeticamente. Isto é uma “concepção”, uma 

“visão”, um texto acabado, embora ambos os críticos afirmem esse arremesso acima da 

linguagem, em Cruz e Sousa. Dãonos uma visão acabada do poeta, afirmando 

simultaneamente que a visão acabada/fechada de sua poética não é possível, por se 

constituir em um tipo inefável de experiência estética não restrita ao vernáculo, reinante 

no campo sinestésico, sensorial, imaginativo, mas intraduzível. Em outras palavras, são 

leitores que nos dão obras bemacabadas sobre um poeta que não admite significados 

bemacabados. As próprias pesquisas concretizam um entendimento sobre a poética do 

catarinense que, em tese, seria inconcretizável. Longe de ser “condenável”, é um 

fantástico paradoxo que se nos apresentou, sob o âmbito das leituras, e que, se o 

confirmarmos em Ivone Rabelo, será nossa plataforma embasadora de uma nova visão 

sobre o poeta. 

Estes aspectos destacados pelos pesquisadores, ademais, não são exclusivos de 

Cruz e Sousa, mas da moderna poesia universal, inaugurada por Baudelaire, no 

entender de praticamente todos os mais importantes estudiosos. Hugo Friedrich, 

referindose ao autor de Les fleurs du mal, já havia notado diversos recursos de 

linguagem em suprarealidade e desdobramentos nessa direção. A lição do pesquisador 

define com clareza a herança que ajustamos a Cruz e Sousa, reconstrutor dessa 

modernidade no Brasil1017, que – em última análise – é a colunata teórica em que se 

engendram leitores tão meritórios quanto Anelito e Leonardo. O teórico alemão já nos 

indica qual o caminho da modernidade, escrevendo sobre a técnica lírica de Baudelaire 

o ideário que, em nosso entender préconclusivo, cabe ao poeta brasileiro: 

 

Tratase de palavraschave que, sem qualquer dificuldade, se podem 
distinguir em dois grupos opostos. De um lado estão: obscuridade, 
abismo, angústia, desolação, deserto, prisão, frio, negro, pútrido… do 
outro: ímpeto, azul, céu, ideal, luz, pureza… esta antítese exacerbada 
passa através de quase toda sua poesia. Muitas vezes, comprime-se no 
espaço mais conciso e torna-se dissonância lexical, como ‘grandeza 
suja’, ‘caído e encantador’, ‘horror sedutor’, ‘negro e luminoso’ Esta 
aproximação do que normalmente é incompatível chamase: 
oxymoron. É uma antiga figura do discurso poético, apropriada para 
exprimir estados complexos da alma. Em Baudelaire sobressai por seu 
emprego desmedido. É a figura chave de sua dissonância 
fundamental.1018 

                                                             
1017 Já citamos que Andrade Muricy, mesmo sentindo a influência de Baudelaire sobre o simbolista 
brasileiro, não encontrou um verso seu que fosse “reflexo imediato” (MURICY, 1987, p. 29), “cópia” ou 
“pastiche” do francês. Cruz e Sousa reconstruiu o ideário simbolista e o filtrou em seu psiquismo e na 
técnica particular que desenvolveu em sua escrita revolucionária. 
1018 FRIEDRICH, 1978, pp. 4546. (Grifos nossos) 
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O prolífero paradoxo que detectamos no macroconjunto das leituras acadêmicas 

dos principais representantes nos abre uma via de acesso extremamente ampla, que 

trabalharemos mais adiante. Cumprenos verificar, ainda, a magnitude do ápice das 

leituras, encarnadas na obra de Ivone Rabello, e a partir de então verificar qual o 

caminho prospectivo possível. 

 

8.2 – O ápice atual: Ivone Rabello 

 

Em nossa atual pesquisa já mencionamos diversas vezes a Tese de Doutorado de 

Ivone Daré Rabello (1997). Na publicação em livro, em 2006, a teórica sinaliza as 

alterações textuais que efetuou: “espero que tenha acertado o momento de retornar ao 

texto original, libertandoo das marcas mais visivelmente acadêmicas e, principalmente, 

dos fascínios enganadores”, o que demonstra uma autocrítica que, sem o menor 

demérito, resultou na obra magna sobre o catarinense, sendo a versão que nos chegou 

às mãos. 

Antes de entrarmos no texto da autora, desde 1989 professora da Universidade 

Federal de São Paulo – USP –, hoje aposentada, mas ainda atuante na pósgraduação, é 

preciso observar que no início ela menciona as prolíferas conversas com seus alunos do 

“curso de Teoria Literária de 1996”, ou seja, não se trata de uma simples “leitora de 

Cruz e Sousa”, mas uma intelectual de trajetória acadêmica e cultura muito vastas. 

Sua obra já traz um título que nos é sugestivo: Um canto à margem: uma leitura 

da poética de Cruz e Sousa. O artigo indefinido parece indicar, de antemão, que “uma 

leitura” não é a última, a correta, ou a melhor. É uma dentre outras que a própria 

professora poderia fazer, em outra ocasião. Seu texto sugere isto, embora a autora não o 

declare expressamente.  

Rabello adota uma esquemática em que intercala momentos biográficos – em 

que situa o leitor na malha conflituosa da história do poeta catarinense –, trechos em que 

repassa alguns pontos da crítica, e a leitura poética em si mesma, em nossa 

apertadíssima síntese. 

A primeira análise poética que realiza toma como base o soneto “Flores da lua”, 

de Cruz e Sousa, que, ao longo de dezessete páginas, dedicando seções especiais para 

cada quarteto e terceto, explora – por exemplo – os campos fonéticos, semânticos, 

sintáticos, gramaticais, sinestésicos, conflitantes, antitéticos, emocionais, situando como 
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se dão as cores, formas, sonoridades e turbações da alma do poeta, transposta nos versos 

e inserida no macrocontexto cultural da época. Eis o soneto do esteta catarinense: 

 

Flores da lua 
 
Brancuras imortais da Lua Nova 
Frios de nostalgia e sonolência... 
Sonhos brancos da Lua e viva essência 
Dos fantasmas noctívagos da Cova. 
  
Da noite a tarda e taciturna trova 
Soluça, numa trêmula dormência... 
Na mais branda, mais leve florescência 
Tudo em Visões e Imagens se renova. 
  
Mistérios virginais dormem no Espaço, 
Dormem o sono das profundas seivas, 
Monótono, infinito, estranho e lasso... 
  
E das Origens na luxúria forte 
Abrem nos astros, nas sidéreas leivas 
Flores amargas do palor da Morte.1019 

 

Tornase necessário, para o prosseguimento de nossa pesquisa, que 

transcrevamos o que a pesquisadora esmiúça apenas sobre o primeiro quarteto ( ! ), e 

mesmo assim não em sua totalidade, a fim de que façamos ideia do grau em que o 

dimensionamento de sua leitura se situa. Fugindo ao impulso natural de trazer ao nosso 

texto fragmentos numerosos e extensos da obra da autora, tomaremos o seguinte trecho 

como um pálido paradigma do alcance de seu trabalho: 

 

Desde a primeira leitura, reconhecemos no poema vínculos com 
diferentes cânones. Nos quatorze versos decassílabos e em sua 
estrutura fixa identificamos a forte tradição parnasiana, que atuou 
decisivamente no final do século XIX no Brasil e permaneceu 
dominante até o Modernismo de 22 [1922]. A regularidade métrica, a 
busca da palavra rara e da sintaxe requintada, com leves anástrofes 
(versos 5 e 6; 13 e 14), evidenciam o paciente trabalho artesanal com a 
forma e o domínio da técnica do verso. Por outro lado, o elaborado 
emprego das aliterações e das assonâncias, na busca de associações 
entre poesia e música, as conjunções de concreto e abstrato e as 
misturas sensoriais das sinestesias, a expressão indireta da 
subjetividade por via de imagens que evocam significações 
plurívocas, a atmosfera noturna e onírica propícia às visões 
enigmáticas, a dissolução da referência, o ataque à clareza do sentido 
– todos esses são apenas os traços mais visíveis do que se reconhece 
facilmente como convenções simbolistas. Fortemente unidos, os 

                                                             
1019 SOUSA, 2000, p. 111. 
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cânones parnasiano e simbolista se mostram em ‘Flores da Lua’ bem 
como em toda a obra de Cruz e Sousa. [...] ‘Flores da Lua’ chama a 
atenção pelo estranho halo que emite, misto de suavidade e susto. Nas 
acumulações de sonoridades, lançanos às sugestões que contribuem 
para o apagamento da referência, com imagens se somando em 
enumerações sinestésicas (‘Brancuras.../frios.../Sonhos brancos...’). 
Mas a força contrastante da quebra rítmica, no enjambement, e da 
sonoridade aberta, que se enlaça à imagem da morte e seus fantasmas 
(‘...e viva essência/dos fantasmas noctívagos da Cova’), instala 
tensões. 
Como se vê, nos procedimentos do primeiro quarteto dominam os 
contrastes: na sonoridade, dos sons nasais (em ‘sonolência’, ‘Sonhos’, 
‘brancos’ e ‘essência’) ao som aberto (‘imortais’, ‘fantasmas’, 
‘Cova’); nas imagens, do súbito salto do mundo do alto (a Lua) ao 
mundo subterrâneo e sinistro (a Cova). E, em sua totalidade fechada 
em si mesma, o soneto – objeto composto sob o domínio da 
consciência construtiva –, faz das tensões seu procedimento 
estruturante. O acalanto noturno e dissolvente traz, ao final, o 
despertar com a soturna figura da Morte, nomeada apenas na última 
palavra do poema. Na sombria luminosidade que emana do conjunto, 
o leitor pode desejar entregarse apenas ao prazer do encanto, ou 
buscar, sem a ele furtar se, decifrar o enigma das imagens tão 
fortemente cerradas sobre si mesmas e cujas tensões se paralisam no 
engendramento do signo Morte. [...] Se buscarmos a significação em 
‘Flores da Lua’, logo nos damos conta de que o poema se desfaz ao 
ser descrito em seu sentido literal, e também essa é a marca de sua 
modernidade.1020 
 

Parecenos perfeitamente claro que trazer o conteúdo da obra para análise, em 

nosso texto, é tarefa faticamente inviável, além de desnecessária. Nosso objetivo – se 

quiçá o pudermos definir desse modo, e for possível – é “sair do texto” e verificar o que 

ocorreu, com efeito, na leitura. 

A primeira constatação, que se engendra às nossas anteriores, é a de que Cruz e 

Sousa ostenta riqueza poética suficiente para motivar as mais aprimoradas culturas – e 

aqui no mais alto grau: o acadêmico. O texto de Rabello nos evidencia que a pobreza do 

amontoado crítico que vimos, desde o início de nosso trabalho, é culpa dos leitores

críticos, não do poeta catarinense. Há, nos textos do simbolista, muito mais do que 

recolhemos em precárias análises. A professora, ao publicar um colossal e inovador 

trabalho sobre o poeta, 108 anos depois de sua morte (18982006), provou que o 

catarinense foi subestimado em sua lírica muito mais pela incompetência crítica – que 

vimos Cassiano Nunes apontar com surpresa – do que por “limitações” da estética do 

autor de Faróis. 

                                                             
1020 RABELLO, 2006, pp. 2931. 
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A segunda constatação, visível no fragmento acima, consiste na possibilidade de 

concretizar uma leitura que envolva todos os âmbitos, como o lírico, o sintático, o 

existencial, o psíquico, conforme a autora o fez, sem que haja qualquer desarmonia na 

análise. As sinestesias, os sons, a temática múltipla e a inconcretude material da poética, 

em seus mais diversos recônditos, nos aparecem sem que a autora demonstre esforço, 

ou, em outros termos, como percepções naturais que emergem de uma leitura eficiente. 

Até mesmo a necessidade de articular a poética com as questões históricas limítrofes e 

turbulentas, do final do século XIX, a autora não deixa de abordar, ainda que em sua 

obra não concentre a escrita em uma possível “sociologia literária”, caminhando com 

absoluta segurança no campo da leitura poética1021. A professora sequer se esquece de 

sugerir as possibilidades de ler Cruz e Sousa a partir de dimensões psicanalíticas, 

históricas e na confluência dos preconceitos e discriminações, embora se detenha no 

objetivo poético de seu trabalho. 

A terceira constatação, porém, adquire importância notável em nossa Tese. Ao 

nos distanciarmos da obra da estudiosa para vêla em seu macrocontexto, identificamos 

um fenômeno cuja evidência nos parece plausível e constatável: o mergulho na leitura 

da obra de Cruz e Sousa depende – diríamos “quase exclusivamente” – da capacidade 

do leitor. De sua competência receptiva. Neste jogo, dialogam sensibilidade, noção 

estética, cultura, vivência de mundo, experiências biográficas, desilusões, imaginação, 

enfim, todo o potencial de que o leitor dispõe é demandado pela poética do catarinense, 

e na medida em que o receptor seja “rico” – caso em que a professora Rabello constitui 

exemplo modelar – mais fascinante, motivadora e multidimensional será sua leitura. O 

poeta inaugurador do Simbolismo dá ao leitor a emoção, profundidade e interesse que 

se coadunam diretamente à competência receptiva deste último. 

Umberto Eco, surpreendendose com as leituras que alguns críticos fizeram 

sobre sua famosa obra O nome da rosa, admite que muitas das indicações implícitas e 

enigmas que submergiu no texto, somente acessíveis ao leitor capaz, foram descobertos 

por muitos, bem como outros significados, mas não esperava que questões das mais 

diversas e intrincadas – mesmo contagiantes – brotassem da interpretação de diversos 
                                                             
1021 O tensionamento que percorre a lírica do poeta tem confluências em diversos âmbitos. Rabello aponta 
que “a importância dessa tensão está menos na questão ‘pessoal’ que na histórica, pois, na confluência 
das experiências de uma subjetividade, revelamse contradições reais do Brasil do período. Dessa 
perspectiva, as determinações históricosociais e biográficas sedimentadas nessa obra dão a medida de 
sua grandeza artística. Imerso na falsa consciência e contra ela lutando, Cruz e Sousa fica a salvo dos 
museus e da pátina do tempo pela força com que, como a voz lírica mais recalcitrante daqueles tempos 
‘progressistas’, conseguiu expressar, de modo irregular decerto, aquelas contradições. Mas, salvo engano, 
esse núcleo não foi levado adiante sequer por Bastide, que o apontara” (RABELLO, 2006, p. 170). 
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especialistas, questões sobre as quais Eco ou desconhecia, ou “decerto teria lido na 

juventude”, como sugere1022. 

Afirmando que, na interpretação, deparase o exegeta com uma diversidade de 

opções, Eco explica sua postura diante das possíveis conclusões extraídas de um texto: 

“abstenhome de impor uma escolha entre elas não porque não queira escolher, mas 

porque a tarefa de um texto criativo é mostrar a pluralidade contraditória de suas 

conclusões”, o que deixa aos leitores a liberdade de escolha, ou a decisão de “que não 

há escolha possível. Nesse sentido, um texto criativo é sempre uma obra aberta [...]. 

Aceito a afirmação de que um texto pode ter muitos sentidos. Recuso [,porém,] a 

afirmação de que um texto pode ter qualquer sentido”1023. 

A abordagem entre o ctônico e o celeste, que subjaz à leitura de Ivone Rabello, 

tão imensurável quanto suas virtudes acadêmicas, nos sugerem a plausibilidade de que o 

leitor – a despeito da “indizibilidade da poética” ou da “fuga ao fechamento de sentido”, 

em Cruz e Sousa – algum mecanismo individual termina movimentando na 

interpretação e na feição que a obra adquire dentro de seu psiquismo. 

Talvez seja por isso que diversas vezes (em Rabello, Anelito, Leonardo, 

Arrigucci Jr.) observamos o “fascinante paradoxo” de afirmarem a “intraduzibilidade 

concreta” do que há nos versos de Cruz e Sousa, e simultaneamente nos ofertarem 

Dissertações, Teses e Artigos magníficos em que, afinal, constroem “formas acabadas 

ou realizadas de entender o poeta de Faróis”. 

Seria uma contradição, um oxímoro, um paradoxo, de fato? O capítulo seguinte 

deve nos esclarecer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
1022 Aduz Umberto Eco: “li análises críticas em que o intérprete descobriu influências que não havia 
percebido ao escrever, mas eu com certeza lera aqueles livros em minha juventude e entendia que fora 
inconscientemente influenciado por eles” (ECO, 2005, p. 89). 
1023 Idem, ibidem, p. 165. 
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9 – PROPOSTAS PROSPECTIVAS DE LEITURA DE CRUZ E SOUSA 

 

Já dissemos que incontáveis mecanismos internos que temos desenvolvido sobre 

as múltiplas camadas de leitores de Cruz e Sousa não são exclusividade da poética do 

catarinense, mas compõem parte da própria lírica moderna1024, ainda que defendamos a 

tese de que, na obra do esteta catarinense, há muito material explorado somente por ele, 

até hoje. No poeta de Broquéis se encontrava o precursor brasileiro de uma estética que 

o século XX iria fazer desabrochar em diversas direções, o que nos justifica a inclusão 

de poetas como Cecília Meireles e Manuel Bandeira, assim como os demais que já 

citamos, no monumental Panorama do movimento simbolista brasileiro, de Andrade 

Muricy, desassombradamente, bem como as tantas discussões sobre a influência do 

Simbolismo – leiase: Cruz e Sousa – nos poetas brasileiros modernos. Já escrevemos a 

respeito em outra ocasião, sob diversos ângulos1025. É natural a reação que conferimos 

nas dezenas de leituras: havia uma herança profunda colhida em Cruz e Sousa – que não 

é possível mensurar se pelo preconceito etnorracial, pelo privilégio da novidade ou por 

ignorância – tantos autores evitaram admitir. Parecenos coerente que o poeta simbolista 

tenha sido pouco valorizado por se tratar de um vanguardista que antecipou rumos 

artísticos e estéticos em que muitos – a “elite branca”? – gostariam de ter sido os 

inovadores. O século XX mostrounos que foi sempre mais “seguro”, para muitos, 

estigmatizar a figura do poeta e não abordar diretamente os textos. 

Parecenos natural que seja viável uma proposta prospectiva de leitura, mesmo 

diversa das que estudamos até aqui, que não se arvore a dar qualquer “palavra 

definitiva” sobre a arte do grande catarinense, mas demonstrar que o caminho – a bem 

da verdade –, foi recémaberto. Estamos “começando” a ler Cruz e Sousa. 

Sim, podemos recorrer a diversas ferramentas, tanto na poesia quanto em outros 

campos, até mesmo em outras ciências. Cremos ser possível dar uma resposta teórica 

que permita uma leitura – jamais “melhor” – mas no sentido de “uma nova direção” a 

                                                             
1024 Os aspectos modernos desenvolvidos nas obras de Hugo Friedrich (1978), Anna Balakian (2000) e 
Octavio Paz (2012), para ficar com alguns, já nos demonstram ser viável pensálos em Cruz e Sousa, 
tomando as obras críticas como parâmetro. Ao ler a poética do catarinense, mais adiante, conferiremos a 
adequabilidade da proposta.  
1025CAPOBIANCO, Juan Marcello. Cruz e Sousa e a poesia do século XX: por dentro do verso. Revista 
SOLETRAS, v. 26, pp. 180195, 2014b; Idem, 2013; Idem, 2013a ; Idem, 2013b; Idem. O simbolista 
Cruz e Sousa (1861-1898) e suas conexões interdisciplinares com Platão, Baudelaire, Wagner, Debussy, 
Freud, história, política, modernidade e grafologia, dentre outras (Minicurso ministrado em 2015, na 
Universidade Veiga de Almeida). 
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partir do incontestável apogeu da exegese e da hermenêutica de Rabello, sobre Cruz e 

Sousa, bem como os demais que vimos. 

Não aludimos, porém, a uma forma totalmente jungida aos teóricos pós

contemporâneos, sob pena de restringir com alguma fixidez a noção de recepção, o que 

não nos impede de por eles incursionarmos.  

Quando Peter Bürger, por exemplo, em Teoria da vanguarda, inicia seu capítulo 

sobre as “Reflexões preliminares a uma ciência crítica da literatura”, cita Habermas 

como epígrafe, que havia escrito: “O mundo do sentido transmitido oferecese ao 

intérprete apenas na medida em que o informa sobre o seu próprio mundo”1026. Cruz e 

Sousa não pode dar ao seu leitor o que dentro deste não se encontra em gérmen, porque 

o caráter simbólico de sua escrita extrai as texturas intrahumanas que o receptor precisa 

doar, o quanto tiver. Por isso muitos não o leem: por não poderem ou não se dispuserem 

a um desdobramento de si na entrega para a interpretação.  

Mais adiante, Bürger explica que não cabe ao receptor de uma obra de arte 

apenas captarlhe o mero sentido, e nem mesmo o sentido das partes em relação ao todo, 

mas posicionarse em outro nível de interpretação, em que se alargue o caráter de 

enigma e na base da estrutura da obra buscarlhe “a chave do caráter enigmático da 

criação”1027. Naturalmente, Bürger se refere a uma expressão personalíssima, de 

vanguarda, quiçá inexprimível, eis que o próprio estabelecimento de regras, sobre uma 

arte que já rompeu com a admissibilidade de regras, seria, por si só, um paradoxo. O 

intelectual sugere um nível mais aprofundado da interpretação, em que o leitor possa 

submergir até o fundo de seu mar imaginativo, e de lá extrair um sentido seu, pessoal, 

ou o “caráter enigmático da criação”. O enigma, assim emerge na(da) recepção. Ainda 

essa direção nos pode levar adiante. 

Para Agamben, o leitor contemporâneo deparase com a luminosidade ofuscante 

do presente, que – em nosso objeto de estudo – entendemos como as exegeses que vão 

brilhando sobre a obra, mas, malgrado, paralisandoa em visões cronotopicamente 

definidas. Alerta o teórico que “o contemporâneo é aquele que mantém fixo o olhar no 

seu tempo, para nele perceber não as luzes, mas o escuro”1028. Adiante nos explica que 

essa “escuridão” não consiste em uma passividade inerte ou em uma imobilidade, mas 

                                                             
1026 HABERMAS, Jünger (Erkenntnis und Interesse) (Conhecimento e interesse), Technik und 
Wissenschaft als “Ideologie” (Técnica e ciência como “ideologia”), Frankfurt, Suhrkamp, 1968, p. 158. 
Apud: BÜRGER, Peter. Teoria da Vanguarda. Lisboa: Veja, 1993, p. 27. 
1027 BÜRGER, 1993, p. 132. 
1028 AGAMBEN, 2009, p. 62. 
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na “habilidade particular” em que o intérprete é capaz de “neutralizar as luzes que 

provêm da época para descobrir as suas trevas, o seu escuro especial, que não é, no 

entanto, separável daquelas luzes”1029. 

Sim, a apreensão de uma leitura prospectiva não pressupõe ignorarmos o 

patrimônio historiográficocrítico que vimos ser elaborado ao longo das décadas, mas 

capturar a reflexão dessa luz e perceber seu futuro – ou sua escuridão – que nessa 

mesma luz está engendrado. Por isso, Agamben dirá, adiante, que essa percepção de 

“escuro” é também a capacidade de apreender a luminosidade que nele subjaz, 

permitindo ao intérprete que caminhe “dividindo e interpolando o tempo”, e assim 

ficando “à altura de transformálo e de colocálo em relação com os outros tempos, [e] 

de nele ler de modo inédito a história”1030. 

Desse modo, a autonomia do intérprete toma paisagem de percurso no já

construído, mas deve, nele, alcançar dimensões mais profundas. Não apenas “sentir”1031 

e explicar ao outro em palavras, pois, vejamos atentamente que, para Octavio Paz, “a 

poesia não se sente: se diz [...] não é uma experiência que depois as palavras traduzem, 

mas as próprias palavras constituem o núcleo da experiência [...]”. É na própria poesia 

que está a essência, e não no que podemos sobre ela relatar ao próximo, mas a 

experiência estética “se dá como um nomear aquilo que, até ser nomeado, carece 

propriamente de existência – aduz Paz. Então, a análise da experiência inclui a da sua 

expressão. São a mesma coisa”1032. Ora, isto deflui de todas as leituras que fizemos: o 

ato da escrita, da expressão, é a própria expressão, e o leitor – quando encontra o texto – 

é como se “repetisse” a própria escrita em seu campo sensorial, extraindo da experiência 

um mundo individual, que coincide com a leitura, e, por isso, não é “um momento 

posterior”. Tanto assim, que o próprio Octavio Paz nos explica que, “depois da criação, 

o poeta fica sozinho; são outros, os leitores, que agora vão criar a si mesmos recriando 

o poema”1033. Perguntamos: não é um mesmo processo, mas em sentido inverso? Paz 

nos diz: “A experiência se repete, só que ao contrário: a imagem se abre diante do leitor 

e lhe mostra seu abismo translúcido. O leitor se inclina e se precipita”. O convite da 

                                                             
1029 Idem, ibidem, p. 63. 
1030 Idem, ibidem, p. 63. 
1031 Escreve Fernando Pessoa que “Para o homem vulgar, sentir é viver e pensar é saber viver. Para mim, 
pensar é viver e sentir não é mais que o alimento de pensar” (PESSOA, Fernando. Obras completas.  V. 
14. São Paulo: Editora Ática, 1982, p. 262). Articulando nossa leitura ao fragmento do bardo português, 
na leitura prospectiva de Cruz e Sousa, tensionaremos o sentir e o pensar na representação grafológica de 
que dispomos: o texto acadêmico. 
1032 PAZ, 2012, p. 164. 
1033 Idem, ibidem, p. 175. (Grifos nossos) 
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poesia é para os substratos que jazem dentro do próprio leitor, não são algo – 

entendemos – que ele vá colher fora, do alheio. Por isso, explica Paz, o receptor que se 

doa à poesia, “ao cair – ou ascender, ao penetrar nos aposentos da imagem e entregarse 

ao fluir do poema – se desprende de si mesmo para internarse em outro ‘si mesmo’, até 

então desconhecido ou ignorado”. Sim, entendemos que tal fenômeno é a própria “re

poesia”, em que a recepção não será “uma explicação para o próximo”, mas trabalhará 

dentro de quem a experimenta. Completa Paz: “O leitor, tal como o poeta, tornase 

imagem: algo que se projeta e se desprende de si e vai ao encontro do inominável”. 

Em Cruz e Sousa, o “inominável” a que se refere Paz articulase com a 

indizibilidade e a intraduzibilidade da imagem em palavras, como vimos nos trabalhos 

dos mais visionários estudiosos de Cruz e Sousa. É o encontro do euleitor com o que 

nele justifica sua própria sensibilidade, intuição, sensorialidade, enfim, vida. “Leitor e 

poeta se criam ao criar esse poema, que só existe por eles e para que eles existam de 

verdade”1034, diz Paz. Se isto atinge a camada do intraduzível, como os pesquisadores e 

o próprio poeta mexicano nos dizem, entendemos que essa “imprecisão” é para o mundo 

externo – de quem a vê de fora –, não o interno – de quem a sente. O escritor de O arco 

e a lira – que morreu nove anos antes da defesa da Dissertação em que Leonardo de 

Oliveira trabalhou a “imagem poética”– nos diz, e assim permitimonos dialogar com o 

poeta mexicano: “a imagem não explica: convida a recriála e, literalmente, revivêla 

[...]”, e, por isso, quando Cruz e Sousa nos mostra o inominável, revivemos essa Arte 

em nosso íntimo. Não para o outro, mas para nós. Dessa forma, tudo se funde e se 

transfigura, e, dessa forma  

 

o universo deixa de ser um vasto depósito de coisas heterogêneas. 
Astros, sapatos, lágrimas, locomotivas, salgueiros, mulheres, 
dicionários, tudo é uma imensa família, tudo se comunica e se 
transforma incessantemente, um mesmo sangue corre em todas as 
formas, e o homem afinal pode ser o seu desejo: ele mesmo. A poesia 
leva o homem para fora de si e, simultaneamente, o faz regressar ao 
seu ser original: volta-o para si.1035 

 

Mas essa forma tão personalíssima de recriar a imagem intraduzível nos 

substratos da nossa psique, não seria “demasiado contemporânea” para ler Cruz e Sousa 

e não esbarraria nos paradoxos de “nominar o inominável”, ou “dizer o indizível”? 

                                                             
1034 Idem, ibidem, p. 174. (Grifos nossos) 
1035 Idem, ibidem, p. 119. (Grifos nossos) 
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Cremos que não, enquanto experiência íntima, estrutura completa de efeito, no 

entender de Iser. Isto, em essência, equivale a dizer: a leitura póscontemporânea, ou 

melhor dizendo: prospectiva1036 – que poderá ser realizada, por exemplo, dez anos 

depois desta Tese – não tomará como paradigmas modelos acabados de interpretação. É 

o ser, voltado para sua abissal interioridade, que tem a sua única, momentânea e furtiva 

percepção, como “um lampejo em um momento de perigo”, nas palavras de Benjamin, 

ou uma forma mais direta: cada um constrói e destrói, cria e recria, faz e refaz seu 

próprio Cruz e Sousa. Os versos são os mesmos dos manuscritos, não mudaram1037, mas 

o tempo decorre e os críticos leem de formas cada vez mais diferentes, antagônicas, 

arrojadas, obsoletas, iluminadas, lúcidas, filosóficas. Nós também lemos diferente se 

nos agarramos a uma cronologia: hoje ou há 20 anos. Não foi a obra do catarinense que 

mudou: nós mudamos. Nós, críticos, ensaístas, escritores, acadêmicos, leitores, 

intérpretes, exegetas, hermeneutas, pesquisadores. Nós mudamos e a poesia de Cruz e 

Sousa se transfigura porque é nela, em seu cerne, que jaz o mistério inefável, o elixir 

secreto e a magia que nos arrebata décadas após décadas. E é sempre nova. Essa era a 

aura que o motivava, era nessa atmosfera que sua estesia vibrava. Impressionismo 

crítico? Não. Realidade. 

Um exemplo traduz o que dizemos, para podermos seguir adiante na construção 

da leitura prospectiva. Detenhamonos por um momento, então, em um caso. Já 

narramos, alhures1038, a ambiência em que os adeptos do “sacerdócio simbolista” 

viviam, sobretudo o autor de Faróis. Não falavam apenas de um mero estilo literário. 

Em reportagem de jornal, testemunhos, vimos várias descrições do magnetismo pessoal 

de Cruz e Sousa. Era a “forma como ele lia” sua arte. Nos últimos anos de vida, o poeta 

reuniase, quase sempre, “na pobreza misérrima do ‘Antro’, assim chamado um quarto 

alugado num casarão de dois andares na Rua do Senado, a 20$000 (vinte milréis) 

mensais, cuja vista desembocava num quintal com um tanque de lavagem e galinheiro 

coberto de folhas de zinco”1039. 

                                                             
1036 Por “leitura prospectiva” entendemos não uma situação propriamente póscontemporânea ou de 
dissolução do sujeito, tal nos dizem as mais atuais teorias, mas uma leitura realmente voltada para o 
futuro, que, de alguma forma, possa nutrir a visão de quem venha a recepcionar Cruz e Sousa daqui a 
cinco ou dez anos. Se ousamos tal tarefa quiçá “visionária”, somente o fazemos por ter conferido todo o 
panorama crítico desde o século XIX até hoje, que, criando uma linha imaginária (mesmo quebrada, 
mesmo rizomática) de continuidade, nos aponta para o futuro. 
1037 Exceção feita à Tese de Doutorado que vimos, capaz de localizar incorreções nas edições completas, 
em proveito da originalidade da obra do poeta. Aqui, porém, referimonos ao fato de a obra ser sempre a 
mesma, mudando somente os pontos de vista.  
1038 CAPOBIANCO, 2014, pp. 8385. 
1039 Idem, ibidem, p. 83. 
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Era como uma seita de Iniciados, pois Cruz e Sousa gravitava em uma 

psicosfera tão pessoal, intraduzível, que foi capaz de deixar rastros a ponto de ter “quase 

toda” sua obra publicada depois de morto. Era uma devoção mágica, e no “Antro”, 

“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’”1040. 

Ao traçar vasto panorama histórico em seu O Rio de Janeiro do meu tempo, Luiz 

Edmundo descreveu com humor (embora o espírito do local fosse outro) o “Antro”. Era, 

diz o memorialista: 

 

impenetrável. Turris ebúrnea. Reduto de entonados sonhadores. Loja 
maçônica. Grande Oriente da literatura nacional [...], onde esses 
cardeais do simbolismo, primazes da nova ideia, o arrebatado Carlos 
Fernandes à frente, cabalisticamente, se encontram a desoras, em 
tertúlias memoráveis.1041 

 

Andrade Muricy nos relata um episódio em que fica clara a rara estesia e 

extremada sensibilidade de Cruz e Sousa, que nos escusamos pela liberdade de 

transcrever diretamente de nossa Dissertação de Mestrado: 

 

Eis que, certa feita, Cruz e Sousa declamava ‘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 explicarmonos, disse, imperativo, peremptório.  
O autor dos Broquéis desfezse num pranto convulsivo, aos soluços, 
abraçandose 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. 

                                                             
1040 Idem, ibidem. Por “Fernandes” nos referimos a Carlos Dias Fernandes (relator destas “memórias”, 
que incluímos em nossa Dissertação), que vivia no “Antro” com Tibúrcio Freitas e o pintor e desenhista 
Maurício Jubim. 
1041 EDMUNDO, Luiz. O Rio de Janeiro do meu tempo. Brasília: Senado Federal, Conselho Editorial, 
Edições do Senado Federal, v. 1, 2003, pp. 447448. 
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– 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?! 
 
Considerandose 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’.1042 

 

O trabalho teórico que estamos construindo e o relato do episódio emocional não 

são casuais, mas ferramentas que, articuladas à Ciência, encontram caminhos diversos. 

Por meio das ciências neuronais, cremos, é possível vislumbrar uma posição que nos 

conduza a uma forma atual de ler Cruz e Sousa, e que não se afaste da sacralidade e da 

sensibilidade dos quadros que expusemos1043. Vejamos o que nos dizem Alberto 

Semeler e Juliano do Carmo: “temos razões para crer que a Neuroestética, aliada aos 

grandes avanços das neurociências e com os recentes desdobramentos da 

Neurofilosofia, poderá oferecer em breve argumentos contundentes para uma nova 

concepção de arte”. Entretanto, mesmo hoje estes cientistas podem nos esclarecer 

alguns dados valiosos: 

 

o pensamento contemporâneo preocupase apenas com a cognição no 
sentido linguístico e é incapaz de reconhecer questões importantes, 
tais como sentimentos, emoções, as intuições e as sensações. Tais 
faculdades não são apenas essenciais para a nossa condição humana, 
mas, sobretudo, funcionam como canais vitais para a experiência 
plena. Os estudos da Neurohistória da Arte e da Neuroestética 
buscam a compreensão de algo tratado como uma ficção para muitos 
pósmodernistas: aquilo que os antigos chamavam de natureza 
humana. [...] Para os artistas conceituais a ideia da obra precede sua 
execução e não raramente substitui a própria experiência da obra. 
Assim, ao propor a sensação e a experiência enquanto processos 
básicos para que ocorram novas conexões neuronais, a Neurohistória 
da Arte e a Neuroestética põem abaixo as teses conceituais de que a 
experiência cerebral esteja necessariamente ligada a um processo 
puramente linguístico e simbólico. A arte não é e nem deve ser uma 
experiência inócua. Ela deve perturbar o expectador, provocar 
sensações corporais, prazer, estados de euforia, repulsa, inquietação e 

                                                             
1042 CAPOBIANCO, 2014, pp. 8385. A fonte proveio de: MURICY, José Cândido de Andrade. O 
símbolo à sombra das araucárias: memórias. Rio de Janeiro: Conselho Federal de Cultura, 1976, p.126. 
1043 O testemunho do melhor amigo do poeta nos parece nítido. Nestor Vítor, escrevendo o que era 
consenso entre os seguidores de Cruz e Sousa, afirmava “virnos não sei que prestigioso fluido, não sei 
que vaga eletricidade de todo o seu ser” (VÍTOR,1979, p. 116). 
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angústia. Desse modo, ela revive a sua potência mítica: a 
transmutação.1044 

 

O resgate do emocional, do psíquico, das turbulências nos substratos da 

consciência, tudo entra na Arte. Desse modo, o posicionamento das neurociências não 

se distancia, em nosso entendimento, das considerações trabalhadas pela performance 

do leitor, por Paul Zumthor; dos efeitos sobre o receptor, por Wolfgang Iser; da volta 

para si mesmo e recriação do poema no leitor, de Octavio Paz, do “lampejo 

momentâneo” em que Benjamin captura o momento histórico; da “imagem poética” e 

da “intraduzibilidade da letra”, de Leonardo e Anelito; e tampouco da atmosfera 

sacrária e devota em que habitavam Cruz e Sousa e seu séquito. A neuroestética, em 

suma, inclui o componente emotivo, a comoção, a mudança fisionômica, a alteração de 

ânimo, a agitação e todas as expressões que o corpo manifesta através do psíquico, no 

próprio cerne da fruição da obra de arte, apontando para uma visão atual que – de certo 

modo – relega a um plano secundário as autópsias gramaticais e dissecações 

morfossintáticas.  

É, em síntese, uma coisa só: cada um, a seu modo, acolhe e colhe suas 

individuais “eflorescências” através de Cruz e Sousa. Hoje, são “flores negras do tédio”; 

amanhã, cristais e neblinas. 

Não se dá analogamente o mesmo fenômeno com a música, enquanto linguagem 

universal? Se tomarmos uma obra sem indicações, por exemplo, uma sonata, prelúdio, 

sinfonia1045, desvinculada de temas ou questões prédefinidas, não “traduziremos a 

nosso modo” a linguagem nãoverbal, de forma a fazer sentido em nosso campo 

cognitivopsíquicosensorial, admitindo que obtenhamos a fruição? 

Como isto se dá, então, na vida real da poesia; ou ainda, como podemos ler 

Cruz e Sousa prospectivamente, de forma nova e que não desconsidere os avanços e 

conclusões a que chegaram os maiores estudiosos? E, ainda, como fazêlo sem recair 

em meras divagações e na “superinterpretação” condenada por Umberto Eco? Como 

“enxergar” a escuridão de um porvir sempre adiado, que permeia o brilho do momento 

presente, como, enfim, alude Agamben? É o que, enfim, nos cabe agora. 

                                                             
1044 SEMELER, Alberto; CARMO, Juliano do. A Neuroestética como retomada da experiência estética 
enquanto conhecimento visual. Porto alegre: Intuitio, v. 4, nº 2, nov. 2011, pp. 416. 
1045 A referência a obras eruditas devese apenas ao fato de serem criações frequentemente desconectadas 
de qualquer temática expressa, sem uma autocondução anterior: não indicam que são “de amor”, de 
“saudade”, de “decepção”, de “esperança”, enfim, muitas vezes são simplesmente obras de arte. Trazem 
de título apenas a forma: sonata, serenata, sinfonia, concerto. Cada um que as ouça a seu modo. 
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9.1- As leituras prospectivas propriamente ditas 

 

9.1.1 – “Acrobata da dor”, de Broquéis 

 

Leiamos, para o equilíbrio das escolhas, quatro poesias: dois sonetos bem 

conhecidos, para depois acessarmos, nas duas peças seguintes, alguns rincões intocados 

pela crítica. Eis uma das composições mais célebres, já citada em nossa Tese: 

 

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... 
 
Pedemte 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. 

 

O título nos traduz pertencimento, colagem. Não é o acrobata na Dor; é da Dor, 

a ela pertence, está cativo, e com ela faz peripécias. É possível sentirmos a natureza 

humana em inquebrantável embate. Que o primeiro verso sobreponha variantes 

semânticas da própria risada (“Gargalha/ri/riso”) já foi dito por muitos, como a 

aliteração neste verso: “Gargalha, ri, num riso de tormenta”, mas o “r” rascante repassa 

o verso como um rugido de imprecação, uma admoestação com certo escárnio raspado, 

se dito em vocalidade. É agressivo por si, embaralhase à língua, que acorda impressões 

de arrastamento, ranhura. É a sensação. Corpo. 

Mas o choque com o título nos sobressalta. Iser, privilegiando as negações em 

sua teoria do efeito, explica os desnorteamentos que um novo trecho opera, quando 

muda ou destrói, pela negação, a ideia que o leitor fazia sobre o que lera 
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anteriormente1046. Ora, o primeiro verso, picotado de vírgulas, lemos como um soluço, 

ou a frase entrecortada de quem vem correndo ou está em choque. As assonâncias entre 

o título e a “gargalhada” imagetizam a boca rindo, por ser obrigada a ficar escancarada, 

na aliteração das oito vogais abertas (“Acrobata da dor/Gargalha”). Lembra o riso de 

dor, que alguns têm no inusitado de um golpe trôpego ao andar, ou o riso tragicômico 

dos que veem o momento. Mas o verso acumula à “gargalhada” o “ri”, trazendonos a 

sensação entrecortada e ampliada de quem ri forte para ser ouvido. O “riso de 

tormenta”, porém, paralisanos, projetanos a imagem de carrascos, inquisidores, 

promíscuos das Saturnálias que Bakhtin descreveu em sua ideia de carnavalização1047, 

enfim, seres tenebrosos que personificam a própria gargalhada do Mal (intensificada ao 

máximo no verso). Em essência seria um oxímoro, pois no campo semântico de 

tormenta, que inclui borrasca, temporal violento, tumulto, agitação, desordem, o “riso” 

parece colidir antiteticamente. Isto constatamos, mas nos interessa a face performática, 

pois “riso de tormenta” é expressão que, em cada íntimo condensa um fluxo biográfico 

e psíquico: é o riso de quem foi assaltado e narra o fato em um gargalhar nervoso, o 

riso1048 de pavor. Célia Silva já aprofundou o riso irônico em Cruz e Sousa1049, mas o 

que sentimos ecoar em nós é um ruído satânico, reiterado e saturado, riso hitchcokiano, 

que, na expressão do poeta, soa como um espasmo luciferino. 

Mas seguimos, mesmo que a vocalidade nos tenha arranhado a garganta1050 

pelo “r”, que o primeiro verso reitera na aliteração. Não são palavras, são forças 

imagéticas que vemos em turbilhão nos traspassar, penetrandonos e fugindo. O 

segundo verso, na palavra “como”, sugere uma sombra de metáfora pairando, que 

poderá vir, mas a suposta alegria do palhaço, sua ingenuidade lírica, sua representação 

do ridículo divertido, já vem destruída por um “gargalhar de tormenta” em que ele nos 

surge “desengonçado”. Sentimos a ideia, habitual, de que palhaços se movem como 

                                                             
1046 ISER, 1996, 1999. 
1047 BAKHTIN, 1987. Aludimos à carnavalização nas notas desta Tese. 
1048 O riso traduz também resposta ao obsceno e o sexual, “e, a importância de que se revestem esses 
fatores decorre do significado de distensão da face aos tabus impostos pela sociedade e interiorizados na 
mente dos indivíduos” (SANTOS, Roberto Elísio dos; ROSSETTI, Regina. Humor e riso na cultura 
midiática: variações e permanências. São Paulo: Paulinas, 2012, pp. 188198). 
1049 SILVA, 2012. 
1050 O efeito, para Zumthor se dá mesmo no corpo do leitor: “o [que o] poético tem de profundo [é a] 
fundamental necessidade, para ser percebido em sua qualidade e para gerar efeitos, da presença ativa de 
um corpo: de um sujeito em sua plenitude psicofisiológica particular, sua maneira própria de existir no 
espaço e no tempo e que ouve, vê, respira, abrese aos perfumes, ao tato das coisas. Que um texto seja 
reconhecido por poético (literário) ou não, depende do sentimento que nosso corpo tem. Necessidade para 
produzir efeitos; isto é, para nos dar prazer. É este, a meu ver, um critério absoluto” (ZUMTHOR, 2000, 
p. 35. Grifos nossos). 
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esqueletos quebrados, como guiados por marionetes em um teatro de fantoches. Sim, 

mas esta imagem é assustadora: um palhaço movendose aos tropeços com uma risada 

maligna. É uma cena que estendemos seu fluxo temporal na demora que Paul Valéry 

recomendava, ao complexificar as palavras não as lendo tão rapidamente1051. 

Quando o quarteto segue, o terceiro verso repete, ipsis litteris o “ri num riso”, na 

mesma posição do primeiro verso, ou seja, a partir da segunda palavra. Rítmica e 

visualmente paralela, a expressão não é tautológica, é sobreposta, como se já gritasse. 

Essa gargalhada já incomoda aos ouvidos, porque agora o riso é “absurdo”, ostentativo, 

impressivo, crivado e cansado das tantas vírgulas soluçadas. É um riso que, ao final da 

estrofe, também é inflado de uma ironia e dor violentas. Traznos a sensação apavorante 

de um espasmo epilético. Assim o sentimos. Todavia, o verso traz o personagem 

“nervoso”, que, por isso, não se autodomina, podendo ser algoz e vítima da cena. O 

“riso absurdo” potencializa o “riso de tormenta”, mas a estrofe diz que esse riso é 

“inflado por uma ironia”. Como alguém se “infla” de ironia? Em nós, ecoam confusões 

de cenas, reminiscências, mas ao contrário de Nietzsche, que condenava os exegetas da 

poesia, que tentavam apanhar o poetaborboleta, e no instante lhes escapava1052, nós nos 

atrevemos ao hoje, ao agora. Ironia inflada nos acorda ritos sacrificiais nas arenas 

romanas, em que a espadada de misericórdia era acompanhada pela irônica multidão 

que suspendia o ar na expectativa sádica do assassínio. É o que vê o chute da cadeira na 

forca, ou solta a guilhotina de um condenado que lhe é ironicamente amigo ou familiar, 

por ordens de alguém que sequer conhece. Um pavoroso quadro mítico brotanos dessa 

“ironia inflada”, que é também um tomar de ar por uma “dor violenta”. Não “lemos” os 

versos de Cruz e Sousa, eles nos são sensoriais, nos interrompem a respiração, a dor só 

é “violenta” se margeia os limites do insuportável, se ruge nas masmorras 

medievalescas; é a dor que ressumbra da “grandiloquência discursiva” e da ironia 

sarcástica das telas de Edvard Munch, pintor que certa vez declarou: “a doença e a 

insanidade foram anjos negros no meu berço”1053, e – em todo esse despertar 

expressionistaindividual – paira a cena do palhaço, que vem na imagem que Augusto 

dos Anjos constrói, (e que nos sugere uma “ponte” com o “Acrobata da dor”): “Os 

esqueletos desarticulados,/Livres do acre fedor das carnes mortas, /Rodopiavam, com as 

                                                             
1051 VALÉRY, 2007, pp. 203, 218. 
1052 NIETZSCHE, 2014, p. 129. 
1053 VRIES, Manfred F. R. Kets de. Reflexões sobre caráter e liderança. Trad. de Ayresnede Casarin da 
Rocha. São Paulo: Editora Bookman, 2010, p. 272. 
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brancas tíbias tortas,/Numa dança de números quebrados!”1054. Esse é o clown que nos 

demoniza o poema. 

É uma cena filmográfica, o palhaço dilata os dois extremos – a dor e a ironia – e 

disso tudo vem rindo alto e solavancando. Em nossa leitura, a imagem de Pennywise, do 

filme It (1990)1055, de Stephen King, nos surge como a encarnação do Maligno em um 

palhaço, e ainda assim não saímos dos versos do poeta catarinense, porque a projeção 

real, em nós, da saturação e interposição imagéticosensorial do primeiro quarteto nos 

desperta camadas profundas. Estão nos vazios – ou nos abismos – que Cruz e Sousa 

deixou na multissignificância de sua poesia, entre, pelos e nos versos. 

Mas, sigamos. O segundo quarteto é a exasperação extrema da dor, pois, além da 

gargalhada ser atroz, que vem saturada de perversidade cruel, do desumano e do 

impiedoso, é também “sanguinolenta”. Como sentimos uma risada que, em tudo isso, é 

“sanguinolenta”? Como? Perpassanos a miséria humana, tanto a surrealista imagem de 

quem ri com tanta intensidade que sangra pela boca, algo talvez inverossímil, mas 

metafórico da risada que, de tão destruidora, ri das guerrilhas pavorosas, dos corpos 

tombando em cascata aos tiros, as bocas ensanguentadas nas Grandes Guerras, é o 

recrudescimento da dor profunda transmutada junguianamente em um gargalhar 

sombrio1056. Hoje, agora, temos um alvoroço, uma vibração magnética dessa dor que 

chega a verter sangue, que – fosse Cruz e Sousa da etnia que fosse – não apaga da 

mente histórica a gargalhada inssurecta dos escravos açoitados nos troncos, que 

imprecavam com ironia para não dar prazer aos algozes. Mas, daqui a um ano, talvez a 

risada sanguinolenta nos apareça de outra forma. Recriamonos sempre. Assim lemos 

hoje. 

O quarteto avança, mas o palhaço agita seu chocalho – o guizo – e os versos se 

entrecortam nas vírgulas, pela convulsão do personagem: 

 

Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta, gavroche, salta clown, varado [...]. 

 

                                                             
1054  “As cismas do destino”, de Augusto dos Anjos: (ANJOS, Augusto dos. Eu e outras poesias. São 
Paulo: Martins Fontes, 2000, p. 24). 
1055 Também lançado em livro: KING, Stephen. It: A coisa. Rio de Janeiro: Editora Objetiva, 2014. 
1056 Em um dos tantos casos que tratou e narrou, o psiquiatra suíço nos conta que uma mulher, “ao receber 
a notícia da morte do pai, foi acometida de uma dor estranha, que culminava em crises histéricas de riso” 
(JUNG, Carl Gustav. Psicologia do inconsciente. Trad. de Maria Luiza Appy. Petrópolis: Editora Vozes, 
2011, p. 47). 
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Quando vocalizamos, na esteira do conceito de Zumthor, ouvimos acordes 

supressivos, imprevisíveis, as repetições da anáfora “salta” parecenos uma 

intensificação do grotesco literário, que, em meio a tantas vírgulas, vem entrecortado de 

sarcasmos, risadas cadenciadas e lentas, de quem ri ironicamente e quer ser ouvido. A 

ordem do “agita”, que vem de outrem sobre o palhaço, já foi mencionada por muitos 

intérpretes, mas, para nós, o imperativo parece varar todo o soneto pela sua própria 

justificação de existência. Sentimos Cruz e Sousa atravessar a ideia do palhaço 

inserindo moleques que saltam, travessos, sobre os despojos humanos da guerra, citando 

o “gavroche”1057, personagem de Os miseráveis, de Vitor Hugo, criado nesse contexto. 

Mas o poeta empalidece o personagem e o desnatura de sua centralidade, pois o clown, 

antigamente, era o palhaço que surgia com uma “caricatura toda branca no rosto e 

atendia a outro palhaço que vinha com a maquiagem normal de palhaço”1058. 

Seguimos uma imagem em movimento, caricata e macabra, que no final da 

estrofe se agudiza: 

 

Da gargalhada atroz, sanguinolenta, 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta, gavroche, salta clown, varado 
Pelo estertor dessa agonia lenta... 
 

O “estertor” desaba, sobre a estrofe, um suspiro entrecortado de moribundos, e a 

“agonia lenta” transfigura o próprio interior do palhaço, que, embora espasmódico, 

rindo demoniacamente, chagado de ironia sobre um metafórico monturo de soldados 

abatidos, sofre, porém, a agonia lenta, que não vem de fora, mas que atravessa seu 

histórico e as tessituras da psique do próprio palhaço. A cena horrenda em que o 

personagem está “nervoso” e sob “agonia lenta” desloca a temporalidade e duração dos 

estados de ânimo. Como sentimos a tensão de uma dor lenta? O verso diz que o clown é 

“varado pelo estertor”. Não o vemos exangue, mas o limite que resvala na morte 

aparece caricaturado, como se a morte “varasse” o desesperado, atravessandoo, 

                                                             
1057 Sérgio Cardoso sugere que o personagem “Gavroche” tenha vindo da inspiração de Victor Hugo 
sobre o quadro de Eugène Delacroix, de 1830, “Liberdade Guiando o Povo”. Explica o pesquisador: 
“Existem vários depoimentos dos acontecimentos de 1830 que descrevem uma população tal qual vemos 
na pintura, que nos informam sobre sua origem profissional diferenciada, sobre a presença dos cadáveres 
em putrefação no calor forte do verão europeu, sobre a participação de garotos meio heroicos, meio 
brincalhões. A presença desses moleques foi real: mais tarde, em 1862, Victor Hugo os transformaria em 
mito literário nos Miseráveis, com o personagem de Gavroche” (CARDOSO, Sérgio. Os sentidos da 
paixão. 12. ed. Brasília: Editora Funarte, 1987, p. 394). 
1058 BOLOGNESI, Mario Fernando. Circos e palhaços brasileiros. São Paulo: Editora da Universidade 
Estadual Paulista – UnESP, 2009, p. 18. 
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seguindo adiante e retornando. “Varar” nos soa como um através, em que o estertor vai 

e volta, a morte claudica e gargalha, e a agonia se demora. 

É uma cena de tonalidades expressionistas, talvez surrealistas, assim a sentimos, 

talvez retratando fragmentos perdidos da cinematografia, mas a realidade está nos 

versos, e não podemos interromper no segundo quarteto, tão saturado de vogais abertas, 

que, ao ser vocalizado, um orador abriria tanto a boca que pareceria estar rindo. E os 

dois primeiros quartetos, na quebra e irregularidade das vírgulas, imprimem pausas1059 

que parecem desarticulações, em que vocábulos se demoram na dicção mais do que 

outros – sintamos a lentidão que se arrasta na vocalidade do verso, com a anáfora “De 

uma ironia e de uma dor violenta”, que, de ordinário, a dizemos dolorosamente devagar 

– e, de repente, as interpolações aparecem rápidas, frenéticas, como em “Salta, 

gavroche, salta clown, varado”. 

No primeiro terceto, a busca pelas palavras raras e da mais expressiva feição 

semântica, como tivemos até aqui, desaparece, irrompendo o grito coloquial, prosaico, 

que soa como um brado perverso, com o palhaço-gavroche já transfigurado no meio do 

picadeiro, ensurdecido com as sandices da gritaria em volta: “Pedemte bis e um bis não 

se despreza!” Nesta atmosfera é que este grito eclode em nossa mente. Destróise o 

prosaísmo típico oitocentista (que, em verdade, não sentimos neste soneto) e, de 

repente, vemos um verso que poderia ter sido escrito hoje, agora. 

O  manancial expressional não é superinterpretação – como entende Eco – mas a 

recriação corpóreoespiritual do poema, no sentir de Octavio Paz, em que o mergulho 

em si vai “ao encontro do inominável”. Sentimos, nesse instante, que a intraduzibilidade 

do sentido, como entende Anelito, não se dá porque não possam ser “fechados”, tal qual 

o demonstra Leonardo, mas – para nós – “a dinâmica do arremesso” (a expressão é de 

Bastide) no inominável que Paz nos mostra, deriva da multiplicidade de sentidos que 

emergem, os tocamos, e se transmutam na próxima leitura. O indizível é dizível dentro 

de nós, quando lemos Cruz e Sousa, mas é movente e só nosso: alguns aspectos 

tenebrosos que jazem nas nossas escuridões anímicas, e que talvez emergissem em 

                                                             
1059 Sentimos as pausas no soneto como pontos reflexores de imagens e ideias, negações ou afirmações. 
Alfredo Bosi trabalha as pausas nesta dualidade que lhes é intrínseca: “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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sessões de Psicanálise – o próprio Bastide o sugeriu1060 –, vêm à tona nestes versos. 

Algo disso estamos trazendo aqui. 

Mas o terceto prossegue, torturante: 

 

Pedemte bis e um bis não se despreza! 
Vamos! retesa os músculos, retesa 
Nessas macabras piruetas d’aço... 

 

Há uma força que parece compulsar as profundezas do que impele para frente e 

impede a interrupção: não se pode parar. O ser humano, chagado pela dor do 

preconceito e da violência, qualquer que seja, quando chega aqui, identifica a ironia de 

ser segregado sem motivo substancial, sem nada que realmente justifique1061, e que não 

pode parar, aconteça o que acontecer. A imagem do palhaço se nubla, por um instante, e 

vemos o poeta catarinense em incessante luta contra o meio que o excluía, seguindo em 

frente “custe o que custar”, porque “um bis não se despreza”, e esse “bis” não aparece, 

no soneto, como uma cena circense que já ocorrera e seria repetida: é o próprio drama 

que explode na cena, com o amargor palatável do que já foi vivido e revivido tantas 

vezes, além das extremidades do soneto, mais ainda derivado dele. 

Novamente o verso repete as palavras, mas em forma de epístrofe, em que 

“retesa” vem depois de duas palavras com fortíssima exclamação (“despreza!”, 

“Vamos!”), e fecha o verso. A mescla de sentimentos se traduz no retesar dos músculos, 

mas essa sensação nos acorda o que deviam vivenciar os martirológios do cristianismo 

primitivo, as perseguições, e a linha histórica que abarca os mefistofélicos horrores 

medievalescos, até a tortura da Ditadura Militar em nosso país. Quem “retesa os 

músculos” em toda esta ambiência de gargalhadas exponencialmente acumuladas, em 

catadupas de gritos irônicos entre movimentos desengonçados, quem, enfim, retesa 

esses músculos, são aqueles que, no “estertor de uma agonia lenta”, já perderam a força 

para as lágrimas e só lhes resta a última contração fisiológica antes da morte. 
                                                             
1060 Para compreender Cruz e Sousa em sua totalidade, Bastide chegou a sugerir: “as imagens simbólicas 
situamse em planos diferentes; há uma estratificação dos símbolos, que nos fazem descer, de camada em 
camada, até ao mais secreto da alma. Para compreender os mais profundos, é insuficiente a análise da 
obra, sernosia necessário a biografia psicológica do poeta e, principalmente, a de sua primeira infância; 
os métodos da crítica não vão tão longe, sernosia necessário lançar mão dos processos mais sutis da 
psicanálise” (BASTIDE, 1979, p. 188). 
1061 Sobrelevando os estudos que realizamos no 7º capítulo, a respeito da leitura etnorracial de Cruz e 
Sousa, neste trecho aludimos à irracionalidade do preconceito em si mesmo. Em nosso entender, podese 
condenar alguém por ter cometido um crime, ter sido desleal ou violento, mas é anacrônico, bestial e 
impermissível que se julgue alguém pelo único fato de ser negro, homossexual, judeu, estrangeiro, ou 
quaisquer das minorias, que não são minorias numéricas, todos sabemos, são minorias na participação 
política e na tomada de decisões abrangentes para o coletivo. Assim nos posicionamos. 
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Retomamos a vocalidade. As cenas nos turvam os sentidos. Mas o poeta ainda 

não terminou. Que “macabras piruetas d’aço...” são essas? Piruetas sobre suportes de 

aço não são “d’aço”, ou “de aço”. Essas piruetas se revertem na própria 

indestrutibilidade dos golpes que afetam o existir, e que vão se metamorfoseando, mas 

não cessam, e nos exterminam no perecimento se não formos gladiadores, combatentes 

no palco da vida. Teresa de Jesus, a Santa Teresa de Ávila, dizia: “houve pessoas que 

morreram [...] não tenhais medo de morrer de sede [...] pelejai como fortes até morrer na 

demanda”1062. 

As “piruetas d’aço”, quando as ouvimos em uma “segunda leitura”1063, mudam 

de feição, porque internalizamos que são “macabras”. O brilho do metal que, como um 

caleidoscópio, retratava a própria insustentabilidade do existir, tornase nefando, 

funesto. Arrigucci Jr. já notara “a herança romântica do grotesco sério como irrupção do 

demoníaco”1064, mas aqui há um grotesco amedrontador, talvez herança do 

carnavalismo bakhtiniano1065, algo que transmuta em horrível o movimento do palhaço 

se desviando com o rigor do metal – mas desengonçado – das monstruosidades da vida 

com as quais tem de lidar.  

É claro que, quando lemos todo o soneto personificando Cruz e Sousa no próprio 

eu lírico, e quando o deslocamos para a figura do palhaço hediondo e sofredor, duas 

novas leituras surgem. A primeira indica o poeta aconselhando a quem deva pisar nas 

ruínas e escombros da própria existência para ironicamente seguir em frente, até a 

morte; e a segunda recolhe a amargura miserável da discriminação1066, que o próprio 

                                                             
1062 ÁVILA, Santa Tereza de. Obras completas de Teresa de Jesus. São Paulo: Edições Loyola, 1995, p. 
1756. 
1063 Iser explica as mudanças nas reiterações da leitura: “Se o sentido do texto se amalgama tão 
inextrincavelmente com a extensão temporal da leitura, cada realização do sentido terá um alto grau de 
individualidade. Isto é confirmado pela experiência que fazemos ao lermos duas vezes o mesmo texto. A 
segunda leitura nunca será totalmente idêntica à primeira [...] O sentido construído na primeira leitura 
influenciará o processo de formação de sentido durante a segunda leitura. Pois agora o sentido da primeira 
leitura coloca à disposição um conhecimento que interfere constantemente em cada nova leitura [...] 
Dessa forma se constitui [...] um novo sentido, o qual, na primeira leitura, não era percebido ou não se 
realizava porque o caráter artístico condicionava a peculiaridade do sentido experimentado” (ISER, 1999, 
p. 78. Grifos nossos). 
1064 ARRIGUCCI Jr., 1999, p. 179. 
1065 Bakhtin, que em seu estudo extraiu das Saturnálias Romanas o conceito de “carnavalização”, entende
a como os entrechoques das identidades sociais, a troca na alteridade por meio da transgressão, e constrói 
uma imagem vocal “de praça pública”, calcada no grotesco, no exagero, no vulgar, no cômico, nas 
obscenidades e insultos que marcavam a dissolução e intercâmbio das fronteiras. Ver em: BAKHTIN, 
1987. 
1066 Entre reduzir a leitura de Cruz e Sousa a um viés de sofrimento por preconceito etnorracial, e incluir 
esta realidade em um macrocontexto de leitura, como o fazemos aqui, há uma abissal diferença. 
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poeta, quando publicou este soneto1067, ainda não havia sofrido quiçá metade do que lhe 

esperava, mas que ao final da leitura ficanos como uma dor no peito, a mesma que 

sentimos ao ouvir, na imagem em preto e branco, o Pastor Martin Luther King proferir: 

“I have a dream”1068. 

Mas o soneto se encerra no terceto final. Eilo:  

 

E embora caias sobre o chão, fremente, 
Afogado em teu sangue estuoso e quente 
Ri! Coração, tristíssimo palhaço. 

 

A metaforização do coração como palhaço pareceu a muitos hermeneutas, 

dissecadores das morfologias, óbvia e talvez comum. Aqui, porém, sentimos outro 

panorama. O clown, o gavroche, o “espantalho humano” que se sacudia no meio do 

gargalhar sarcástico e do imperativo (que no verso nos soa metafísico, como o próprio 

“viver nos gritando”) de seguir em frente, cai no chão em estado de fremência, cujo 

campo semântico percorre a vibração, o agito, a violência. Fosse uma cena, o terceto 

final aproximaria a câmera, capturando em close as contorções de desespero do 

protagonista. Aqui nos fulguram, ocultos, personagens da filmografia de Tim Burton, 

em que a estranheza simbólica é uma constante, que – para nós – se mescla ao horror 

baudelairiano1069. 

A imagem mental de afogarse em seu próprio sangue, que por “estuoso” 

mantém a agitação da cena, nos despertou alguns flashes, que estão no horror que a 

imagem sugere. O açoite dos cativos, no tempo da préAbolição em que viveu Cruz e 

Sousa por 26 anos, era cruel nos escravos que, quando capturados, eram surrados e 

açoitados de tal modo, que muitos morriam. A hemorragia, que ia lhes fugindo pela 

                                                             
1067 SOUSA, João da Cruz e. O mercantil. Rio de Janeiro, 16 de fevereiro de 1890; Idem, Broquéis, Rio 
de Janeiro: Magalhães & Cia. Editores – Livraria Moderna, 1893. 
1068 Tradução: “Eu tenho um sonho”. No dia 28 de agosto de 1963, nos degraus do Lincoln Memorial em 
Washington, D.C., o ativista político americano, pastor Martin Luther King, proferiu o histórico discurso 
público em que almejava à união e coexistência harmoniosa entre negros e brancos no futuro. Ver em: 
TOVELA, Zaida; JOSÉ, Alexandrino. King: reverendo Martin Luther King Jr., apóstolo da não violência. 
Rio de Janeiro; Editora da Escola Municipal Reverendo Martin Luther King, Jr., 2005. 
1069 Nestas imagens, que nos remetem a Baudelaire, ressoam brumas de um satanismo gótico que nos 
inspira à filmografia contemporânea de Tim Burton. 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, pp. 224. 
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boca, nos é sugerida pela imagem que o poeta exibe no particípio passado “afogado”, 

como se o ato se tivesse consumado, em vez de “afogandose”, imprimindo uma 

sensação que tonaliza o suplício contínuo. 

Mas a leitura acorda timbres inauditos, e devemos recriála como Octavio Paz 

recomenda, na busca visceral do outro eu que se esconde nos subterrâneos. Na imagem 

do afogamento nos emerge a figura do guitarrista estadunidense Jimi Hendrix. Ele está 

nos versos de Cruz e Sousa? Aparentemente não, mas, perpassando nossa leitura, 

recordamos que John Bannister, médico que recebeu o músico no Hospital, em 18 de 

setembro de 1970, encontrouo literalmente afogado em seu próprio vômito, quase todo 

composto de vinho, que havia inalado e se encontrava abundante em seus pulmões1070. 

Vinho tinto, cor de sangue. Talvez “estuoso e quente”. 

O último verso se esbate contra uma parede, se interrompe: “Ri! [a pausa 

vocalizada “respira”] Coração, tristíssimo palhaço”. Leminski havia notado que, em 

tRIstíssimo o poeta projetou o riso em seu contrário superlativo, mas aqui a imagem que 

fecha o soneto não cessa na metáfora e na argúcia do curitibano. O apelo é humano – 

não há ponto de exclamação no final do soneto. Cruz e Sousa nos parece exigir que, ao 

término do soneto, sejamos obrigados a ler novamente, a fim de enxergar a figura 

clownesca como símbolo do coração humano, no meio do picadeiro da vida. As imensas 

dores, ironias, batalhas da vida, todas nos vêm à mente. Como Octavio Paz bem disse, 

essa experiência inteira não é algo a ser narrado depois – pois o que fizemos foi dar 

pálida impressão da dimensionalidade do poeta, ainda contemporâneo – mas é um 

fenômeno que se dá na leitura, pois o fluxo imagético que vai recriando 

simultaneamente cenas, figuras, nomes de mártires, de santos ou de familiares, toda a 

experiência que dilata as sensorialidades ocorre no ato da experiência estética. Não raro 

alguém nos diz: “diante da morte, passoume a vida toda em um instante”, ou mesmo 

“no momento do acidente, cenas e cenas de vida se agruparam em minha mente”. Quem 

jamais ouviu isso? 

Mesmo que não metaforizemos o coração em palhaço, sempre lendo como uma 

figura circense, sabemos que em toda a impressividade agônica e dilacerada dos versos, 

nós estamos lá. Ficanos o soneto como imagem múltipla, em bloco, sonora e 

transfigurada, como a recordação sensóriopsíquica de uma música recémouvida1071. 

                                                             
1070 SOUNES, Howard. Amy e o clube dos 27. São Paulo: Editora Leya, 2014. 
1071 Mesmo sem a nota de humanidade que Bastide viu em Cruz e Sousa, a música como impressão 
intelectiva do poema foi a forma aperfeiçoada por Mallarmé, que, “responsável pela construção de 
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A leitura que fizemos nestas páginas, individual, em que o texto nos foi o guia

mater perene, mudará quando nós mudarmos. A Grande Arte só o é, entendemos, 

quando capaz de ser sempre materialmente a mesma, mas encontrarnos em momentos 

diferentes, e acordar em nós mundos diferentes. Brotamnos o fluxo da experiência 

psíquica mutante e contínua, revivida e sempre nova, ora opaca como uma bruma 

lacrimosa, ora rica do brilho lustral de vitrais góticos. Contudo, sempre nossa. 

Octavio Paz traduz o que buscamos na leitura do “Acrobata da dor”, no sentido 

da revivescência, resgatando as reminiscências despertadas pelos versos, mesmo que o 

autor mexicano não tenha se referido a Cruz e Sousa: 

 

Para além, fora de mim, na espessura verde e ouro, entre os galhos 
trêmulos, canta o desconhecido. Está me chamando. Mas o 
desconhecido é íntimo e por isso sabemos, com um saber de 
recordação, de onde vem e ainda vai a voz poética. Eu já estive aqui. 
A rocha natal ainda guarda as marcas das minhas pegadas. O mar me 
conhece. Aquele astro um dia ardeu na minha mão direita. [...] Teus 
pensamentos são transparentes. Neles vejo a minha imagem 
confundida com a tua mil vezes até chegar à incandescência. [...] 
Todos os homens são esse homem que é outro e sou eu mesmo 
[...].1072 

 

Prossigamos com outro dos sonetos mais conhecidos do poeta catarinense. 

 

9.1.2 – “Supremo verbo”, de Últimos sonetos 

 

Filho, já leste o filósofo 
indiano Khrisnamurti?  
– Não, pai. 
Então leia isto, será útil em 
sua vida inteira. 
(Juan Roberto, outono de 
1990).1073 

 

 

                                                                                                                                                                                   
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, deslocandose da narração ou da descrição para 
um plano mais sutil que Verlaine” (CAPOBIANCO, 2014, p. 133). Em nosso trabalho, também 
exploramos a forma da música na poesia em Verlaine e Baudelaire. 
1072 PAZ, 2012, p. 188. Grifos do autor. 
1073 O saudoso Juan Roberto Capobianco (1/4/1944 – 25/3/2015) foi o pai do autor desta Tese. Esta 
epígrafe, menos que uma homenagem, é parte integrante da livre individualidade na leitura que 
defendemos como o caminho prospectivo para a interpretação de Cruz e Sousa. Leiamos com nossa 
própria experiência, e não somente com os olhos sobre a grafia ou sobre a experiência dos outros. 
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Supremo Verbo 
 
 –Vai, Peregrino do caminho santo,  
Faz da tu’alma lâmpada do cego,  
Iluminando, pego sobre pego,  
As invisíveis amplidões do Pranto.  
 
Eilo, do Amor o cálix sacrossanto!  
Bebeo, feliz, nas tuas mãos o entrego...  
És o filho leal, que eu não renego,  
Que defendo nas dobras do meu manto.  
 
Assim ao Poeta a Natureza fala!  
Enquanto ele estremece ao escutála,  
Transfigurado de emoção, sorrindo...  
 
Sorrindo a céus que vão se desvendando,  
A mundos que se vão multiplicando,  
A portas de ouro que se vão abrindo!1074 

 

Alguns já ouviram ecoar no título o Verbo da Criação Divina1075, consagrado na 

liturgia cristã como força geratriz do mundo, ou o próprio Deus. Há uma respiração, 

uma pausa invisível entre o título e a entrada do soneto. Uma força suave nos 

impulsiona a imaginação no caminho da reverência, e esse espaço ergue a postura 

mental. O verso de início – antes da ideação – por si mesmo tem a sonoridade 

cadenciada da aclamação nas lendas barrocas, com acentuação na 1ª, 4ª, 8ª e 10ª sílabas, 

(que foi usada por Gregório de Matos)1076, soando como os rituais de sagração em que 

os juramentos eram proferidos debaixo de simbólicas espadas. 

Abrindo com uma fala, pelo travessão, a primeira palavra (“vai”), depois do 

título, toma um matiz imperativo que, longe de ser senhoril ou mandatário, tem tintas de 

idealismo, mas sentimos nas duas estrofes iniciais alguém maior que o “Peregrino do 

caminho santo”, que lhe fala. O deslizar da sintaxe do verso, que corre suave, parece 

trazer um eco de Te Deum1077 soando ao longe. A expressão arcaizante recordanos a 

figura dos eremitas nos percursos desérticos, os caminheiros sonhadores do Ideal, misto 

                                                             
1074 SOUSA, 2000, p. 189. 
1075 “No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus” (João 1:1 – A Bíblia 
Sagrada. Antigo e Novo Testamento. Trad. de João Ferreira de Almeida. 2. ed. ver. atual. Barueri, SP: 
Sociedade Bíblica do Brasil, 1993, p. 76).  
1076 Incomum na métrica tradicional, o decassílabo com acentuação nas 1ª, 4ª, 8ª e 10ª sílabas foi usado 
pelo poeta barroco baiano Gregório de Matos Guerra (16361696), como vemos na explicação de Rogério 
Chociay, em: CHOCIAY, Rogério. Os metros do Boca: teoria do verso em Gregório de Matos. São 
Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 1993, p. 33. 
1077 Te Deum é um hino litúrgico católico – de ação de graças – atribuído a Santo Ambrósio e a Santo 
Agostinho, iniciado com as palavras “Te Deum Laudamus” (SANTOS, Paulo Roberto Candido dos. Pe. 
José Mauricio Nunes Garcia e um panorama de seu tempo. Editora Clube de Autores, 2015, p. 53). 
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de insights imagéticos que nos passam às catadupas pela mente, no acúmulo de nossas 

cinegrafias que relatam mártires, viajores sacrificiais da Idade Média. A liberdade 

expressiva do verso, porém, não o anacroniza. O “Peregrino”, em maiúscula, mundializa 

a expressão do desbravador das nobres causas, do destemido, que não vai pelo ou no 

caminho santo, mas Cruz e Sousa nos diz que ele é “do caminho santo”, em que se 

interfluem os pertencimentos, um ao outro. De imediato não vemos “alguém”, e sim 

uma entidade metaforizada em figura universal, que perpassa em fração de instante os 

mártires da liturgia, os corajosos luteranos, os santos viajores com cajados e mantos 

antigos. É o portador da Verdade, que com ela se confunde, no verso. Como Gandhi. 

Como Einstein. 

Um “caminho santo” são muitos, são caminhos que nos sugerem abnegação, 

suplício, até a vanguarda dos que espedaçam as estacas pétreas em que a poesia se 

estanca, às vezes. É um caminho de existência, saturado de elementos canônicos, como 

o altruísmo, a bondade, o perdão, o esclarecimento, a beleza. Ou o caminho da Estrada 

de Damasco, de Paulo de Tarso. 

O segundo verso tem uma curiosa magia: é a alma1078 do Peregrino que dá luz ao 

cego, e não algo que ofereça de material e específico; talvez de divino. Énos paradoxal 

que a “lâmpada” do verso seja útil para iluminar “qualquer pessoa”, exceto o que 

padece de deficiência visual, para quem é inservível; em outras palavras, o cego do 

verso são obrigatoriamente todos os que não padecem da cegueira patológica. Assim, 

vemos o poeta converter o signo verbal em “tudo”, exceto o que designa sua acepção 

lexical mais direta. Interpretamos o “cego”, então, como símbolo dos ignorantes, 

incultos, perdidos, desviados, desiludidos, deprimidos, torpes, drogados, sexólatras, 

delinquentes, em que algo de mágicomítico poderia lhes iluminar os sentidos ou a vida. 

Há uma associação inarredável com o Mito da Caverna, de Platão1079, de onde emerge 

                                                             
1078 Assumimos aqui a ideação da alma como irradiação, na união platônica do ser com o transcendente. 
Delmar Cardoso, examinando a noção platônica da alma, explica que o filósofo grego “conserva na sua 
visão sobre a alma ou sobre o ser humano algo característico da visão antropológica grega: o ser humano 
é considerado antes de tudo pelo seu parentesco com o divino” (CARDOSO, Delmar. A alma como 
centro do filosofar de Platão: uma leitura concêntrica do Fedro à luz da interpretação de Franco 
Trabattoni. São Paulo: Edições Loyola, 2006, p. 182). 
1079 O mito da caverna, descrito por Platão em A república, remete à ascensão da ignorância (sombras) ao 
esclarecimento (luz), ou do mundo sensível ao mundo das ideias. Explicam Eduardo Moraes e Newton 
Bignotto: “O mito da caverna relata o percurso do personagem, em quatro etapas, em direção dupla — 
ascendente e descendente. A direção ascendente do percurso conduz o personagem do interior da caverna 
até a contemplação do Sol, situado no ponto mais alto fora da caverna. A direção descendente referese ao 
retorno do personagem ao interior da caverna, quando ele pretende conclamar seus habitantes a tomar o 
caminho da libertação. Dáse, neste ponto, uma situação de conflito. Ele é agredido e ameaçado de morte 
pelos que recusam à libertação”. Os autores destacam que, na interpretação de Heidegger sobre o mito 
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uma transfiguração no contexto do quarteto que estamos lendo. Há uma peregrinação 

rumo à verdade, um heroísmo santificado que permeia as lacunas no momento da 

recriação do fruir poético, se esparzindo entre os símbolos textuais sem, no entanto, 

mudálos. 

Mas esse Peregrino vai iluminando “pego sobre pego”, vocábulo raro que 

estiliza em laivos litúrgicos a estrofe e vai sobrepondo na imaginação a postura de um 

Salvador irradiando clarões, abismo sobre abismo, sorvedouro sobre sorvedouro, facho 

de luz brotando do fundo dos rios, em acúmulo, no campo semântico de “pego”1080, 

como uma escada de luz, escada arcangélica de Jacob1081, em que todas essas imagens 

figuradas radicalizamse na claridade sobre as tragédias sombrias da vida. É luz sobre 

luz, ascensão sobre ascensão, ascese sobre ascese: purificação e cintilação da Verdade, 

rompendo a voragem da queda. Assim nos é. Agora. 

Não nos vemos afastados do texto, pois o brilho alquímico que se dá na mistura 

de símbolos paradoxais, canônicos, históricos, mostranos o que o verso deseja algo de 

nós além das palavras, e não que nos encerremos nelas1082. 

O quarto verso consubstancia um dos processos que o esteta catarinense mais 

aperfeiçoou: a imagem infinita que nos impulsiona e arremessa para, em fração de 

instante, apreenderlhe a força e agarrarmonos às suas dimensões, conquanto nos 

escapem pelos dedos e continuemos a trazêlas, amiudadamente. No coração do verso 

“as invisíveis amplidões do Pranto”, há alguém que chora ocultamente, em segredo, 

intensamente, mas a imagem se dilui e revela o “Pranto” maiusculizado, que se 

desindividualiza para se universalizar. É o pranto da legião de famílias que recebem 

guerrilheiros feridos; é o pranto dos africanos que nascem já condenados pelo degredo 

                                                                                                                                                                                   
platônico, ocorre a transferência da ideia de verdade como triunfo da luz sobre as sombras – aletheia – 
para a noção de um olhar correto rumo à ideia – ortótes – em que o Bem assume o referencial da direção 
certa do agir prático. (MORAES, Eduardo Jardim de; BIGNOTTO, Newton. Hannah Arendt: diálogos, 
reflexões, memórias Minas Gerais: Editora da Universidade Federal de Minas Gerais, 2001, pp. 3639). 
1080 “Pego. s.m.: O ponto mais fundo de um lago, rio etc.; pélago. Abismo, sorvedouro, voragem.” 
Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/>. Acesso em 15 de março de 2016. 
1081 Em Gênesis 28:1119 (Bíblia Sagrada, 1993, pp. 2122), Jacob relata o sonho que teve quando fugiu 
do confronto com seu irmão Esaú. Na visão onírica, uma escada ascensional se estendia do chão da terra 
até o extremo céu, conduzindo anjos que vinham predizerlhe bênçãos. 
1082 Cruz e Sousa remete a muitas tessituras do inconsciente, e, se realmente o formos ler, capturamos no 
ar uma “sussurrante autodescoberta”, que nos sugere uma conexão com o libanês Gibran Khalil Gibran – 
poeta representante de sua literatura natal – que escreve, em O profeta, quando o protagonista se dirige à 
multidão, no final de seu discurso: “Eu somente expresso em palavras o que já sabeis em pensamento./E o 
que é o saber expresso em palavras senão a sombra do saber sem palavras?/Vossos pensamentos e minhas 
palavras são ondas que rolam de uma memória selada que guarda o registro de vosso passado,/E dos dias 
em que a terra nos ignorava e ignoravase a si mesma,/E das noites em que a terra era criada na confusão” 
(GIBRAN, Gibran, Khalil. O profeta. Trad. de Mansour Challita. Rio de Janeiro: Associação Cultural 
Internacional Gibran, 1980, p. 57). 
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miserável da fome e da doença; é o pranto das mães sobre os túmulos dos filhos, que 

partiram há anos; é o pranto dos que vivem em conflitos e sofrimentos que não lhes é 

possível evitar. É, todavia, também o Pranto dos extasiados nas abissalidades da Arte, 

da Beleza ou do contato com sua luz interior, inspirada de fora ou florescendo de si 

mesmo. Por isso o poeta diz que sua amplidão é “invisível”. Vai de lado a lado da Terra 

e atravessa as culturas, mas se radica também dentro do nosso eu, em um sentido 

metafísico de dor ou emoção humanas, também invisíveis. Em um esforço, apanhamos 

no verso as lágrimas do mundo inteiro, que são também nossas. Fernando Pessoa, diante 

da incomensurabilidade, já escreveu: “Não sou nada./Nunca serei nada./Não posso 

querer ser nada./À parte isso, tenho em mim todos os sonhos do mundo”1083. Mas é 

também o pranto de Cruz e Sousa quando, já enfermo e escrevendo de madrugada nos 

últimos meses de vida, manchava os manuscritos de seus poemas com lágrimas1084, o 

que nos recorda a conexão que realizamos outrora entre o poeta brasileiro e Johann 

Sebastian Bach1085, compositor alemão do setecentos. Traduzimos a referência de 

Adalberto de Mendoza a Bach, em um episódio de emocionante similaridade: 

 

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. Volteime e saí silenciosamente, 
senteime na escada diante da porta de seu quarto, e chorei também. 
Aqueles que ouvem esta música, quão pouco sabem as lágrimas que 
custou!1086 

                                                             
1083 Início do poema “Tabacaria”, em: PESSOA, Fernando. O Guardador de rebanhos e outros poemas. 
Seleção de Massaud Moisés. São Paulo: Editora Cultrix, 1997, p. 184. 
1084 Já escrevemos sobre isso: “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 minandolhe 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] ouvialhe soluços, vendoo, na sala 
próxima, inclinado sobre o papel. Foi ela, assim, a única testemunha daquelas agonias de Horto’” 
(CAPOBIANCO, 2014, p. 151) As palavras de Nestor Vítor estão em: VÍTOR, 1979, p. 140; apud. 
RABELLO, 2006, p. 232; apud. PAULI, 1973, p. 98. 
1085 CAPOBIANCO, 2014, p. 151. 
1086 “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 una 
palidez cenicienta y cubierta de lágrimas! No me vió – continua Ana Magdalena. Volvi a salir 
silenciosamente, me senté en la escalera ante la puerta de su cuarto y lloré también. Los que oyen esta 
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Quando saímos do quarteto, pontuado pelas assonâncias “santo”, “lâmpada”, 

“iluminando”, “amplidões”, “Pranto”, que timbram a vocalidade como uma oração 

eclesiástica, permanece uma aura inefável que, se formos atentos, veremos alargar 

nossas distâncias interiores. 

O segundo quarteto, que prefere a forma rara1087 cálix1088 (ao usual cálice) 

barroquiza o verso, como no sermão de antigos padres1089, em uma canora fluidez, 

terminando na assonância exultante de “sacrossanto” – com os versos da quadra 

anterior. Esse cálix – que ademais, nos traz a sonoridade exata de um suspiro de 

desafogo, como um eflúvio – é “do Amor”, cuja maiúscula cria uma ponte imaginária 

entre o Pranto universal do quarto verso, e o lenitivo supremo do quinto. Não é o amor 

santo, o sacrificial, o sensual, o abnegado ou o materno: são todos. A atmosfera 

circundante aos cinco primeiros versos torna esse “Amor” um símbolo cosmogônico, 

múltiplo, que está entre o brotar de nossas próprias células, e a força ordenadora da Via 

Láctea. É a força misteriosa que une todas as coisas. E a voz, que iniciara o verso com a 

solenidade grave do timbre de violoncelos, na forma “Eilo do”, buscamos agora ouvir 

seu som nas abundantes assonâncias do “a” que se repete, transmutando o verso como 

quem se expressa do grave litúrgico a um tênue sorriso: “Eilo, do Amor o Cálix 

sacrossanto”! 

O verso seguinte traz uma primeira vírgula inquietante, que torna ambígua a 

expressão, não sabemos se o Peregrino bebe com felicidade, ou se feliz é o modo como 

a voz se refere ao Missionário que abre o soneto: “Bebeo, feliz, nas tuas mãos o 

entrego...”. Entretanto, o ato da entrega resume o momento ritualístico, litúrgico, em 

que a consagração assinala nas reticências tudo o que o Peregrino poderá realizar ao 

beber o elixir que lhe é entregue. É o momento de pausa entre os versos, em que se pode 

nitidamente ouvir, ecoando de dentro de Templos, cantos gregorianos, medievos, na 

                                                                                                                                                                                   
música, qué poco saben de las lágrimas que costó!” (MENDOZA, Adalberto García de Mendoza. Juan 
Sebastian Bach. Editora Palibrio, 2012, p. 12. Tradução nossa). 
1087 Constando como variante de “cálice”, a forma “cálix” é atualmente empregada em 0,5% das 
ocorrências. (NEVES, Maria Helena de Moura. Guia de uso do português: confrontando regras e usos. 2. 
ed. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista, 2012, p. 153). 
1088 No Diccionario critico e etymologico de Francisco Solano, de 1836, a palavra “cálix” apresenta a 
ideia de “taça, vaso de metal ou vidro, de forma cônica, com pé, para vinho ou água; vaso em que o 
sacerdote consagra o vinho e a água, no sacrifício da missa” (CONSTANCIO, Francisco Solano. Novo 
diccionario critico e etymologico da lingua portugueza . Precedido de huma introducção grammatical. 
Editora da officina typographica de Casimir, editor Angelo Francisco Carneiro, 1836, p. 208). 
1089 A forma “cálix” foi a mais usada no “Sermão do Mandato em Roma, na Igreja de Santo Antonio dos 
Portugueses”, pelo Padre António Vieira, em 1670. (VIEIRA, Antonio. Sermões, v. 1. São Paulo: Edições 
Loyola, 2008, p. 237). 
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precisa sensação de quem os ouve de fora, sobre a relva fresca contemplando as linhas 

arquiteturais de onde emergem os sons. 

Tudo, tudo aflora dos versos, se seguimos a ideia de Valéry do percurso 

vagaroso sobre as palavras, encontrando, como diz o poeta mexicano Paz, o arremesso 

que nos desloca em um movimento para fora – que nos é ambiguamente perceptível e 

paradoxal – dirigido ao mesmo tempo para dentro, do consciente para o inconsciente, 

submergindo na própria intuição, que, para o filósofo francês oitocentista Henri 

Bergson, antes mesmo de Freud, era um acesso filosófico ao conhecimento direto, “cujo 

condutor estava na manifestação do conteúdo da intuição, que deveria se dar pela 

linguagem, e mais ainda, pela articulação entre a tensão estabelecida no interior da 

linguagem e o simbolismo que lhe é característico e intrínseco”1090. 

Os dois últimos versos do quarteto encerram a aura mística de toda a passagem: 

 

És o filho leal, que eu não renego,  
Que defendo nas dobras do meu manto.  

 

A voz, que personifica sua individualidade em “eu não renego”, tem neste verso 

tantas vogais abertas, que a ouvimos em branda harmonia. “Não renegar” e “defender” 

são atos ligados, contínuos, como um movimento de reconhecimento e proteção, em que 

o poder é tão supremo, que o anteparo contra as borrascas de fora não está “no manto”, 

mas “nas dobras” dele, o que nos lança um refletor de cinema sobre uma tela em que 

brilha alguém abençoado, protegendose nas “curvas da vestimenta” de um ser imenso, 

de dimensão imponderável – ou uma metáfora para as “dobras do manto” como 

acolhimento paternal. Se a imagem nos resgata o burburinho de espadas entre cavaleiros 

medievais, ou o broquel de defesa dos antigos romanos, pequeno escudo que os 

amparava nas batalhas sangrentas, devese à leitura que nos extrai substratos pessoais, e 

não a fórmulas acabadas. 

A leitura amanhã poderá ser diversa, mas essa descontinuidade é própria da 

profunda tensão na linguagem de Cruz e Sousa, que é lido quando sentidos, corpo, 

                                                             
1090 CAPOBIANCO, 2014, p. 112. Dissemos, na mesma passagem, que “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 [Sigmund 
Freud]”. Para um aprofundamento no tema, consultar: BERGSON, Henri. Seleção de textos e Trad. de 
Franklin Leopoldo e Silva. São Paulo: Nova Cultural. Coleção Os pensadores, 1989. O filósofo também 
defendia o misticismo como uma oposição ao excessivo racionalismo, cientificismo e positivismo da 
época em que viveu. (BERGSON, Henri. As duas fontes da moral e da religião. Trad. de Nathanael C. 
Caixeiro. Rio de Janeiro: Zahar Editora, 1978). 
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individualidade e conhecimento são conglomerados na consciência, que para nós 

perpassa o suporte na historiografia crítica. 

A visão além, aparentemente quimérica – mas fixa às projeções que emergem 

dos versos – nos concretiza nossa própria desfragmentação e reunificação, na antinomia 

de que mudamos sempre sendo os mesmos. O sentido filosófico póscontemporâneo, 

que mostra o “fim” do sujeito no sentido de seu constante recomeço e releitura, é 

também a marca interpretativa com que nos passam os versos de Cruz e Sousa. O 

pesquisador Rogério de Almeida, ao discorrer sobre a história do pensamento filosófico, 

“dos présocráticos a Heidegger”, de “Platão a Lacan”, questiona o que se fez senão 

“ensaiar infindavelmente” uma estrutura para a “realidade humana” como uma 

“realidade significante”. O “fim do sujeito” é a “sempre recomeçada tentativa de se 

tramar, encadear, entre-laçar, tecer, entre-tecer e apreender um significante que, 

todavia, continua heterogêneo, heteróclito, ex-cêntrico e recalcitrante à significação 

[...]” Almeida nos aponta para o futuro quando considera, na última página de sua obra, 

que  

 
uma significação está sempre a reenviar a outra significação, e isso a 
partir de uma sensação de borda em que o sujeito não cessa de se 
inscrever, de plasmar e remodelar o seu desejo através do simbólico 
do real. É esta a ambiguidade da tensão fundamental do desejo e, 
portanto, do sujeito, que, na sua iterativa dinâmica de satisfação e 
insatisfação, aponta para uma tendência mais elementar e originária 
ainda, qual seja, a das forças de dispersão e da reunificação, da 
fragmentação e da agregação, da destruição e da construção, da 
aniquilação e da recriação, do ódio e do amor. Thanatos e Eros.1091 

 

O soneto prossegue no primeiro terceto; nono verso: “Assim ao Poeta a Natureza 

fala!”1092. A voz que sentimos emergir da Natureza se reflete desde a perfeição e 

equilíbrio do Ecossistema, até o ninho de barro em forma de forno, que, por um curioso 

instinto, o joão de barro já nasce sabendo fazêlo. Tudo canta na voz da Natureza, mas 

                                                             
1091 ALMEIDA, Rogério Miranda de. A fragmentação da cultura e o fim do sujeito. São Paulo: Edições 
Loyola, 2012, p. 332. Em todas as menções, os grifos são do autor. 
1092 Tasso da Silveira, ao notar traços da poética de Antero de Quental em Cruz e Sousa, alardeia que este 
verso está repetido em um do bardo português (SILVEIRA, 1957, p. 73), e o reafirma em outra obra, 
citando como exemplos, em Antero, o “Voz do Outono” (Ouve tu, meu cansado coração,/O que te diz a 
voz da Natureza”) e “Diálogos (“Oh, lodo escuro e vil! – Porém a terra/Respondeu: Cruz, eu sou a 
Natureza!”). Neste verso de Quental, Tasso da Silveira substitui “Cruz” por “Céus” (SILVEIRA, Tasso 
da. Literatura Comparada. Rio de Janeiro: Edições GRD, 1964, pp. 121, 124). Confrontamos, em: 
QUENTAL, Antero de. Sonetos completos e poemas escolhidos. Org. Manuel Bandeira. Rio de Janeiro: 
Editora Livros de Portugal, 1942. Não há, com efeito, portanto, nenhum verso de Cruz e Sousa idêntico a 
qualquer de Antero de Quental. 
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ela é reflexo imediato da Criação Divina, ou Deus, que é, enfim, o portador do 

“Supremo Verbo”. 

Podemos ver no “Poeta”, em maiúscula, a figura universal do ser que cria, o 

gênio das formas, das belezas, de Rafael, da Vinci e Bach, a Monet, Dalí, Cortázar ou 

Niemeyer. A poesia grafada em vocábulos, como em um papel, é algo que não é 

sugerido em fragmento nenhum deste soneto de Cruz e Sousa, em cujos versos se 

salmodia uma cantilena em forma de oração. Poeta, então, são todos os que tocam o 

mundo e deixam rastros imorredouros, inefáveis. Mas a Natureza “fala”. Podemos ouvi

la como Heidegger, para redescobrir a essência de seu próprio ser: 

 

Antes de falar, o homem deve novamente escutar, primeiro, o apelo do 
ser, sob o risco de, dócil a este apelo, pouco ou raramente algo lhe 
resta a dizer. Somente assim será devolvido à palavra o valor de sua 
essência e o homem será gratificado com a devolução da habitação 
para o residir na verdade do ser.1093 

 

Ou ouvir, ainda, através dos ensinamentos do filósofo indiano Jiddu 

Khrisnamurti, que afirmava: “só em um estado de total silêncio mental ouvimos. É 

muito mais importante o silêncio da mente que o silêncio exterior. O ruído da rua, das 

pessoas que falam lá fora, de alguém que se levanta ou entra não são importantes”. Em 

seu entendimento, nada disso conta quando “a mente está silenciosa, atenta, em ato 

apaixonado de ouvir. Porque, quando escutamos há um efeito de integração, de 

totalidade. Escutamos as palavras, o som circundante e o silêncio de nossa mente”1094. 

Até diante do medo, Khrisnamurti recomendounos o a audição no silêncio: 

 

Em outras palavras, pode o pensamento cessar quando eu estou 
observando? Quando a mente observa, pode o pensamento ficar em 
silêncio? Você então me perguntará como proceder para que o 
pensamento fique em silêncio. Certo? Essa pergunta é equivocada. 
Minha intenção agora é observar e essa observação fica impedida 
quando existe um movimento ou tremular do pensamento, alguma 
ondulação do pensamento. Assim, minha atenção – ouçam isto – 
dedicarei a minha atenção total ao mapa [do medo] e, portanto, o 
pensamento não pode entrar. Quando olho para você de modo 

                                                             
1093 HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. In:____.Vol. XLV da coleção Os Pensadores, Trad. e 
notas de Ernildo Stein. São Paulo: Abril Cultural, 1973, p. 351. 
1094 KRISHNAMURTI, Jiddu. Aproximación a Krishnamurti: conferencias pronunciadas en la ciudad de 
Buenos Aires, junio, julio, agosto de 1968. Buenos Aires: Editorial Kier, 1969, p. 27. (Grifos do autor. 
Tradução nossa) 
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completo, nada existe do lado de fora. Compreende? Posso então olhar 
o mapa do medo sem uma onda de pensamento?1095 
 

Assim ouvimos a Natureza, e o Poeta, enfim, deveras a ouve. O eu lírico do 

soneto pode ser Cruz e Sousa, como um deus que prediz através da voz da Natureza; 

pode ser – como muitos julgaram – a inspiração do Divino falando ao próprio esteta do 

Desterro. Em cada uma dessas feições a leitura será diferente. Na primeira, 

adentraremos pelo misticismo mágico que o autor de Broquéis impregnou em seus 

seguidores, tendo em Nestor Vítor um amigo em que não encontramos paralelo na 

história da literatura brasileira. Na segunda interpretação, o catarinense reconhece a 

proteção das dobras do manto divino sobre sua Inspiração, e os versos seguintes serão o 

deslumbramento dele, naquilo que pudermos imaginar da imensidão dele, não nossa. 

Mas, agora, o leitor somos nós. Então, qual a imagem dos versos finais do 

primeiro terceto, depois que o Ignoto consagra o Poeta? Vejamos: 

 

Enquanto ele estremece ao escutála,  
Transfigurado de emoção, sorrindo... 

 

Há uma acumulação que nos parece exponencial, não é uma “soma”: o ato de 

estremecer, misto de susto e ventura; o ouvido que não perde a linguagem escondida nas 

pedras, nos riachos, nas árvores – na Natureza; a emoção que explode em demasia. 

Como é “sorrir transfigurado de emoção”? Como é o sorriso que, além da felicidade, 

transmite o excesso, a transfiguração? Não é a risada, a gargalhada exultante ou bem

aventurosa, mas o sorrir que o silêncio dos símbolos1096 traduz em metamorfose, em 

                                                             
1095 Idem, Sobre o medo. São Paulo: Cultrix, 2000, p. 141. Ainda para “ouvir”, o filósofo nos recomenda 
atenção, mas plena, pura, sem ruído: “Você consegue ouvir não só o que o outro está dizendo, mas 
também sua própria reação ao que está sendo dito, sem modificar essa reação para adaptarse ao que está 
ouvindo? Então começa a ocorrer outro processo: aquele que fala está dizendo algo que você está 
ouvindo, enquanto você ouve também suas próprias reações àquilo que está sendo dito, e você cria um 
espaço tanto para o som de suas reações como para o que está sendo dito. Isto requer enorme atenção, não 
só porque entramos e saímos de uma espécie de transe. Quando você ouve, neste ato de ouvir operouse 
um milagre. O milagre é que você está inteiramente atento ao que está sendo dito, ouvindo de fato, e 
ouvindo também suas próprias respostas. É um processo simultâneo. Você ouve o que está sendo dito, sua 
resposta ao que ouviu e todo o som produzido, significando que há espaço” (Idem, Nossa luz interior: o 
verdadeiro significado da meditação. São Paulo: Ágora, 2000, p. 84). Cruz e Sousa, mesmo sem ter lido o 
filósofo indiano, abre um de seus sonetos com o verso: “Abre os olhos à Vida e fica mudo!” (SOUSA, 
2000, p. 187). Soneto “Imortal atitude”, de Últimos sonetos. 
1096 Entendemos por “silêncio dos símbolos” a imagem da significância que se dilui em um “mais além”, 
que por dizer tanto, vislumbramos como “silêncio”. Octavio Paz alude a esse distanciamento: “O poeta 
lançado para a frente, tenso e atento, está literalmente fora de si. E, como ele mesmo, as palavras estão 
além, sempre mais além, desfeitas assim que as toca. Lançado para fora de si, ele nunca poderá ser um 
com as palavras, um com o mundo, um consigo mesmo. Sempre é além” (PAZ, 2012, p. 184. Grifos do 
autor). 



401 
 

júbilo nãocontido, em um sol que parte do peito e ilumina as trevas dos “cegos”. A 

alegria, nos disse Vinícius de Moraes, é “a única indizível emoção”1097, e aqui é o 

momento em que podemos, na leitura, observar que todo o trajeto pauperrimamente 

descrito por nós até aqui, bem aquém da lírica do catarinense; não se dá no “depois”, se 

dá no agora da leitura. É a explosão, todavia coincidente com a cognição dos versos e o 

reflexo psíquico, fisiológico e espiritual1098. Assim entendemos o que escreve Roland 

Barthes: “sobre o prazer do texto, nenhuma ‘tese’ é possível; apenas uma inspeção (uma 

introspecção) que acaba depressa [...] E, no entanto, eu fruo o texto”1099. O fato de 

redigirmos nossa leitura aqui, em essência, é uma entre tantas direções – todas 

profundamente imbricadas com a competência receptiva do leitor. Ele, para Octavio 

Paz, não é o que “lê”. É o que recria. 

No primeiro terceto, a emoção que transborda é simultânea à voz da Natureza, 

pois ele estremece “ao escutála”. Detalhes que parecem hábitos de retórica, ou mesmo 

um encaminhamento para o soneto que encerra com “chave de ouro”, aqui mudam de 

figura. O Poeta, depois de todo o cerimonial em que a Natureza o torna Mensageiro, não 

sorri para sua benfeitora. Sorri em direção a tudo o que, a rigor, não estaria na própria 

Natureza terrestre: 

 

Sorrindo a céus que vão se desvendando,  
A mundos que se vão multiplicando,  
A portas de ouro que se vão abrindo! 

 

Que céus são esses? Serão os céus dos céus dos céus, em que repousa Deus na 

magnificência teológica bíblica?1100 Ou os sete céus em que o Alcorão se aproxima de 

uma “tardia tradição judaica, que talvez remonte às sete divindades planetárias dos 

                                                             
1097 MORAES, Vinícius. Poesia. Rio de Janeiro: Agir Editora, 1983, p. 127. Poema “Dialética”, de 1962. 
1098 O que evita que cometamos o paradoxo de afirmar a impossibilidade de uma leitura unívoca ou sem 
“fechamento de sentido no indizível” e encerrar um trabalho “definindo uma visão” é, precisamente, o 
caráter movente, contingencial, de ocasião e pessoal, que buscamos conferir à nossa leitura.  Ela não se 
encerra em si e tampouco é idêntica a que faríamos em outro momento. Se houver um único axioma 
válido para o poeta, será este: “A grandeza da poética de Cruz e Sousa é diretamente proporcional ao 
aperfeiçoamento de seu leitorreceptor”. E isto é mutável. Embora também caiba a muitos outros artistas, 
escritores e poetas, sobretudo no século XX, Cruz e Sousa foi – no Brasil – precursor deste modelo de 
escrita moderna, e sua sintaxe relativamente simples, sem o abuso dos enjambements que às vezes 
prejudicam a inteligibilidade em alguns autores, dálhe supremacia na base de um alicerce poético 
brasileiro que é imprescindível estudar. 
1099 BARTHES, 2010, p. 42. (Grifos nossos) 
1100 Em Deuteronômio 10:14: “Eis que os céus e os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o 
que nela há” (Bíblia Sagrada, 1993, p. 136). 
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babilônios?”1101. São céus históricos, místicos, medievais, primevos; ou os céus das 

tardes catarinenses de “longes emocionantes”?1102 São questões dos céus de Cruz e 

Sousa, submersos na história. Encontramonos em uma época de descrédito da 

reconstrução do passado, que parece assumida como utopia. Gadamer afirma que a 

perfeita reconstrução é fadada ao fracasso1103, pois jamais voltaremos a “ver” como se 

via outrora; Benjamin mostra os entraves de ver o passado porque sempre os 

“monumentos de cultura” também o são de barbárie, pois quem conta a história são 

sempre os vencedores1104, embora Nietzsche, quando se refira à história como “obra de 

arte”, diga: “crer que para mim um desses momentos altos do passado continua vivo e 

luminoso, é o fundamento na crença da humanidade [...]”1105. 

Os céus que vão se desvendando diante do sorriso do Poeta – em sua acepção 

mais dilatada – nos aparecem como o regalo exultante de quem vê, como na escadaria 

do “pego sobre pego”, ou na ascensão de Jacob, o acesso aos tesouros que movem o 

Universo, sob os segredos da Criação. Esses céus não se mostram, vão se desvendando. 

É o segredo que inunda o ser, e o verso nos pode marcar com esse sinete soberano, basta 

olharmos no silêncio para nosso céu interior – reflexo único do Todo, ou do Uno. 

Mas não somente, o sorriso do Poeta se estende ao plano onírico dos “mundos 

que se vão multiplicando”, no penúltimo verso. Ouvindo o último terceto de acordes 

sinfônicos brahmsianos, que não cessam, que se abrem como uma caixa japonesa 

infinita – dentro da qual sempre há outra –, esses “mundos” são contínuos, sua pulsão 

proliferativa não termina. Cruz e Sousa não terá sugerido que nossa leitura, agora, – que 

poderia jamais se extinguir – são “mundos que se vão multiplicando” diante de nós? 

Sabedoria, retidão, virtude, bom ânimo, moral elevada; os mundos da nossa leitura são 

nossos, mas o que há neles cada leitor retirará de si o quanto puder. Lembremos que é a 

Natureza que assume a voz de Deus e abençoa o Peregrino, protegendo sua inspiração e 

dandolhe o elixir do Amor. Esses céus, então, são os nossos maiores. Para nós, passa 

pelo céu de Van Gogh em Noite estrelada (1889), pelos céus do “Alumbramento” de 

Manuel Bandeira (“Eu vi os céus! Eu vi os céus!/Oh, essa angélica brancura/Sem tristes 

pejos e sem véus!/Nem uma nuvem de amargura/Vem a alma desassossegar./E sintoa 

                                                             
1101 GNILKA, Joachim. Bíblia e Alcorão – O que os une, o que os separa. São Paulo: Edições Loyola, 
2006, p. 101. 
1102 A expressão é de um verso de Cruz e Sousa, em “Vesperal”, de Broquéis. (SOUSA, 2000, p. 81). 
1103 GADAMER, 1988. 
1104 BENJAMIN, 1987, p. 225. 
1105 NIETZSCHE, Friedrich. Da utilidade e dos inconvenientes da história para a vida. 
In:____.Considerações extemporâneas, Lisboa, Ed. Presença, São Paulo: Martins Fontes, 1980, p. 118. 
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bela... e sintoa pura... [...].”)1106, mas passa pelos céus que dormitam em nosso interior, 

e se revelam no momento certo. Octavio Paz vê o leitor como um mergulhador do 

“inominável”, que, para nós, é onde estão os céus desse receptor.  

E o soneto encerra, depois de céus que não vemos o que há neles, e mundos 

que nos guardam joias lapidares que não tocamos. Fecha Cruz e Sousa, que continua 

sorrindo – ou somos nós – “a portas de ouro que se vão abrindo!” No momento em que 

todo o terceto representa uma comoção de frescor a céus, mundos e portas, em vez de 

para, a impressão que permanece é a de rejubilarse diante de maravilhas, a elas, e não 

para que elas deem seus louros ou epifanias. O artista está completo, unese ao 

Universal por convite, não forceja suas portas (cristãs?)1107. E são de ouro. O que há se 

revelando através de duas, três, tantas portas de ouro? A emoção autêntica do Poeta 

deixanos claro que ele sabe o que o comove nesse movimento. Nós, se deixarmos a 

mente no silêncio que Khrisnamurti nos recomenda, nossos alforjes, túnicas e mãos 

peregrinas ficarão cheios do ouro metafórico que há atrás dessas portas, como os 

Mensageiros, que se inundam de vida. E “vida em abundância”1108. 

E, ainda, o ritmo triunfal do último terceto, que tem a discursividade sonora 

dos mártires, na verdade, apresenta uma alternância rítmica: o antepenúltimo e último 

versos são sáficos – com apoio da 4ª e 8ª e 10ª sílabas, e somente o penúltimo é heroico, 

com acento na 6ª e 10ª sílabas. A dicção grandiloquente, que sentimos com 

espontaneidade ao recitar, não está na “frequência” em que os versos heroicos 

aparecem. Está nos elementos que permeiam a leitura, mas deixamos uma questão final 

em aberto: será “por acaso” que os dois tercetos finais têm a mesma sequência de 

acentuação poética? Os versos do penúltimo terceto: sáfico/heroico/sáfico. O último 

terceto: sáfico/heroico/sáfico. O Poeta – com a maiúscula que traz para si todo o Artista 

que extrai “poesia” no contato com a alteridade: seja no palatável ou no aromal, no 

                                                             
1106 BANDEIRA, Manuel. Os melhores poemas de Manuel Bandeira. Global Editora, 1984, p. 55. 
1107 Um dos argumentos nossos para que a leitura de Cruz e Sousa deva ser individualizada ao máximo, 
no limite do potencial receptivo e das balizas textuais, está no dissenso entre os maiores especialistas, que 
leem o Cruz e Sousa deles. Andrade Muricy, vendo um “fundo cristão” no simbolista catarinense, afirma 
que, no poeta, a “tendência progressiva para o cristianismo é assinalada por Nestor Vítor” (MURICY, 
1987, p. 43), como Afrânio Coutinho, para quem o catarinense “marchava sensivelmente para o 
cristianismo, por ação própria de consciência, como atestou Nestor Vítor [...]” (COUTINHO, Afrânio. 
Simbolismo, impressionismo, modernismo. Rio de Janeiro: Editora Sul Americana, 1959, p. 137). De fato, 
Nestor Vítor via em Últimos sonetos uma “feição nitidamente cristã” (VÍTOR, 1979, p. 143). Em 
contrapartida, Alfredo Bosi dirá que “do Cristianismo Cruz e Sousa incorpora o Amor como alfa e ômega 
da conduta humana. Mas não é à união com a Pessoa divina que conduz o seu roteiro espiritual. O termo 
da viagem ele o entrevê na liberação dos sentidos, ‘cárcere das almas’, e, portanto, de toda dor: algo 
semelhante ao Nirvana búdico [...]” (BOSI, 2013, p. 294. Grifos nossos). 
1108 João 10:10 (Bíblia Sagrada, 1993, p. 87). 
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ouvinte, leitor, espectador ou observador – ascende às portas de ouro, como escreveu 

Cruz e Sousa, mas seu voo final é uma cadência simétrica e ritmicamente perfeita. 

É nossa leitura, hoje1109.  

 

9.1.3 – “Velho vento”, de o Livro derradeiro 

 

No transcurso de nossa pesquisa pode pairar a falsa impressão de que, para nós, 

Cruz e Sousa deveria ser lido apenas pelo que foi publicado por Nestor Vítor, em 1923

4. As dezenas (diríamos centenas) de composições acrescidas ulteriormente por 

Fernando Góes, Andrade Muricy, Iaponan Soares e Uelinton Alves possuem, muitas, 

indiscutível valor literário. Há, decerto, diversos exercícios poéticos em versos 

desequilibrados e bem destoantes do conjunto da obra; simples documentos 

historiográficos. Ivone Rabello, sob a égide da imparcialidade crítica, sugere a 

“irregularidade” ou “precariedade” na escrita do poeta pelo menos quatro vezes nas 

páginas de seu Canto à margem1110, salvo engano. Em vez de nos determos no mérito 

das impressões da autora, faremos diferente. Em uma nota de rodapé, Rabello constata 

uma ocorrência justíssima:  

 
Dado o apego de Cruz e Sousa ao soneto, sua preferência é o 
decassílabo, embora empregue deslocamentos rítmicos que o afastam 
da cadência tradicional. Se tomarmos Broquéis, Faróis e Últimos 
sonetos, não levando em conta, portanto, os dispersos em jornais, 
posteriormente reunidos na obra completa ou editados em publicações 
esparsas, há apenas dois sonetos em versos alexandrinos 
(‘Alucinação’ e ‘Alma fatigada’, ambos de Últimos sonetos), e 
somente dois poemas longos são trabalhados nessa métrica (‘Monja 
negra’ e ‘Meu filho’, ambos de Faróis).  Muito eventualmente Cruz e 
Sousa trabalha com redondilha maior, octossílabos ou métrica 
mista.1111 

 

Façamos uma leitura, então, de “Velho vento”, poema de trinta estrofes em 

redondilha maior (de sete sílabas, ou heptassílabos), metro muito usado na poesia 

portuguesa do final do Renascentismo, como na compilação Cancioneiro geral, 

                                                             
1109 Gilberto Mendonça Teles nos abona, pois, ao exaltar a modernidade de Cruz e Sousa, explica que no 
poeta desterrense se manifesta a “literatura de vanguarda, onde o leitor passa da condição de receptor 
passivo à de co-autor da obra, com um leque de recursos para sua leitura e fruição” (TELES, 1994, p. 27. 
Grifos nossos). Amanhã, portanto, podemos ser melhores receptores. 
1110 RABELLO, 2006, pp. 50, 62, 170 e 198. 
1111 Idem, ibidem, p. 225. 
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publicada em 1516 por Garcia de Resende1112, e nos poemas de Luiz Vaz de Camões. 

Cruz e Sousa não destinou “Velho vento” à publicação, postura acompanhada por 

Nestor Vítor, e nas “Notas e Variantes” da Obra completa1113 não há qualquer 

referência a respeito da peça. Na Introdução, contudo, Andrade Muricy deixa claro que 

incluiu diversos poemas em o Livro derradeiro, mormente o que leremos agora, 

portanto, inédito até 1945, e escrito (provavelmente) depois de 1891, quando o poeta já 

adquirira alguma intimidade com o instrumental simbolista e estava aperfeiçoando seu 

estro.  

Encontramos um artigo, de 1978, em que Roberto Reis realizou uma leitura de 

“Velho vento”1114. Não incluímos na sequência da bibliografia crítica pelo teor 

declaradamente didático, que se limita a constatar as metáforas entre o vento e 

elementos do “real absoluto”, em oposição à “realidade terrena, mundana, efêmera”, 

destacando a importância do elemento “distância”, bem como o eu lírico dirigindose ao 

vento na 2ª pessoa. 

Retomando Rabello, a raridade de um poema de Cruz e Sousa em redondilha 

maior é incontestável, e tudo levaria a crer que não se saísse bem na composição da 

peça, tão pouco habituado ao metro. Façamos, então, uma leitura dos versos e vejamos 

se o poeta “decidiu bem” em não publicálos: 

 

Velho vento1115 
 
Velho vento vagabundo! 
No teu rosnar sonolento 
Leva ao longe este lamento, 
Além do escárnio do mundo. 
 

É tão perceptível a sonoridade pesada, arrastada e rústica dos dois primeiros 

versos, que as palavras soam lentas, marcadas pelas aliterações e pela sensação do 

“rosnar sonolento”, misto de humano e animalesco; sensação que cria um “som 

imagético” como um esparramar de torpor. O declarado lamento – que será o poema – 

                                                             
1112 MOISÉS, Massaud. A literatura portuguesa. São Paulo: Editora Cultrix, 1999, passim. 
1113 SOUSA, 2000, pp. 845862. 
1114 Em dado momento, Reis aduz que o poeta “simbolista, sentindose relegado por uma sociedade que se 
industrializa e adere em definitivo ao capitalismo, compensa esta marginalização perseguindo valores 
mais altos, metafísicos e espirituais, descartando o materialismo circundante e dignificando a palavra 
poética, única capaz de habilitálo a dar o salto” (REIS, Roberto. Leitura do poema “Velho vento”, de 
Cruz e Sousa. Universidade Federal do Paraná: Revista Letras, v. 27, 1978, pp. 131137). 
1115 SOUSA, 2000, pp. 414417. Todas as estrofes estão nestas páginas e edição. 
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confiado ao mensageiro, remete ao vento minuano1116, frio e cortante, que Cruz e Sousa 

vivenciou em sua terra natal e que, nos parece consenso entre os estudiosos, o inspirou 

neste poema.  

É tocante a atmosfera mítica de um evento regional tão bem definido, também 

cantado por outros poetas e escritores1117. É o vento integrador de uma cultura regional 

imorredoura, por isso, o autor de Faróis o situa, de início, como o carteiro soberano 

que levará seus versos “além do escárnio” mundano, onde talvez sejam compreendidos. 

Todo o quarteto é musical, e, talvez, mais que o vento, seja possível sentir o 

entusiasmo de Cruz e Sousa no manejo eficiente do ferramental simbolista e na união 

mais próxima possível entre conteúdo e forma. O “escárnio” soa como um clímax de 

força, uma tosse, um excesso que sobreleva os quatro versos. A repetição da leitura, 

conceito que Wolfgang Iser chamou de “segunda leitura”, e que entendemos simbolizar 

uma possível renovação incessante das recepções, fica patente nestes versos iniciais, 

que, nossos companheiros há décadas, já os ouvimos com um exagero burlesco 

aliterativo na labiodental fricativa sonora do “v”, três vezes no primeiro verso; e na 

lateral alveolar líquida do “l” do terceiro verso, também três vezes, explodindo no 

escárnio. Paralelismo sonoro e rítmico. Estamos no reino áureo das lições de 

Verlaine1118. 

Mesmo nesse contexto, a modorra pesada do “rosnar sonolento” fica em nós, 

desabituados ao frio cortante, como uma leitura debaixo de pesados cobertores. 

Mas Cruz e Sousa prossegue: 

                                                             
1116 O vento minuano é uma corrente de ar frio e seco, de origem polar, típica dos estados do Rio Grande 
do Sul, Santa Catarina e Paraná, em geral de orientação sudoeste, que se distingue pela longa duração, 
intensidade e limpidez atmosférica que ocasiona. Parte da configuração da paisagem, o vento minuano 
não só molda o temperamento do povo mas influencia seus hábitos. É comum entre as frentes frias de 
outono e inverno, após períodos chuvosos. Seu nome é originário dos índios Minuanos, que habitavam o 
Rio Grande do Sul. (Revista do Instituto Histórico e Geográfico do Rio Grande do Sul, Volumes 2628 
Editora O Instituto, 1946; Almanaque Brasil Socioambiental. Editora Instituto Socioambiental, 2008; 
Dicionário da terra e da gente do Brasil, Volume 164. Editora Companhia Editora Nacional, 1934). 
1117 “Mansueto Bernardi, em seu poema, mostra que o vento minuano faz a curva em travessas 
desconhecidas e canta em coro como desabafo. Ele é o vento misterioso de que sempre ouvimos nos 
causos” (BOIS, Tânia du. Amantes nas estrelinhas: crônicas. Rio Grande do Sul: Editora Projeto Passo 
Fundo, 2013, p. 79); Luiz de Miranda também deixou versos ao vento minuano (JABLONSKI, Eduardo. 
Luiz de Miranda, o senhor da palavra. Porto Alegre: Editora da Universidade Pontifícia Católica do Rio 
Grande do Sul  EdiPUCRS, 2010), unindose a tantos outros que transformaram o evento em um símbolo 
cultural do Sul. 
1118 O simbolista Paul Verlaine – autor da frase talvez mais “famosa” do simbolismo (“De la musique 
avant toute chose...”), ou “música acima de qualquer coisa”, como traduziu Guilherme de Almeida – já 
dissemos que “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” (CAPOBIANCO, 2014, p. 133). 
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Tu que erras dos campanários 
Nas grandes torres tristonhas 
E és o fantasma que sonhas 
Pelos bosques solitários. 

 

É virtuosa a sutileza de buscar o vocábulo exato, (aqui como singeleza, e quiçá 

atualidade), para condensar emoções díspares, que confundem o humano ao material, o 

espiritual ao terreno, e que salmodia baladas nos ouvidos e catedraliza os olhares, tudo 

personificando. O enjambement, que vai além da anástrofe e chega ao hipérbato1119, em 

que a frase direta seria “tu que erras nas grandes torres tristonhas dos campanários”, 

abre para duas rimas fechadas (“onhas” – pensamos para dentro) e duas abertas 

(“ários” pensemos para fora): plasticidade e respiração, inspirando e expirando.  

São duas cenas, duas músicas: os campanários isolados, altos, friorentos, com o 

vento seco dardejando sons pela campana, a imagem das torres eclesiásticas imensas e 

tristes – lembremos que as baixas temperaturas deprimem o sistema nervoso, embora, 

quanto aos suicídios, Émile Durkheim tenha sugerido o contrário1120 – mesclamse a 

fantasmas de lendas antigas, à mitologia nórdica dos nibelungos e a impressão sensorial 

da ausência, o verdemusgo tenebroso de um bosque vazio, em que o fantasma – notese 

a sutileza – não erra, como o vento nas campanas, mas sonha. Ora, então é o fantasma 

dos misticismos wagnerianos1121, que se perde entre as árvores cantantes e entoa com o 

vento, em uníssono. As duas imagens, embora destacadas, parecem se acumular, 

interinfluenciandose. Fruamos a impressividade “espaçosa” e altamente aliterativa de 

“nas grandes torres tristonhas”, em que o sentimento do serquevê se transfere e 

cristaliza na imagem neblinosa, cortada de vento, com o bosque atrás do templo1122. Os 

                                                             
1119 Thiago Campos, além de definir que a “anástrofe” é uma inversão dos termos da frase direta, como o 
hipérbato, que é, porém, mais violento, identifica a anástrofe como uma expressão ligada à neurose, e o 
hipérbato à psicose, sob uma perspectiva psicanalítica lacaniana. (CAMPOS, Thiago de Paiva. Alvíssara 
em nome do Pai. Editora Clube de Autores, 2008, p. 64). O tema é, sem dúvida, instigante. 
1120 “Se a temperatura fosse a causa principal das oscilações que temos comprovado, o suicídio deveria 
variar regularmente, e isso não ocorre. Há muito mais suicídios na primavera do que outono, embora seja 
mais frio” (DURKHEIM, Émile. El suicidio. Madrid: Ediciones AKAL, 2014, p. 81. Tradução nossa). 
1121 A atração pelos leitmotiv místicos e legendários era própria a Richard Wagner. A antiga lenda do 
navio em que errava o fantasma de um marinheiro holandês foi adaptada por Wagner em sua ópera O 
holandês errante, conhecida também como O navio fantasma. Já de início surgia uma forte tormenta no 
mar e a narração da lenda de um capitão amaldiçoado, condenado eternamente a vagar pelos mares” 
(BELOV, Yuri. Odalisca: dançando com o diabo numa noite de lua cheia. Barueri, São Paulo: Novo 
Século Livraria e Editora Ltda, 2015, p. 485). Já realizamos uma leitura ligando Cruz e Sousa a Wagner, 
em: (CAPOBIANCO, 2014, pp. 123127; Idem, 2015a). 
1122 Embora hoje seja procedimento usual, a forma como Cruz e Sousa emprestava sentimentos às coisas 
inanimadas era personalíssima, eis que as torres nunca são tristonhas, e sim o olhar e sentimento de quem 
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flashes sensórioimagéticos, carregados de música e escuridões internas que nos brotam 

transforma o quarteto em uma câmera de cinema, que desde o alto vasculha todas essas 

impressões, com larga vantagem nossa de que os campanários, as torres, os fantasmas e 

os bosques se nutrem da nossa imaginação e potencial. Não nos são entregues prontos, 

como nos filmes. 

O poeta prossegue, despiciendo dizer que por metáforas. Mas vejamos esta: 

 

Tu que vens lá de tão longe 
Com o teu bordão das jornadas 
Rezando pelas estradas 
Sombrias rezas de monge. 
 

Sim, comparase o vento com uma imagem sonora, mas quanta significância 

desperta? A intertextualidade bakhtiniana de “rezas de monge” e “vens de tão longe” é 

intensa: quantas vezes essas expressões foram já narradas em lendas, parábolas e 

contos? Todavia, onde é “lá de tão longe”? Richard Bach escreveu que Longe é um 

lugar que não existe1123, e Camões disse que o Amor “n’alma me tem posto um não sei 

quê, que nasce não sei onde, e dói não sei porquê”1124. A origem é um mistério, e o 

monge vem de cajado em punho, lento, mas suas rezas são sombrias. O misto da oração 

devota com o reino do mistério turvo e angustiante é a cena que transcorre em nossa 

tela mental: estradas terrosas, de barro vermelho, longas e retas, e o vulto lento, em 

murmúrios de escuridão. Notese a repetição “rezando/rezas”, em que verbo e 

substantivo se reforçam, com o “z” enfatizando o soar de um rumor sussurrante. Assim 

deve se ouvir o minuano quando arrefece e canta adágios belos, mas tenebrosos. Não 

sabemos ao certo; não somos do Sul. O hábito de ler sem se dar ao trabalho de imergir 

nos símbolos recriados é um problema da rapidez dos tempos atuais, mas Cruz e Sousa 

nos convida ao oposto: detenhamonos. E prossegue: 

 

Tu que soltas pesadelos 
Nos campos e nas florestas 
E fazes, por noites mestas, 
Arrepiar os cabelos. 
 

                                                                                                                                                                                   
as contempla, e isso parece revestir as construções de uma neblina circundante que não está nos versos, 
mas parecenos inevitável. 
1123 BACH, Richard. Longe é um lugar que não existe. Rio de Janeiro: Editora Record, 1990. 
1124 CAMÕES, Luiz Vaz de. Versos de amor e morte. São Paulo: Peirópolis, 2006, p. 55. (Grifos nossos) 
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A busca cuidadosa da palavra rara – como o termo antigo “mesto”1125, usado no 

antigo romantismo português, do latim moestus que significa tristeza, melancolia, e que 

nos faz pensar no sentimento de quem é admoestado (admoestus) ou reprimido – 

ironicamente nos recorda a afirmação de Agrippino Grieco – já citada – de que “o poeta 

catarinense quase não leu coisa nenhuma”. Imaginemos se tivesse lido. 

O quarteto é torrencialmente sibilado, a aliteração do “s” enche de ventania o 

período inteiro: “soltas pesadelos/Nos campos e nas florestas/e fazes, por noites 

mestas[...] os cabelos. A impressão táctil de “soltar pesadelos”, como se fosse um objeto 

lançado, é uma figuração inusual, parece que a Natureza deixa desabar, arremessa 

pesadelos nos “campos e nas florestas”, redistribuindo as sensações: florestas não têm 

pesadelos e noites não são mestas, essas turbulências emocionais pertencem ao sujeito 

contemplador, e que, atiradas na Natureza, humanizam seus contornos sem citar o 

vento, exceto pelo “tu” inicial.  

A quadra, novamente, nos mostra um poetacineasta, que captura cenas diversas, 

na objetiva que registra um vertiginoso suspense, de forma a transpor emoções para a 

natureza, excluindo da cena o personagem contemplador. E é isto que gera a 

ambiguidade final de “arrepiar os cabelos”, pois, sem o sujeito, os cabelos podem ser 

uma metáfora das matas que se alvoroçam com o vento, ou mesmo a pessoa que vê a 

cena. Ora, se florestas podem ter pesadelos, podem ter cabelos também. 

Tudo isso ocorre em fração de instante, no ato da leitura, e sequer nos damos 

conta da atemporalidade da cena e da escrita, que pode pertencer a qualquer época, 

como versos escritos hoje, em que “mestas” é a nota antiga que melancoliza 

historicamente a estrofe, mas, curioso, o termo é anterior à época do poeta, como se 

fosse o timbre barroquizante do ambiente.  

O quarteto seguinte é tão amplo quanto a infinitude de nossa imaginação: 

 

Tu que contas velhas lendas 
Nas harpas da tempestade, 
Viajas na Imensidade, 
Caminhas todas as sendas.     
 

                                                             
1125 Encontramos, por exemplo, o termo “mesto” na poesia romântica de João Santos (17911837), 
Secretário da Câmara Municipal de Lisboa: “Jonio aqui ficará mesto e abismado/da mágoa no profundo 
sentimento/Aqui, em seu tristíssimo aposento/Mil vezes morrerá desventurado!” (SANTOS, João Antonio 
dos. Ensaios poeticos. Lisboa: Editora Imprensa de Candido Antonio da Silva Carvalho, 1836, p. 143). 
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A imagem rara das “velhas lendas nas harpas da tempestade” é marca da busca 

incessante de Cruz e Sousa, que o acompanhou até o final da vida, de encontrar a 

expressão simbólica exata, a mais clara tradução do inefável, sem por isso complexificar 

a sintaxe. Qual seria o timbre ruidoso do vento minuano encharcado, batendose contra 

as tempestades? Os nativos que ouvem, à distância, talvez ainda hoje revivam antigas 

histórias, místicas, folclóricas, regionais ou espirituais, em que o ruído evocado pelo 

soneto característico parece incluir personagens ocultos, míticos ou mesmo humanos. 

Quanta tradição e beleza há nestas “velhas lendas”? Quais seriam? Os autóctones talvez 

nos contem, embora as lendas sejam contadas pelo vento, através dos sons da 

tempestade. 

Por onde vai essa “Imensidade”? Que sendas são essas? Sabemos que a 

maiúscula de Imensidade1126 representa a onipresença do vento, em que a Imensidade se 

impõe como figuração de todos os espaços infinitos, amplos, mas também alegoriza a 

ideia de que a imaginação do sercontemplador é, também, uma Imensidade. Em “todas 

as sendas”, o que nos parece mais sensorial e marcante é a força com que o minuano 

parece impor, às imaginações, de que vai por todos os lugares e está em qualquer um 

deles, sempre “viajando”, “caminhando”, como se buscasse o incognoscível. Esta é uma 

estrofe que impele à exageração do sentimento de completude do vento: está em tudo e 

em todos os lugares, quando esta é, na verdade, a imaginação do agente da percepção. 

As referências “imprecisas” da quadra “velhas lendas”, “Imensidade”, “todas as 

sendas”, no fundo, é um convite à imaginação cocriadora. É ao leitorcocriador que 

cabe refundir as indefinições em definições interiores. 

Um aspecto que, aqui, sobreleva, vai além do cinema imagético e sobrepõe as 

cenas que estamos enumerando. Observese a rapidez com que o olhar e a imaginação 

percorrem as cenas, que vão da “tempestade” para a “Imensidade” e para “todas as 

sendas” em fração de instante, rápidas devido à concisão da redondilha maior: 

 

Tu que sabes mil segredos, 
Mistérios negros, atrozes 
E formas as dúbias vozes 
Dos soturnos arvoredos. 

 

                                                             
1126 Perscrutando as experiências da mística Simone Weil, Giulia de Nicola alude que a noção de 
Imensidade está ínsita à ideia de comunhão com Deus, para várias religiões. Explica que “os místicos 
cristãos ocidentais e orientais, islâmicos e budistas, falam de um fogo de amor que suscita o desejo de se 
perder na imensidade de Deus para realizar uma união completa. A vida assume uma luz totalmente 
nova” (NICOLA, Giulia Paola de. Abismos e ápices. São Paulo: Edições Loyola, 2003, p. 18). 
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Vimos numerosos críticos relacionarem os aspectos do mistério, do grotesco, da 

poesia noturna do bardo catarinense a resquícios biográficos, de sua posição etnorracial, 

alguns até mencionando a “noite africana”. Parecem não atentar ao fato de que a magia 

do segredante, da escuridão dos bosques e da noite de pavores inauditos, na realidade, 

são fascinações da própria natureza humana1127, que a poesia cosmogônica de Cruz e 

Sousa não deixaria de apreender. 

Nesta quadra temos a “duplicidade” da acústica imagética e da imagem sonora. 

No primeiro caso, podemos ouvir os “mil segredos” e as enigmáticas “dúbias vozes” 

ecoando na tela a óleo de uma natureza de arvoredos que poderiam ser noturnos, mas 

são “soturnos”, ou seja, é um desenho lúgubre, aterrador. No segundo caso, a tela exibe 

uma floresta sombria com arvoredos amedrontadores que vão se movendo lentamente, e 

o som ao fundo é abafadiço e amedrontador. Em tudo isso, paira a intensa dramaticidade 

dos “mistérios negros, atrozes”. É como se o vento não produzisse efeitos na natureza, 

mas evocasse recordações nas pessoas, despertasse demônios psíquicos que envolvem 

antigas bruxarias, sortilégios, rituais sacrílegos, ladainhas profanas, cânticos sombrios 

emergindo do misticismo histórico humano. Acima de toda a estrofe, entre as imagens e 

os sons, a palavra “atrozes” densifica a dimensão humanizada do vento minuano, pois 

“mistérios atrozes” nos evocam cerimônias sacrificais, ritos satânicos, secretos, sobre os 

quais não poderemos saber ao certo, pois as vozes dos arvoredos são “dúbias”. Esta 

estrofe se encerra na potência de seu próprio mistério, que embora denso, consegue ser 

fascinante pela extensão do que as poucas palavras podem evocar em cada um. E segue: 

 

Que tornas o mar sanhudo, 
Implacável, formidando, 
As brutas trompas soprando 
Sob um céu trevoso e mudo. 

 

A acumulação de metáforas em relação ao vento, que os críticos apontaram, não 

retira o caráter audiovisual de cinematografia veloz, cortante, que faz a visão caminhar 

                                                             
1127 Escreveu Jung: “A posse de um mistério confere estatura, transmite unicidade e assegura que não 
submergiremos na massa... O mistério é essencial à experiência da pessoa como personalidade única, 
distinta das outras, e ao crescimento através do conflito repetido” (OSTROWSKISACHS, Margaret. 
From Conversations with C.G.Jung. Zurich: Juris Druck & Verlag, 1971, p. 30. Tradução nossa). Tanto a 
esfera do “desconhecido” lhe parecia inerente à natureza humana, que o psiquiatra suíço chegou a se 
interessar pela atividade divinatória dos oráculos: “Jung dava grande valor a todos os caminhos não
racionais ao longo dos quais o homem tentara, no passado, explorar o mistério da vida e estimular o seu 
conhecimento consciente do universo que se expandia à sua volta em novas áreas de ser e conhecer. Essa 
é a explicação do seu interesse, por exemplo, pela astrologia [...]” (NICHOLS, Sallie. Jung E O Tarô. São 
Paulo: Editora Cultrix, p. 16). 
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em sentidos extremos (“mar/céu”). Cruz e Sousa projeta cenas que rugem alto, em 

fração de instante, já inserindo outra na sequência, o que faz dos versos uma filmagem 

interior humana, porque temos somente palavras, o restante emerge de nós. 

A palavra rara, expressiva e nobre é explorada com cautela (“mar 

sanhudo/formidando”), o que reforça nosso entendimento (corroborando Leonardo 

Oliveira1128, em sua Dissertação), de que uma vida sofrida ou a etnia do poeta não 

explicam a grandeza de seu estro ideativo. Há um meticuloso trabalho arquitetural 

nestas construções poéticas, disfarçadas em “inspiração de momento”. “Sanhudo” 

condensa o campo semântico de colérico, raivoso, furioso, irado, que nos faz ver a 

agitação apavorante do mar, talvez do altomar, em que não há testemunhas, somente a 

visão do eu lírico. E, sobre esses significados, acumulamse “implacável e formidando”, 

que, significando horripilante, assombroso, temível, terrível, irredutível, impiedoso, 

entrariam, por extensão, no campo semântico1129 de “sanhudo”, criando uma 

sobreposição cumulativa das mais pavorosas e intensas, em que o “sanhudo, implacável 

e formidando” dos versos se tornam extremada potência de imagem e som. Se 

parecemos exagerar na interpretação, basta ler os dois versos seguintes, em que o mar se 

transforma em um clarão momentâneo (mesmo sem haver relâmpagos na estrofe) 

surrealista, em que surgem gigantescas trompas lançando uivos ao céu, que, entretanto, 

criva na estrofe a antítese de ser “trevoso e mudo”. Escuridão apavorante, ventania 

revoltosa no mar. As cenas são rápidas, embora tentemos apreendêlas. Como sabemos 

que, no meio do revoltoso mar, o céu está mudo? É justamente o detalhe que quebra a 

linearidade dos versos e introduz o elemento conflitante que turba a imaginação. O mar 

explode, mas o céu totalmente enegrecido nada tem com isso. São quebras, cisões que 

fulguram em nossa imaginação, criando uma figura ao mesmo tempo nítida e ambígua. 

E nossa, profundamente nossa. 

Cruz e Sousa explora, aqui, versos em que o terrível se situa afastado, e o 

receptor poético goza a percepção de sua posição segura e protegida de “contemplador”. 

É o que diz Hans R. Jauss, ao comentar as teorias de Hans Blumenberg, em relação ao 

prazer estético sobre “objetividades negativas”. Explica o fundador da teoria da 

recepção, que 

                                                             
1128 OLIVEIRA, 2007. 
1129 A diferença de significado nos mesmos vocábulos, que encontramos comparando grandes 
Dicionários, nos sugere que a extensão do campo semântico do léxico, embora seja fruto do estudo 
criterioso e científico de filólogos, dicionaristas e intelectuais os mais meticulosos, não é pétrea ou 
imutável. Quando ampliamos o significado de uma palavra ou expressão, em nossa leitura, o fazemos 
cientes disso. 
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o prazer estético podese realizar sob a condição de que o sujeito não 
goze os objetos em sua negatividade flagrante, mas sim a pura função 
de suas próprias faculdades, afetadas por aquela presença negativa. 
Isso pressupõe que o sujeito se libere para o exercício de suas 
afeições, através ‘da consciência intensificada de sua condição de não 
afetado’. Por meio deste distanciamento interno, é neutralizado não só 
o contato direto com o objeto representado, como também o contato 
direto do autoprazer sentimental. Nos termos de minha formulação: as 
próprias faculdades afetadas se ‘despersonalizam’ [...], podendo assim 
ser fruídas esteticamente pelo sujeito nuclearmente não afetado, 
graças à sua liberdade de tomar posição.1130 

 

Se nos fosse possível sintetizar a ideia elaborada de Jauss, diríamos que o leitor 

sente o prazer diante do “terrível” pela nãoameaça a si mesmo, livre para fruir o 

suspense e o caos sob total “proteção”. Prazer pela “consciência de não afetado”. Ora, 

não ocorre precisamente o mesmo em quase toda a história do Cinema?  

As visões do poeta prosseguem, como se houvesse um canal perceptivo de 

imaginação e sensorialidade que percorresse, como um radar, os roteiros do vento 

minuano: 

 

Que penetras velhas portas, 
Atravessando por frinchas... 
E sopras, zargunchas, guinchas 
Nas ermas aldeias mortas. 

 

A expressividade mais intensa que nos surge está nas “ermas aldeias mortas”, de 

imediato. Acordamnos resquícios históricos das guerrilhas mais destruidoras, em que 

era hábito dos combatentes ou tocar fogo em povoados inteiros, ou dizimar a vida ali 

existente, deixando a região literalmente morta. A Guerra de Canudos e a matança que 

Euclides da Cunha relatou nos perpassam como um relâmpago. Há uma foto – que nos 

escusamos por não trazer aqui – de toda a população de Canudos poucos dias antes de 

homens, mulheres e crianças serem exterminados sumariamente, em 6 Outubro de 1897 

– segundo Euclides da Cunha1131. Os guerrilheiros contaram, depois, como relata 

Nicolau Sevcenko: 

 

                                                             
1130 JAUSS, 2001, pp. 7778. (Grifos nossos) 
1131 CUNHA, Euclides da. Episódio de Canudos. Editora Salamandra, 1978, p. 54. 
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Observadores da época retiveram as informações recolhidas por 
oficiais do exército que contaram 5200 choças da Canudos já 
destruída. Nesse sentido, ponderou Wosley [que] ‘[...] Pelo número de 
casas contadas após o assalto e arrastamento, não será exagero dizer
se que o número de seus habitantes atingia a quase 25 mil almas’”.1132 
 

Aldeias ermas. Ermas. E mortas. Há poemas de Cruz e Sousa datados de 1897. 

Vêmnos batalhas envolvendo índios, vietnamitas, iraquianos, é uma torrente circular de 

impressões históricas e sanguinárias que nos surgem. A poesia do catarinense foi 

nitidamente escrita para que, no futuro, pudéssemos entrar nos versos com a verve de 

nossa atualidade, sem que nos parecessem ultrapassados. Vemos o vento profanar estas 

aldeias entrando pelas brechas, batendo portas e derrubando objetos, em que os verbos 

quase onomatopeicos “sopras, zargunchas1133, guinchas1134” evidenciam a busca do 

vocabulário nobre, preciso, apto a transmitir uma camada elevada de cinzelamento 

expressivo. Não somente o significado destas palavras remete a ruídos agudos, zumbido 

de lanças pelo ar, senão que as aliterações do verso têm o próprio timbre do zunido (s, 

ch) e as combinações (r, g) que tornam a frase tropeçada, truncada, exigindo a dicção 

mais lenta, como talvez os cambaleantes sertanejos de Canudos. Basta que se vocalise: 

“sopras, zargunchas, guinchas”. 

Trabalho meticuloso de artesão das palavras, o poeta imprime a esta estrofe a 

impressão intensa e exata da ventania aguda entrando aos sopros nas aldeias vazias e 

perdidas nos confins (ou ermas, como está no verso). Sensação de solidão, de 

desolamento e o som distorcido do minuano batendo nas (velhas) portas e entrando 

pelas brechas. É uma construção pictórica, tátil, auditiva e visual. Dos sentidos, só 

ficam de fora o paladar e o olfato – mas mesmo este último é possível sentir, ao 

imaginar o vento revolvendo terra, janelas de madeira e estrepitando sobre um povoado 

vazio e desgastado pelo tempo (ideia que está nas “velhas portas”, como no verso). E 

continua: 

 

Que ao luar, pelos engenhos, 
Nos miseráveis casebres 
Espalhas frios e febres 

                                                             
1132  SEVCENKO, Nicolau. (Org.); NOVAIS, Fernando A. História da vida privada no Brasil: 
República: da Belle Époque à era do rádio. V. 3. São Paulo: Companhia das Letras, 1998, p. 626. 
1133 Zargunchar é palavra antiga, de origem africana, que significa desferir com zarguncho. Encontrada 
com frequência em dicionários antigos, zarguncho é uma “azagaia”, (ou meialança) “usada pelos cafres”. 
Cafre, antigamente, era expressão neutra usada para designar os negros africanos. Zargunchar transmite a 
ideia do zunido provocado pela pequena lança, desferida no ar. Ver em: (CONSTANCIO, 1836, p. 975). 
1134 Guinchar é a emissão de sons altos, agudos e esganiçados, que lembra o ruído de certos animais e 
mesmo o guincho de rebocar automóveis. Verbete “guinchar”, em: BORBA, 2004, p. 500. 
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Com teus aspectos ferrenhos. 
 

Novamente as cenas se alteram, como em um documentário de passagens 

expressivas, com densa trama emocional e histórica. A visão do luar e das habitações 

pobres, o frio e a doença trazidos pelo vento cortante, ríspido, inflexível como o ferro 

(ferrenhos), o zunido esbatendo também nos engenhos de canadeaçúcar1135, que, na 

época do poeta, representavam o registro martirológio do trabalho escravo. Vêmnos à 

mente as fotografias dos primeiros pioneiros, como Marc Ferrez, Victor Frond, George 

Leuzinger, que nos deixaram registros das amplidões rurais, das casas arruinadas em 

torno da casagrande dos senhores, das figuras maceradas dos escravos, nas quais, em 

muitas imagens, vemos a melancolia em seus olhares e as fisionomias de uma 

imobilidade sentimental dolorosa. Em nosso panorama mental, por cima destas 

impressões o vento gelado vai varrendo tudo, sem, no entanto, apagar a história. A cena 

elaborada na breve estrofe tem a exatidão de reconstruir todo um cenário próprio, nítido, 

em que cada vocábulo parece potente e imprescindível para a perfeita caracterização. 

A visão de Cruz e Sousa parece dardejar para o alto, como se tudo pudesse 

abranger: 

 

Que soluças nos zimbórios 
Os teus felinos queixumes, 
Uivando nos altos cumes 
Dos montes verdes e flóreos. 

 

A estrofe encerra uma “sinfonia”, em si mesma. Não somente pelas aliterações 

do primeiro verso (ou primeiro movimento: “que soluças nos zimbórios“) ou do quarto 

verso (ou quarto movimento: “dos montes verdes e flóreos”), mas pela profusão sonora 

de soluços, queixas felinas e uivos, projetando montanhas e montes, céus, verdores, em 

que a tensão do início, como um choro entrecortado – o soluçar – conclui na sensação 

pictórica de elevações verdes e floridas das paisagens catarinenses, que nos parecem 

nítidas na imaginação de Cruz e Sousa, que viveu sua última década de vida em um Rio 

                                                             
1135 Sabemos que, no tempo do poeta, os senhores de engenho, donos dos escravos, possuíam 
propriedades constituídas da casagrande, onde viviam os senhores; engenhos (ou casasdeengenho) que 
eram fábricas no espaço rural que variavam no porte, compostas do maquinário usado pelos escravos no 
trabalho da moenda de canadeaçúcar; e a senzala, onde ficavam os cativos. (AZEVEDO, Fernando de. 
Canaviais e engenhos na vida política do Brasil: ensaio sociológico sobre o elemento político na 
civilização do açúcar. Editora Instituto do Açúcar e do Álcool, 1948; DIÉGUES Jr., Manuel. O engenho 
de açúcar no nordeste (Documentário da vida rural). Alagoas: Editora da Universidade Federal de 
Alagoas – EDUFAL, 2006; CRUZ, C. Duarte. Os pequenos e grandes engenhos: Methodo e processos 
para a fabricação do assucar e cultura da canna. São Paulo: Livraria Magalhães, 1920). 
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de Janeiro em processo de urbanização e modernidade, longe destas imagens. É quase 

uma estrofe de “saudade”, em que o sinuoso e sensual lamento – próprio dos gatos – 

mais que ecoar em nossa mente, por uma estranha alquimia se cristaliza em imagem, 

devido à intensidade das visões e combinação simultânea de sons. Embora escolha a 

“música de Verlaine” nesta quadra, Cruz e Sousa consegue, partindo do sonoro e visual, 

condensar uma impressão sensorial, como se a diferença entre poesia e música se 

desfizesse pelo “efeito semelhante”1136, que permanece no psíquico do receptor. Ainda 

não tanto quanto Mallarmé, mas bem além do simples jogo sonoro. 

O movimento do poeta segue para cima: 

 

Que te desprendes no espaço 
Perdido no estranho rumo 
Por entre visões de fumo, 
Das estrelas no regaço. 

 

Aqui, sim, sentimos soar a lira de Mallarmé. Inspirados nas lições de Anna 

Balakian1137, descrevemos alhures o processo do mestre francês, 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, deslocandose da narração ou da 
descrição para um plano mais sutil que Verlaine.1138 

 

É o que a estrofe atual nos remete, pois Cruz e Sousa sobrepõe “espaço” e 

“estrelas” em camadas, transforma as nuvens esgarçadas em “visões de fumo”, e 

condensa dois extratos emocionais: o “estranho rumo” de vagar pelo mistério dos céus, 

que nos parece peculiar à natureza humana, e a proteção confortante do “regaço das 

estrelas”. Imagem sensorial que nos faz olhar para cima e sentir o Indefinido, como se 

uma música tivesse terminado há pouco, em que ficam gravadas no espírito as mesmas 

                                                             
1136 Sem que nos detenhamos na exploração deste aspecto, cumpre considerar que depois da audição de 
uma música, assim como depois da leitura e recriação sensorial dos símbolos poéticos, tudo cessa. 
Páginas se afastam e o som é interrompido. Ficamnos somente as impressões sensíveis e espirituais 
impressas na força da memória e esparsas em nossa própria (e única) individualidade. Quais as 
diferenças? Principalmente neste ponto é que Cruz e Sousa se revela um sinfonista; as aliterações que 
aprendeu com Verlaine são isca, ou “carta roubada” – na expressão de Umberto Eco. O que continua 
vibrando na alma depois é que merece relevo. 
1137 BALAKIAN, 2000, p. 55. 
1138 CAPOBIANCO, 2014, p. 133. 
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sensações idiossincrásicas, embora vindas de meios diferentes; poesia e música, tal qual 

dissemos há pouco. Aqui porém, mais mallarmeano. Mais além. 

Por sugerir música, o poeta prossegue nesta esteira: 

 

Que de Réquiens e surdinas 
E de hieróglifos secretos 
Enches os lagos quietos 
Revestidos de neblinas. 

 

A mescla entre Réquiens e surdinas evoca uma sonoridade que contrasta 

simultaneamente: a maiúscula do Réquiem confere uma dramaticidade de obra 

completa, possante e expressiva como o Réquiem de Mozart, embora a palavra se 

origine de cantos fúnebres dos tempos medievais1139, e se mescla às surdinas dos Cantos 

Gregorianos e dos salmos litúrgicos dos quais se ouve apenas o som perdido, longínquo, 

de quem descansa do lado de fora da Igreja, cercada de lagos nevoentos. 

Esse quadro, porém, compõe a “imagem sonora” do minuano raspando a 

superfície de um lago neblinoso e nela desenhando “hieróglifos secretos”, que sobrepõe 

os mistérios da milenar escrita egípcia ao misticismo dos libretos wagnerianos, como na 

ópera Parsifal, em que o ambiente religioso do cristianismo medieval se situa nas 

lendárias colinas do Monte Salvat, na Espanha, habitada por uma “fraternidade de 

cavaleiros do Santo Graal”1140, imagem que nos vem a partir do lago e do vento dentre 

as névoas, entoando o eco de missas sacras e riscando o segredo das águas soturnas. 

Muito disso “não está” nas palavras de Cruz e Sousa, mas a sobreposição visionária do 

poeta projetanos esse panorama. Ora, os hieróglifos são “secretos”, há lagos parados e 

Réquiens. Há símbolos canônicos, com sentidos já fincados historicamente, mas a 

confluência gera visões dilatadas. Por que citar os “lagos quietos” no terceiro verso, se o 

vento já vem entoando cânticos e revolvendo as águas, desde o início? O poeta figura os 

lagos exatamente em uma serenidade que eles não tem, durante a estrofe. 

Cruz e Sousa segue no encalço dos rastros do vento: 

                                                             
1139 O Maestro Paulo Maron define com justeza o Réquiem: “Missa de réquiem – missa fúnebre (réquiem 
significa descanso), nessas ocasiões excluemse o glória e o credo, que são substituídos pelo Dies Irae 
(dia de ira), texto originário da Idade Média que diz respeito ao Juízo Final. A missa de réquiem sempre 
foi a preferida dos compositores justamente pelo texto expressivo do Dies Irae e pelas possibilidades 
dramáticas a que se destina” (MARON, Paulo. Afinando os ouvidos: um guia para quem quer saber mais e 
ouvir melhor música clássica. São Paulo: Annablume, 2003, p. 55). 
1140 RAJOBAC, Raimundo. Bildung enquanto formação estética no jovem Nietzsche. Porto Alegre: 
Editora Universitária da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, 2015, p. 57. Embora não 
seja fúnebre como a origem da missa de réquiem, Parsifal foi concluída por Wagner em 1882, ano 
anterior à sua morte. 
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Que ruges, brames, trovejas, 
Ó velho vândalo amargo, 
No sonâmbulo letargo 
De um mocho rondando igrejas. 

 

O poeta acumula movimentos e sons semelhantes com a visível intenção do 

aglomerado potencializador: rugidos, bramidos e trovejos; sentimos como sonoridades 

retumbantes, orquestração de caos apocalíptico.  

A expressão “velho vândalo amargo”, porém, além da assonância “v” e da 

abertura grandiloquente da aliteração “a” (“vândalo amargo”), cria um efeito curioso: 

embora hoje o “vândalo” seja termo difundido com a ideia de bárbaro, violento, que 

danifica o que vê pela frente, a origem do termo provém de povos germânicos antigos 

que invadiram o território romano saqueando e espalhando destruição1141, e – decerto – 

não eram “velhos” na hora do combate. A senilidade sobreposta à violência recordanos 

a figura dos antigos idosos que orientavam jovens combatentes, narrando suas audácias 

passadas; bem como os idosos de hoje, que em sua aparente fragilidade contamnos os 

exageros e a estupidez que cometeram quando lhes sobrava saúde. E, sobre todas essas 

visões, se dilui a sinestesia do amargor, que paira sobre o vento, os velhos e os 

vândalos, transformando em ideação única, ríspida, tormentosa e acre. 

A totalidade da passagem, entretanto, chocase na ambiguidade do “mocho 

rondando igrejas”, pois tanto pode se tratar de noturnas aves de rapina – que São Tomas 

Norus chamou de “voadores dos infernos pantanosos”–1142, quanto de personagens 

misantropos e sorumbáticos1143 que, por extensão de significado, eram os homens 

solitários que caminhavam de madrugada em volta das igrejas, como sentinelas. Em 

ambos os casos, o minuano se ouve de longe, perturbando o “sonâmbulo letargo”, 

                                                             
1141 “Distanciandose dos outros povos germânicos que, como eles, haviam emigrado em massa para a 
Europa ocidental em +406 [406 d. C.], os vândalos inicialmente se instalaram no sul da península Ibérica, 
que, ao que parece, conservou seu nome (Vandalusia = Andalusia). Chamados ou não a intervir nas 
disputas internas do poder romano na África do Norte, eles cruzaram o estreito de Gibraltar, com uma 
força de 80 mil homens, sob o comando de seu rei Genserico (ou Geiserich) no ano de +429. O avanço foi 
fulminante. Em +430, já sitiavam a cidade de Hipona e, em +435, viram reconhecida por parte dos 
romanos a posse de Constantina. Três anos mais tarde apoderaramse de Cartago e, após uma breve 
retirada em +442, iniciaram, a partir de +455, três operações de grande envergadura: a anexação 
definitiva de toda a zona oriental da África romana, a conquista da maior parte das principais ilhas no 
Mediterrâneo ocidental – Baleares, Sardenha e Sicília – e uma audaciosa expedição para saquear a própria 
Roma” (MOKHTAR, Gamal (Editor). História geral da África II: África antiga. Brasília: UNESCO, 
2010, p. 548). 
1142 MIRANDA, Evaristo Eduardo de. Animais interiores – Voadores São Paulo: Edições Loyola, 2003. 
1143 Revista portuguesa de filologia. V. 20. Portugal: Editora da Faculdade de Letras da Universidade de 
Coimbra, Instituto de Estudos Românicos, 1992, p. 175. 
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pesado e arrastado, desses personagens. Cena que daria trabalho a algum diretor de 

fotografia para uma tomada, mas cujo resultado lhe agradaria, disso não duvidamos. 

Como em uma sinfonia, Cruz e Sousa muda de tema, do grave ao agudo: 

 

Que falas também baixinho 
Lá da origem do mistério, 
Trazendo o augúrio sidéreo 
E certa voz de carinho... 

 

Toda a imagem pavorosa e múltipla construída até aqui parece diluída nesta 

estrofe, em que ainda não saímos da noite, mas que surge com doçura, suavidade e bons 

presságios vindos das estrelas, como uma predição de astrologia, que assim sentimos 

porque a “origem do mistério”, no segundo verso, confere um misticismo segredante a 

toda a quadra. Não é o mistério, é a “origem do mistério”, algo muito mais denso. É, em 

nossa leitura, uma peça musical do romantismo tardio, exatamente o tipo de “carícia 

enigmática” dos Adagios do compositor finlandês Jean Sibelius. É esta tessitura que 

cobre a expressão envolvente “augúrio sidéreo”, dosada no pianíssimo (ou suavíssimo) 

do “baixinho” e “carinho”, que fecham o primeiro e o quarto verso, respectivamente. 

A prova da alternância temática orquestral temos em seguida, quando as 

figurações se modificam radicalmente, embora ainda estejamos no mezzo piano1144: 

 

Que nas ruas mais escusas, 
Por tardes de nuvens feias, 
Como um ébrio cambaleias 
Rosnando pragas confusas. 

 

Com poucas palavras, a cena tem seus contornos precisos, retratando a boemia 

do século XIX, carioca ou interiorana. Não sabemos o que há nas “ruas escusas” nem 

onde se situam, e o próprio poeta ignora o que o bêbado impreca. Entretanto, a figura 

trôpega babando lamentações raivosas na rua escondida, em um fim de tarde com o céu 

enegrecido prenunciando chuva é uma cena inconfundível, lenta e densa como nos 

filmes tradicionais do cinema alemão antigo, em que o ritmo letárgico1145 e o desenrolar 

pesado da fotografia vão se tornando angustiantes a cada momento. É nas indefinições 

propositais desta estrofe, como apontamos, que reside a opção do leitor em guardar o 

                                                             
1144 Fazemos referência às gradações de intensidade da música erudita, grafada por tradição no idioma 
italiano, em que mezzo piano tem o sentido de “meio suave” ou “som um pouco acima do mínimo”. 
1145 COVALESKI, Rogério. Cinema, publicidade, interfaces. Curitiba: Editora Maxi, 2009, p. 120. 
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suspense meio sonâmbulo ou preencher com sua imaginação os “pontos ocos” que lhe 

forem mais significativos: sobre a rua, a tarde, o ébrio ou as pragas confusas. E, claro, 

sem desconsiderar que Cruz e Sousa encerra o tema sinfônico nos quatro sussurros 

aliterativos do último verso: “rosnando pragas confusas”, para iniciar outro. 

E, de fato, na próxima quadra o ritmo recua. O poeta dá mostra das razões de se 

ler sua obra lentamente, o que nos ajuda a calcular por que tantos não a compreenderam: 

 

Que és o boêmio maldito, 
O renegado boêmio, 
Em tudo o turvo irmão gêmeo 
Do sonhador Infinito. 

 

Uma vista apressada personificaria o boêmio na figura de um sonhador sem 

limites, mas o quarto verso, com a maiúscula universalizante e metafísica, inverte os 

termos: o Infinito é que se torna “sonhador”, sendo esta última palavra um adjetivo, e 

não substantivo, como seria na ordem em que aparece, caso expressão “Infinito” fosse 

em minúscula. A ideia de um “Infinito sonhador” é tão íntima, que cada um tem seu 

dimensionamento próprio. Imaginamos o infinito das planícies, dos areais desérticos, 

dos espaços siderais, e em tudo transferimos nossa esfera de “sonhador” para o 

inanimado. O semfim se torna sonhador porque, enfim, nós o somos. 

Entretanto, o poeta também confere angustioso soturnismo a toda a estrofe, pela 

reiteração intensa das vogais “o” e “u”. Alfredo Bosi, em O ser e o tempo da poesia, 

exemplifica com versos de Cruz e Sousa exatamente neste aspecto, demonstrando 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’].1146 

 

A inversão de termos com sentidos aproximados (“boêmio maldito/renegado 

boêmio”) parece ligarse ao outro quarteto, do “ébrio”. Aqui, porém, todo o aspecto 

tenebroso e sombrio da estrofe, em que o minuano é o “boêmio da desgraça” quebrase 

com a antítese do “Infinito sonhador”, no último verso. Renegado e turvo, maldito e 

                                                             
1146 BOSI, 1977, p. 51. 
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trôpego, mas sempre sonhando. Contraste musical mallarmeano, que sobre uma base 

pianística grave e sombria irrompe com uma flauta cristalina e logo tudo cessa. 

Permanece, porém, a gravura sensorial. 

O apogeu sonoro, contudo, vem em seguida, em perfeito fortissimo1147: 

 

Que és como louco das praças 
Nos seus gritos delirantes 
Clamando a pulmões possantes 
Todo o Inferno das desgraças. 

 

Os antigos bairros, de menor porte, tinham suas praças envolvidas por casas, 

como ainda as cidades interioranas, em vez dos altos prédios dos grandes centros. É 

nesse ambiente “em tom menor” que nossa memória nos traz causos e histórias: toda 

praça tinha sempre um louco que volta e meia a rondava. Este, porém, é dos que gritam 

com todas as forças, na imagem fônica hiperbólica dos “pulmões possantes”. 

Tempestade humana, de tal intensidade, que os delírios do segundo verso ficam 

cravados no quarto verso, cuja maiúscula traz o Inferno como região dantesca, de onde 

partem somente as desgraças, praguejadas nos urros do louco das praças. Cruz e Sousa, 

assim, faz o minuano revoar nas praças como um sortilégio negativo profundo, mítico, 

histórico e satânico. Até onde vai o “Inferno das desgraças”? O conjunto impressivo 

vem como um bloco altissonante, inteiriço como a redondilha maior, de versos curtos. 

Este quarteto nos soa como uma explosão centrífuga e amaldiçoada. Música de 

dissonâncias dolorosas, tanto quanto VillaLobos, como nos quartetos de cordas de 

Dmitri Shostakovich, permeados de conflitos e pungências cortantes. 

Em seguida, Cruz e Sousa constrói uma imagem surrealista, em nossa leitura: 

 

Que lembras dragões convulsos, 
Bufantes, aéreos, soltos, 
Noctambulando revoltos, 
Mordendo as caudas e os pulsos. 

 

O minuano, aqui, é um ser mitológico que voa serpenteando pelos ares noturnos, 

em ebulição fervorosa, se autoflagelando em uma atmosfera em que não cessa de se 

deslocar, daí o “noctambulando”. A precisão da imagem, como um cataclisma no centro 

                                                             
1147 Nesta estrofe sentimos claramente o clangor de um naipe sinfônico de metais – trompas, trombones, 
trompetes e tuba – que rugem com um furor que é só deles. A orquestração do compositor brasileiro 
VillaLobos (18871959) muitas vezes bem o demonstra. (Grafamos em italiano, sem acento agudo) 
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da tela filmográfica, crianos a visão das repressões humanas emergindo em 

esquizofrenias e histerias oníricas, na negatividade sintomática que Freud conferiu aos 

mitos1148, pois Cruz e Sousa, sob nosso ponto de vista, dá ao dragão os aspectos de 

automutilação e reviravolta de insanidades não somente como simples metáfora da 

ventania revoltosa, mas como imagem complexa e simbólica. Seria diferente se o ser 

lendário estivesse “apenas” sob as variações da fúria e a simples comparação 

vento/dragão não teria a abissalidade que pretendia Cruz e Sousa. Mas o dragão em 

autoflagelo? 

Como nas autênticas sinfonias, o poeta reexpõe o tema de abertura, mas com 

variações: 

 

Ó velho vento saudoso, 
Velho vento compassivo, 
Ó ser vulcânico e vivo, 
Taciturno e tormentoso! 

 

O que nos desacredita nas leituras que envolvem o preconceito, exclusão, a 

biografia torturante e os aspectos etnorraciais que constituíam celeuma na vida do poeta 

se encontra, por exemplo, nesta estrofe. É um trabalho demasiado preciso e de artesão 

hábil, que se torna arte requintada e obra de gênio. Expliquemos: 

Além de retomar a vocalidade da primeira estrofe (o tema) com termos 

diferentes, o poeta realiza perfeito paralelismo: no primeiro e segundo versos a 

aliteração do “v” e do “s” aparecem na mesma posição: O “v” nas duas primeiras 

palavras, e o “s” na terceira, desconsiderando o vocativo inicial. Entretanto, vai além: 

faz desse vocativo uma anáfora que abre paralelamente o primeiro e o terceiro versos 

(no início e na metade, portanto), e encerra com a estupefação das aliterações do “t” 

(“taciturno e tormentoso”), quatro consoantes tal qual o número de versos do estrofe, e 

ainda realiza a magia das longas palavras, que impressionou Mário de Andrade, sendo o 

                                                             
1148 A imagem do dragão, na quadra de Cruz e Sousa, remetenos à eclosão negativa das repressões, pois 
os mitos, segundo Freud, “são da ordem psicológica do sonho. Mitos, por assim dizer, são sonhos 
públicos; sonhos são mitos privados. Ambos, em sua opinião, são sintomáticos de repressões de desejos 
incestuosos infantis, sendo que a única diferença essencial entre uma religião e a neurose está no fato de 
que a primeira é mais pública. A pessoa com uma neurose se sente envergonhada, sozinha e isolada em 
sua doença, ao passo que os deuses constituem projeções gerais numa tela universal. São igualmente 
manifestações de temores e de ilusões compulsórios e inconscientes. [...] Freud, assim [...], julgou 
negativamente os mundos do mito, da magia e da religião, como erros a serem refutados, superados e 
suplantados pela ciência” (CAMPBELL, Joseph [1972]. Para viver os mitos. Trad. de Anita Moraes. 1. 
ed, 4. reimp. São Paulo: Editora Cultrix, 2006, p. 19). 
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quarto verso, na verdade, uma antítese, eis que o campo semântico de quietude sepulcral 

de “taciturno” se opõe à revolta e agitação do “tormentoso”.  

A geometria dos paralelismos e sonoridades, a combinação cristalizada de 

sentimentos antagônicos, gerando uma emoção sui generis, mesmo assim foram 

“pouco” para Cruz e Sousa. Nesta estrofe ainda há a mescla de tons fraternos 

(“saudoso/compassivo”) com sensações cavernosas (“vulcânico”) e vibrantes (“vivo”), 

tudo sendo derribado sobre a antítese final. 

Este, decerto, é um labor paciente e arquitetural, construção minuciosa, uma 

exploração de sentimentos humanos transcendentes que se distanciam do minuano e 

abrangem a larga esfera psíquica do leitor. Não nos parece um trabalho feito como 

“resposta traumática ao ódio ou ao preconceito”, em que – supomos – faltaria o 

equilíbrio para todo esse meticuloso requinte de relojoeiro suíço que vemos. Poesia se 

faz não com boas ideias, e sim com palavras, tal qual reza a lenda da frase de Mallarmé, 

em resposta ao pintor impressionista Edgar Degas1149. 

Cruz e Sousa complexifica as ideias na próxima quadra, criando um turbilhão 

imaginativo: 

 

Alma de ânsias e de brados, 
Consolador companheiro, 
Sinistro deus forasteiro 
D’espaços ilimitados! 

 

Além da equidistância no número das principais palavras (3/2/3/2) nos quatro 

versos, nos surge a questão: qual é o tamanho de uma “alma de ânsias e de brados”? 

Qual é o poder confortante de “consolador companheiro”? Se estas ternas fulgurações 

criam imagens tocantes, passagens emocionantes de nossa existência (observemos que 

todos os versos do poema inteiro iniciam com maiúscula, mas aqui coincide em 

“Consolador”, que se metaforiza no cântico bíblico do Nazareno, confortante e 

salvador), por outro lado, o poeta extrai das raízes do mistério o “sinistro deus” que vem 

de algum lugar distante, e pertence às esferas infinitas. O termo “sinistro”, neste 

                                                             
1149 “Degas costumava escrever versos nas horas livres. Um dia encontrou Mallarmé e disselhe: 
‘Mallarmé, é uma coisa terrível, não sei o que está acontecendo. Tenho ideias tão maravilhosas, mas 
quando as escrevo, os versos são muito ruins, e não é realmente poesia’. Mallarmé respondeu: ‘Meu caro 
Degas, poesia não se faz com ideias, fazse com palavras’” (HUXLEY, Aldous. A situação humana. 2. 
ed. Trad. de Lya Luft. São Paulo: Biblioteca azul, 2016). A história é famosa e recorrente em muitas 
citações; tomamos esta como mero exemplo. 
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quarteto, se infiltra e rompe as linearidades imagéticas construídas pelo leitor. 

Sensações e cenas raras; misto de amor e medo, “Consolador” e “sinistro”. 

Talvez o máximo da desolação esteja na quadra seguinte, na imagem que o poeta 

sobrepõe a todas as que vem elaborando: 

 

Tu que andas, além, perdido, 
Tateando na esfera imensa 
Como um cego de nascença 
Nos desertos esquecido... 

 

A pujança da tristeza, aqui, é intensa e funda: o cego que jamais enxergou na 

vida está perdido no deserto, é o limite da desumanidade, não se sabe como vagueia 

solitário, mas busca algo “além”, que se condensa na “esfera imensa”, ponto de 

esperança do quarteto, embora a tragicidade e melancolia imperem. Imaginamos que 

solitário é todo ser em si mesmo, esta é a impressão, embora o tom personalíssimo, 

aqui, apareça na eterna busca humana, no eterno desejo de ir além, caminhando e 

“tateando na esfera imensa” do mundo e suas descobertas. Estrofe chorosa e, ao mesmo 

tempo, cosmogônica. Em nossa leitura o vento se desfez aqui, dando lugar à Dor 

humana e sua incessante Busca. 

O poeta segue, desta vez na beleza paisagística da Natureza, uma nova variação 

na sinfonia, precisamente como nos momentos repousantes que se encontram no 

desenvolvimento das obras musicais: 

 

Que gozas toda a paragem, 
Toda a região mais diversa, 
Levando sempre dispersa 
A tua queixa selvagem. 

 

Os dois primeiros versos indefinem a Natureza, temos de imaginála em uma 

amplitude maior que qualquer descrição (por isso a “região mais diversa”), e em todo o 

percurso da estrofe reina um gozo no percurso dos espaços naturais, uma fruição que 

deseja tudo e termina em “queixa selvagem”, como uma vontade infinita e vaga 

correndo em torno das mais pitorescas e variadas esferas naturais. As sensações, se 
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observarmos bem, neste quarteto como em todo o poema, fogem do comum, do vulgar e 

do cotidiano. Despertam idiossincrasias o tempo inteiro1150. 

Assim prossegue: 

 

Que no trágico abandono, 
No tédio das grandes horas 
Desoladamente choras, 
Sem fadigas e sem sono. 

 

Ainda que se refira ao vento, aqui a humanização das ideações tem muito mais 

de psíquico que imagético. A tristeza e a tragédia que cobrem os versos se deparam com 

a sensorialidade doentia de chorar “sem fadigas e sem sono”. Cruz e Sousa insere, no 

que seria uma faceta do vento minuano, a complexidade da dor de tal forma que, para 

visualizarmos a estrofe, somos compelidos à ideia humana da patologia depressiva1151 e 

dos transtornos de comportamento e psiquiátricos. O poeta, na figuração sensorial dos 

versos, nos deixa, por outro lado, livres para, em nosso íntimo, decidirmos quais são as 

“grandes horas”, impulsionadas pela mesmice do tédio; parecem ser a projeção do eu

desejante para a realização do que as grandes horas prometem. Para nós, representam os 

momentos cruciais de reflexão, sofrimento e decisão. Cada leitor tem, entretanto, suas 

grandes horas e seu próprio tédio, macerante ou motivador. Para Schopenhauer, bem 

conhecido de Cruz e Sousa, as classes abastadas do século XIX buscavam companhia, 

luxo, prazer, divertimentos, mas deparavamse com o tédio constante, cuja única 

solução seria o enriquecimento interior1152. 

Seguindo, a próxima estrofe foi decisiva em nossa leitura, para que não 

interpretássemos Cruz e Sousa vinculado sempre à “dor negra”, e necessariamente 

arraigado às denúncias contra os flagelos insuportáveis da escravidão. Isto porque, 

quando quis caracterizar o minuano em sua extrema crueldade, esta foi a imagem que 

lhe brotou da pena: 

                                                             
1150 Por isso Gonzaga Duque, que conheceu e lidou pessoalmente com o autor de Faróis, afirmava que “o 
alto grau da sua sensibilidade [de Cruz e Sousa] afastao do vulgar, do consenso das maiorias, da maneira 
corriqueira de ver e sentir” (DUQUE, 1979, p. 98). 
1151 “Os pacientes com transtorno afetivo bipolar em fase de mania apresentam sensível redução da 
necessidade e quantidade de horas de sono, podendo passar alguns dias sem dormir e sem sinais de fadiga 
ou sonolência. A insônia pode ser o fator desencadeador ou um dos sintomas precoces do episódio de 
mania. Sintomas intensos de insônia são associados com pior prognóstico do transtorno bipolar” (LOUZÃ 
NETO, Mario Rodrigues; ELKIS, Hélio e col. Psiquiatria básica. 2. ed. Rio de Janeiro: Artmed Editora, 
2007, p. 393). 
1152 SCHOPENHAUER, Arthr. Sobre a vontade na natureza. Porto Alegre/São Paulo: Editora L&PM 
Pocket, 2014, p. 21. (Grifos nossos) 
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Que lembras nos teus clamores, 
Nas fúrias negras, dantescas, 
Torturas medievalescas 
Dos ímpios inquisidores. 

 

Permeamos nossa leitura de Cruz e Sousa, sempre, não somente percorrendo os 

recônditos do que escreveu, mas, do mesmo modo, perscrutando cuidadosamente o que 

ele não escreveu, e porquê. Nesta estrofe, a ideia máxima de impiedade tétrica e 

agonizante da tortura não o levou ao retrato mais imediato que possuía: os próprios 

escravos, vergastados até à morte corriqueiramente. O poeta recuou a épocas remotas, 

condensando em “fúrias negras, dantescas” o universo desesperante que Dante Alighieri 

caracterizou em sua A divina comédia, que não aparece em vão junto às torturas 

impiedosas da Inquisição, na estrofe, pois o autor italiano, no canto X, sexto círculo, 

conta que Dante e Virgílio viajam por dentro de Dite, onde veem os hereges em túmulos 

de fogo, queimados vivos em fogueiras1153. Se a impressão “Torturas medievalescas” é, 

por si só, retrato apavorante que vemos nos livros de História como um dois degraus 

mais subterrâneos em que chegou a “civilização”, Cruz e Sousa fala nos “clamores”, 

sem definir se são dos torturadores ou dos torturados, mas marca em “ímpios” o horror 

nefando de carrascos em ódio incessante. É uma quadra em que, afora a mancha 

histórica inenarrável que nos vem angustiosa, o poeta realiza a assonância da vogal 

palatal oral “i” no último verso, cinco vezes, que, vocalizando, transmite um som agudo 

perturbador, de lâmina: “Ímpios inquisidores”. Declamálo nos trouxe a impressão de 

que a articulação da boca parecia expressar raiva, somente pela imagem/som das 

palavras. 

Na quadra seguinte, o poeta inicia com um refluxo de memória: 

 

Que és sempre a ronda das casas, 
A gemente sentinela 
Que tudo desgrenha e gela 
Com o torvo rumor das asas. 

 

A “ronda das casas” relembra, de imediato, o “mocho rondando igrejas” doutra 

estrofe. É como se o vento fizesse movimentos semelhantes, giratórios, mas com caráter 

                                                             
1153 ALIGHIERI, Dante. La Divina Comédia. Puerto Rico: La Editorial de na Universidad de Puerto Rico. 
Trad. de M.Aranda Danjuan. 2004, pp. 5459. 
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diferente. Complexificanos a densidade humana, em que veremos pessoas realizarem 

os mesmos atos, mas por motivos diferentes. Uns nobres, outros torpes. 

Mas, neste quarteto, o vento é sentinela circundante, que vai saracoteando e 

revirando tudo, como se tivesse asas gigantescas. A imagem seria clara e pictoricamente 

inequívoca, se Cruz e Sousa não lhe tivesse sobreposto o “torvo rumor”, que amedronta 

e apavora, com a figura de segurança da “gemente sentinela”, que, personificada, torna

se o vigia que permanece fiel no posto mesmo gemente de frio (“desgrenha e gela”). A 

ambiguidade, disfarçada pelo poeta em “vento desarrumando o exterior das casas e 

ruas”, aparece como a dualidade humana entre a leal (sentinela) e o perverso (torvo), 

recordando quantos já foram usurpados ou mortos por seus próprios vigias, motoristas, 

serventes. Uma camada baixa da (a) moralidade humana ainda vive sob a dualidade da 

fidelidade e do ódio. Bastaria que Cruz e Sousa escrevesse “turvo”, em vez de “torvo”, 

para que todo esse sentido subterrâneo dos versos não existisse. Turvo é movimento; 

torvo é pavor sinistro. Mas aí está seu labor. 

Dos mais exemplares, contudo, é a próxima quadra: 

 

Que pareces hordas e hordas 
De hirsutos, intonsos bardos 
Vibrando cânticos tardos 
Por liras de cem mil cordas. 
 

Em nossa pesquisa, constatamos a curiosidade de que, nestes versos, a busca 

pelo vocábulo lavorado, nobre, raro, não transformou o período em uma escrita 

oitocentista ou anacrônica. As palavras incomuns pertencem ao vocabulário erudito, e 

não em desuso, o que nos sugere – em parte – que a leitura de Cruz e Sousa não é algo 

popularesco. A competência do receptor é, aqui, necessária. 

Ainda que nesta estrofe não apareça o “Ó” dos vocativos que vimos 

anteriormente, o poeta abusa das assonâncias, aliterando onze vezes a vogal “o”, em sua 

forma semicerrada, semiaberta e semicerrada nasal1154. É a verdadeira apoteose dos 

graves e médios do violoncelo, como um tema profundo, em que a dicção remete às 

regiões lúgubres e sérias. Os “bardos” e os “cânticos tardos”, que são a verdadeira 

melodia modorrenta, grave e cansada, remetem às imagens que descrevemos. 

A cena total, entretanto, é curiosa, pois figura multidões selvagens, vindas de 

florestas ou mesmo no intuito da desordem (hordas e hordas), em que seus aspectos 

                                                             
1154 Na forma semicerrada estão “hirsutos”, “intonsos”, “bardos”, “tardos”; “por”; na semiaberta estão 
“hordas”, “cordas”, e na semicerrada nasal está “intonsos”. 
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rudimentares, não polidos, desgrenhados, rudes, se unem em “cânticos”1155. Para nós, 

são as imagens dos guerreiros medievais que, depois das batalhas sangrentas, 

regalavamse em vinhos e mulheres, cantando as guerrilhas vitoriosas. A imagem da 

“lira de cem mil cordas” é exatamente o que impede a estrofe de ser linear ou um mero 

retrato. Para nós, há cem mil cordas1156 por duas razões: o período das trevas, em que 

constituiu a Idade Média, foi longo, e entre muito sangue, houve muitas cordas tangidas 

– por arte ou por zombaria dos vencidos –, mas a força com que as visualizações 

históricas nos chegam, até hoje, estende uma lira imaginária que, desde aqueles tempos 

grosseiros, vai tangendo cordas cada vez mais afinadas, tantas que hoje já nos soam 

como “música histórica”. Talvez por isso os “cânticos” sejam “tardos”, pois 

atravessando a barbárie, hoje já podemos têlos como arte, estudando as expressões 

musicais do medievo1157 como cultura sob outros ângulos. 

O próximo quarteto indica, com clareza, a postura de Cruz e Sousa preparando a 

coda – que representa uma extensão do tema em seus significados latentes1158, elemento 

prenunciador da conclusão que ocorrerá logo adiante. Por isso triplica os vocativos 

como em momento algum havia feito, tal qual uma aclamação extasiada: 

 

Ó vento lânguido e vago, 
Ó fantasista das brumas, 
Sopro equóreo das espumas, 
Ó dáme o teu grande afago! 

 

Notamos que o poeta acelera o ritmo para o triunfo do finale sinfônico, pois 

elabora quatro seções pictóricas nos quatro versos: desenha o vento como vagaroso, 

alquebrado e impreciso, como se fosse sentido tal um queixume indefinido; em seguida 

o situa como gênio criador de lendas, imagens e sensações pelos nevoeiros, na perfeita 

expressão de “fantasista das brumas”; lançao ao mar como um sopro sobre as ondas; e 

                                                             
1155 Não esqueçamos que Cruz e Sousa não entoa ou declama estes “cânticos”. Nos versos eles vibram, o 
que complexifica a sensação receptiva e a própria música. 
1156 Em uma leitura mais simplista, a imagem remonta aos cânticos lentos , em que as liras nunca tinham 
fim, por isso as “mil cordas”. 
1157 Emilio Casares, no Prólogo à obra de Richard Hoppin sobre a música medieval, demonstra que os 
estudos a respeito já são abundantes no século XX, enumerando os clássicos de H. Besseler, Die Musik 
des Mittel- alters und der Renaissance, 1931, y Th Gerold, Histoire de las musique des origines ala fin du 
XIV siécle, de 1936, pasando pela obra de Gustave Reese, Music in the Middle Ages, de 1940, Jacques 
Chailley, Histoire musicale du Moyen-Age, 1950, a de A. Hughes, Early Medieval Music up to 1300, 
1955, até as mais recentes, de A. Seay, Music in the Medieval World, 1965, John Caldwell, Medieval 
Music, 1978, y Giulio Cattin/Gallo, de 1984. (CASARES, Emilio. Prólogo. In: HOPPIN, Richard. La 
música medieval. H. Madrid, Espanha: Edições Akal, 2000, pp. 1314). 
1158 LAM, 1983. 
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de tudo isto o converte no símbolo cultural do sul, que mencionamos no início, ao pedir 

que o minuano lhe dê seu “grande afago”, sinal de proximidade intimista, pelo “afago”, 

e de permanência, pelo “grande”. 

A coda, na verdade, é iniciada na próxima quadra, devido à anáfora do “que” 

nos dois primeiros versos, causando a forte expectativa do final. Utilizase, entretanto, 

do naipe das cordas, pela exata sensorialidade que causa: 

 

Que a tua sombra me envolva, 
Que o teu vulto me console 
E o meu Sentimento role 
E nos astros se dissolva... 

 

A vocalidade da estrofe possui um deslizar ameno, os encontros silábicos são 

fluidos, e até mesmo o “astro” do último verso não trava a dicção de brandura. Ainda 

assim, a predominância das vogais “o” e “u” mantém a feição grave que o poeta deu ao 

minuano. Partindo da profunda intimidade, o sentimento imagético vai rumo acima, 

desde o envolvimento pessoal até o dissolverse na poeira das estrelas. Cruz e Sousa 

sedimenta o aspecto mítico, pois não é o vento, mas sua “sombra” e “vulto” que lhe 

trazem envolvimento e consolo. É a ideação sensitiva da imagem, e não o fato real. 

Prossegue para o fim, em que a coda prossegue pela expressão “que”: 

 

Que eu me liberte das ânsias, 
De ansiedades me liberte, 
Pairando no espasmo inerte 
Das mais longínquas distâncias. 
 

A força do “liberte” duplicado, sobre palavras de campos semânticos tão 

próximos, como “ânsia” e “ansiedade”, é um verdadeiro romper de amarras e presságio 

de serenidade, depois da passagem do vento. O primeiro e o segundo verso parecem 

exprimir o mesmo sentimento, para que sua intensidade libertadora seja mais poderosa. 

Livrarse das “ânsias” e “ansiedades”, porém carrega uma tonalidade budista, no sentido 

da extinção de desejos que martirizam, como já vimos nas palavras de Alfredo Bosi, em 

discordância aos aspectos cristãos que os outros críticos viram em Cruz e Sousa. Com 

efeito, para Urbano Zilles, a “salvação”, no “budismo”, “consiste em afastar o 

sofrimento”, sendo o Nirvana “a ausência da experiência sensível”. Na medida em que o 
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indivíduo se afasta das más ações, praticando obras boas, purificase por meio da 

meditação [...]1159. 

Esta estrofe, porém, carrega duas imagens que cristalizam a ambição 

cosmogônica de união ao Todo, à Imensidade, mesmo a Deus, como é um sentimento 

comum a muitas pessoas: pairar no espaço inerte, o mais longe possível, longe dos 

olhares e do burburinho mundano, em um sentido de integração com planos superiores, 

além das estrelas. Em “as mais longínquas distâncias”, se nos questionamos onde se 

situam, a resposta sempre será: “além do mais longe”. Assim, para nós. 

Arremata o poeta, então, com o acorde final, com o último verso idêntico ao que 

iniciou a primeira estrofe; encerramento e abertura no mesmo tema triunfal: 

 

Eu quero perderme a fundo 
No teu segredo nevoento, 
Ó velho e velado vento, 
Velho vento vagabundo! 

 

Pelo desejo do poeta, é uma partida rumo à Imensidade da estrofe anterior, 

“perdendose a fundo” no mistério que tentou decifrar durante todo o poema, e, nos dois 

versos finais, encerra reforçando a dimensão histórica do minuano (“velho” duas vezes), 

e sonorizando o vento com as aliterações rítmicas do “v”, repetidas sete vezes seguidas 

– se partirmos do “nevoento” do final do segundo verso – e, (desconsiderando o 

vocativo), sobrepondo três sobre três palavras, nos dois versos finais, aliterados como 

em um grande sopro, e desferindo o último acorde, que fecha a obra e transfigura o 

vento em resumo do poema inteiro em uma só palavra: “vagabundo!”. 

 

9.1.4 – “Grandeza oculta”, de Últimos sonetos. 

 

Em todo o manancial crítico recolhido não encontramos análises sobre este 

soneto, um dos grandes momentos em que reflexão, filosofia, história, lendas, metáforas 

e simbologias se transfundem. Somente uma citação, equivocada em nosso 

entendimento, foi feita por Maria Lúcia de Medeiros, em sua Dissertação de Mestrado 

já por nós abordada. A autora transcreve somente os dois quartetos iniciais do soneto e 

os atribui a uma espécie de “influência” da ideologia de Schopenhauer1160 sobre Cruz e 

                                                             
1159 ZILLES, Urbano. Religiões: Crenças e crendices. 4. ed. Porto Alegre: Editora da Pontifícia 
Universidade Católica do Rio Grande do SulEdiPUCRS, 2012, p. 30. (Grifos nossos) 
1160 MEDEIROS, 2005, p. 76. 
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Sousa, que, ademais, conhecia as obras do autor de O mundo como vontade e 

representação1161. Em nosso entender, ainda que muitos elementos heterogêneos e 

diversos se encontrem na obra do poeta, não é o caso da influência pessimista do autor 

alemão, e menos ainda nos quartetos indicados por Medeiros. Vejamos, então, o que a 

peça nos reserva: 

 

Grandeza oculta 
 
Estes vão para as guerras inclementes, 
Os absurdos heróis sanguinolentos, 
Alvoroçados, tontos e sedentos 
Do clamor e dos ecos estridentes. 
 
Aqueles para os frívolos e ardentes 
Prazeres de acres inebriamentos: 
Vinhos, mulheres, arrebatamentos 
De luxúrias carnais, impenitentes. 
 
Mas Tu, que na alma a imensidade fechas, 
Que abriste com teu Gênio fundas brechas 
no mundo vil onde a maldade exulta, 
 
Ó delicado espírito de Lendas! 
Fica nas tuas Graças estupendas, 
No sentimento da grandeza oculta!1162 
 

Este deve ter sido, por certo, o tipo de simbolismo em que o poeta desbaratou a 

crítica brasileira, que durante muito tempo não dispunha de ferramentas para enfrentar 

uma composição assim, ou, quando possuíam, a caricaturização do poeta – como vimos 

– deixavaos afastados da obra. Os próprios seguidores e admiradores sentiam do que se 

tratava, mas, igualmente conferimos, não estavam dotados de recursos mais 

convincentes do que a escrita apologética e deslumbrada. “Um plagiador de Deus”, 

como aludiu Agrippino Grieco sobre Cruz e Sousa é, por exemplo, mostra de um grau 

de admiração que merecia melhores elucidações. Leiamos, então, o soneto. 

                                                             
1161 Embora a filosofia que se depreenda da obra de Cruz e Sousa esteja distante de Schopenhauer, o poeta 
conhecia seus escritos, pois cita o filósofo em alguns de seus poemas em prosa. Sem enumerar todos os 
exemplos, estes são os mais significativos: “[...] cores tristes e carregadas de um pessimismo pungente 
que se originara primeiro nas leituras intensas desse intenso e artístico Schopenhauer[...]”; “esse 
pessimismo torturante por vezes nos livros de Schopenhauer e Hartmann”; “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 [...]” 
(SOUSA, 2000, pp. 775776, 694 e 723). 
1162 . SOUSA, 2000, p. 186. 
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O título, por si, destitui a composição de algum tipo de “grandeza” física ou de 

estatura: é “oculta”. De imediato já ocorre uma cesura entre o visual e o elemento de 

que trata. É uma das gradações do paradoxo, pois como sabemos se há grandeza ou 

pequenez, se é “oculta”? A rigor, se a pudéssemos sentir, identificar ou observar, não 

mais seria oculta. 

Neste soneto se patenteia um dos notáveis exemplos, em Cruz e Sousa, da 

elaboração de seu Simbolismo por meio de compartimentos e proporções múltiplas. 

Publicado por primeira vez em 1905, no corpo de Últimos sonetos, a peça avançava 

demais para a mentalidade empedernida da crítica que dava seus últimos suspiros em 

nomes como Veríssimo, Romero e Araripe Jr. Hoje nos parece óbvio que não o 

poderiam compreender. 

No primeiro quarteto não há maiúsculas, exceto as habituais que iniciam os 

versos, e isso conduz a caracterização para a violência bélica e sanguinária dos que vão 

às batalhas dispostos à destruição dos oponentes, ávidos e cegos pelo clamor e morte, os 

“absurdos heróis sanguinolentos”. A escolha da exatidão dos vocábulos molda a cena 

com tintas inconfundíveis, verdadeira precisão arquitetural: 

 

Estes vão para as guerras inclementes, 
Os absurdos heróis sanguinolentos, 
Alvoroçados, tontos e sedentos 
Do clamor e dos ecos estridentes. 

 

Mas, se observarmos a cautela do poeta, veremos que não diz quem são os 

“heróis”, não explica quais “guerras” seriam estas, e nem que tipos de “clamor e ecos 

estridentes” trata – que nos parecem elementos sutilmente justapostos para que a 

imagem fique clara, mas não restrita. Não há armamentos, arsenais de guerra, tiros, 

escudos, soldados, nenhum dos elementos que o poeta conhecia do tempo da Guerra do 

Paraguai e do massacre em Canudos, contemporâneo à escrita deste soneto. Toda guerra 

tem um fim, por isso a “inclemência”, no verso, surge como elemento perturbador, que 

confunde o conceito tradicional de guerra. É, em princípio, uma camada (“estes”) que se 

inebria animalescamente pelo sangue das batalhas e das ruidosas vitórias contra o lado 

inimigo. Estamos, na esfera dos ensinamentos de Iser, em uma “primeira leitura”. 

O segundo quarteto se refere a outros: são “aqueles”, os que gravitam na esfera 

escura da luxúria, da matéria, que os dois primeiros versos pontuam em direções 

amplas: 
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Aqueles para os frívolos e ardentes 
Prazeres de acres inebriamentos 
 

A semântica carregada de amargor e corrosão do “acre” ressignifica os ardentes 

arrebatamentos. São as futilidades que conduzem aos abismos da perdição, do 

arrependimento e da dor. São prazeres ilusórios e que conduzem aos despenhadeiros, 

tanto que os dois pontos vão enumerar de que se trata: 

 
Vinhos, mulheres, arrebatamentos 
De luxúrias carnais, impenitentes. 

 

A elaboração do verso estratifica a ideia: “vinhos” e “mulheres” tornamse os 

elementos que arrebatam à perdição sem arrependimento ou penitência 

(“impenitentes”). Dissemos que o Simbolismo se dava, neste soneto, em 

compartimentos, pois os elementos do quarteto anterior, que não definem vários pontos, 

como mostramos, aqui igualmente indefinem natureza, extensão e especificidade destas 

“luxúrias carnais” e como ocorrem esses “arrebatamentos”. E, ainda, quais frivolidades 

são ardentes e amargas a um só tempo. Na leitura, supomos que o poeta se refira ao 

abuso dos prazeres carnais e à promiscuidade orgíaca regada ao alcoolismo. Por 

enquanto. 

Até aqui temos duas imagens: os heróis cegos pelas batalhas e clamores, uns; e 

os perdidos no abismo da luxúria irresponsável, outros. 

O primeiro terceto, entretanto, dá partida à metamorfose que se opera no leitor 

em relação aos quartetos anteriores, pois inicia com o sutil verso em que a maiúscula 

universaliza o ser: não se trata de pessoa única, mas de uma categoria, um tipo, um 

patamar humano elevado em que ocorre a guinada: “Mas Tu, que na alma a imensidade 

fechas/Que abriste com teu Gênio fundas brechas”. A maiúscula do “Gênio” dissocia a 

ideia de caráter individual, e amplia para o engenho, a operosidade dos grandes, o 

movimento secular dos que fazem a roda mundial do bem girar e deixam imensos 

sulcos evolutivos por onde passam. Tu, portanto, não é “uma pessoa”. São os que 

trabalham “no mundo vil onde a maldade exulta”, ou seja, sob as chuvas e intempéries 

da inveja, da maledicência, do interesse, da corrupção, mesmo da maré imunda em que 

emergem, construindo monumentos na Arte, na Ciência, na Educação, no soerguimento 

dos flagelados, no desenvolvimento das grandes realizações da Medicina, da 

Infectologia, da Arquitetura, da Pedagogia, da Psicologia, do bom combate pela 
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igualdade em oposição ao preconceito, à segregação e à humilhação; que são efetivos e 

éticos na redução da violência, que promovem benefícios a que dedicam a vida, como 

Sócrates, Buda, Santo Agostinho, Galileu Galilei, Leonardo da Vinci, Johann S. Bach, 

Maria Quitéria, Louis Pasteur, Walter Benjamin, Alexander Fleming, Einstein, Mário de 

Andrade e tantos que, mesmo longe alguns dos holofotes da fama, transformam em 

Bem uma parte do mundo por onde passam, pisando sobre os detritos da vileza humana. 

Mas nada disso está nos versos; seria mera projeção ou especulação ideativa do 

leitor, na superinterpretação que Umberto Eco condenou, por terem compreendido sua 

Obra aberta, escrita em 1962, como as obras que estão sujeitas a quaisquer devaneios 

da imaginação? A resposta encontramos no verso seguinte: “Ó delicado espírito de 

Lendas!” Esta é a chave que a rapidez na recepção deixa fugir. 

Nada teria custado a Cruz e Sousa escrever “das lendas”, a própria métrica e 

rima não se alterariam. Contudo, grafou “de Lendas”, que tem sentido totalmente 

diferente. As Lendas não são fábulas ou mitologias, pois a maiúscula a torna símbolo da 

própria magia da genialidade histórica humana; e estes espíritos missionários do mundo, 

que “abrem fundas brechas” por onde passam, não estão nas lendas, mas as Lendas lhe 

pertencem, o verso adquire o sentido de “delicado espírito que possui, em si, a virtude 

de construir sua própria legenda na história”; ele não soçobra nas torpezas do mundo: 

constrói sua própria virtude de resistência e criação estupendas, que as têm nas mãos, e 

– no futuro – suas vidas tornamse lendárias1163. Em suma, estes “espíritos delicados” 

(impossível olvidar a nãoviolência de Gandhi) produzem suas próprias histórias 

missionárias, que depois viram “lendas”. 

As “Graças” do penúltimo verso, que de tão superlativas o poeta chamou de 

“estupendas”, reforçando a grandeza por meio da ideia e da própria rima, vai além do 

conceito bíblico da “graça”1164, por não ter o soneto qualquer elemento litúrgico. A 

maiúscula, entretanto, dignifica a virtude como “agraciada” por um verdadeiro dom. 

Vemos, assim, que os símbolos dos quartetos, na realidade, remetem a outros. A 

guerra e a luxúria ali insculpidas são metáforas que se opõe ao “espírito de Lendas”, ou 

                                                             
1163 O próprio Einstein declarou: “Gandhi demonstrou que é possível desenvolver poderoso séquito 
humano, não só por meio do jogo astuto das manobras e artimanhas políticas usuais, mas também através 
do exemplo cogente de conduta moralmente superior na vida. Em nossa época de completa decadência 
moral, ele foi o único verdadeiro estadista a defender melhor relacionamento humano na esfera política... 
As próximas gerações... Mal acreditarão que ser humano como esse algum dia caminhou sobre a terra em 
carne e osso” (GARDNER, Howard E. Mentes que lideram: como líderes eficazes criam e executam. 
Trad. de Afonso Celso da Cunha Serra. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013, pp. 233249). 
1164 Como exemplo, recordemos em Coríntios 2, 12:9, as palavras de Paulo de Tarso: “bastate minha 
graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força” (Bíblia Sagrada, 1993, p. 153). 
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seja, representam todas as ilusórias inclinações que levam muitos à violência, à 

exploração, ao abuso, ao preconceito, assim como aos despenhadeiros que provenham 

ou sejam geradores de violência1165. É preciso dilatar o âmbito dos quartetos 

precisamente pela oposição aos tercetos; as virtudes que surgem no elemento 

personificado no final nada significariam se não fossem contrapostas às duas direções 

paradigmáticas dos vícios humanos: a violência e o gozo da materialidade, que não se 

resume aos “vinhos” e às “mulheres”, pois Cruz e Sousa deixou as indefinições (que 

apontamos) para transfigurar essa materialidade do segundo quarteto, por exemplo, na 

ganância pela posse de riquezas, bens materiais, a corrupção, a usura; pela derrocada 

nas drogas e nos vícios morais, como a inveja, a maledicência, além da sexolatria 

desmedida, da perversão, da promiscuidade e do aproveitamento irresponsável e 

hedonista da vida. As “mulheres e o vinho”, no soneto, são símbolos da prisão carnal e 

da baixeza material humana, em âmbito lato.  Não é, com efeito, o que, objetivamente, o 

léxico diz. 

Se estamos no terreno do simbolismo, urge não olvidar que os elementos 

aparecem não em sua materialidade objetiva, mas como construções que projetam uma 

infinidade de outras, dependendo do leitor. Por isso o poeta opõe o “mundo vil onde a 

maldade exulta” aos quartetos anteriores, nos quais “objetivamente” não havia 

mencionado a “maldade”. Se assim escreveu, entendemos como um sinal de que as 

duas quadras iniciais são profundos símbolos do mal humano em si mesmo. Fica nítido, 

então, por que citou “mulheres” e “vinho”, que jamais seriam negativos de per si, mas 

no soneto assumem a forma icônica e simbólica. 

Estas aberturas simbólicas se dão, do mesmo modo, no último verso, quando o 

poeta encerra, dizendo ao Missionário que fique “no sentimento da grandeza oculta!”. A 

grandeza é a que, além de se opor à crueldade e à insânia, abre “fundas brechas” porque 

faz diferença por onde passa, e é oculta – em nossa leitura – em três sentidos: seja pelo 

anonimato dos que realizam fora dos holofotes da celebridade; seja pelos que são 

incompreendidos em suas épocas, tornando clara a “grandeza” somente para as gerações 

seguintes, e, no último verso, é a consolação dos que não obtém o merecido 

reconhecimento – por que, cientes da justiça de seu dever, conservam o sentimento 

íntimo de grandeza limpa diante do mundo torpe –, mas que permanecem seguros e 

                                                             
1165 Para o leitor atento, o terceiro verso (“Alvoroçados, tontos e sedentos”) traz a chave que será usada 
mais adiante, pois guerreiros de batalhas não podem estar “tontos”, ou seriam imediatamente derrotados. 
Fica claro que estamos no campo do Simbolismo, e o que a leitura rasa esconde, o mergulho nas 
expressões sutilmente colocadas nos revela. 
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cientes das próprias virtudes, mesmo contra os ciclones. “Toma ciência da tua própria 

grandeza, e com ela segue em frente, sempre” – é a verbalização da ideia geral que nos 

fica da passagem. 

A extensão deste personagem prodigioso que Cruz e Sousa coloca como sereno, 

seguro, que permanece inabalável em sua “grandeza oculta”, depende diretamente do 

tamanho1166 que o leitor atribua à “imensidade”, ao “Gênio” e às “fundas brechas” do 

primeiro terceto. 

A impressão que nos fica, depois da leitura do soneto, consiste no sentimento 

presente, indestrutível, de que mesmo entre os rojões e as pedradas, se estivermos no 

caminho certo, o bem estar íntimo desta consciência será nosso bálsamo e conforto. 

Todo o soneto, depois de lido, deixanos uma impressão sensorial e emotiva que 

se assemelha, em nossa ideação, ao que nos fica depois da audição de uma grande obra. 

Poesia e música se fundem aqui sob uma perspectiva que se aproxima das teorias 

mallarmeanas. 

 

9.1.5 – Apontamentos sobre a prosa 

 

Pobremente abordada pela crítica, como vimos, o estudo da prosa poética de 

Cruz e Sousa tomou vulto nas obras acadêmicas, em que Missal e Evocações foram alvo 

de cuidadosa análise, tanto na classificação das temáticas e recursos empregados, 

quanto na exploração sob um ângulo unívoco, como o grotesco ou o riso irônico; 

mesmo os grandes Leonardo e Anelito incursionaram pela prosa, embora sem priorizá

la. A prosa simbolista do esteta catarinense não granjeou a mesma repercussão que a 

poesia, e para isso nos bastam as palavras de Davi Arrigucci Jr., que, no histórico estudo 

“A noite de Cruz e Sousa” considerou estes textos “hoje quase ilegíveis”1167. 

                                                             
1166 Para expressar nossa própria percepção do “vitorioso heroico” que persevera entre os estilhaços, 
como mostra Cruz e Sousa, valemonos da visão justa de Jung, para quem o “herói” é “somente aquele 
que ousa a confrontação com o dragão e não perece. Tal pessoa tem verdadeiro direito à autoconfiança, 
pois enfrentou a profundeza escura do próprio simesmo e desse modo conquistou para si o seu simesmo. 
Esta experiência interna lhe dá força e confiança [...] na capacidade de sustentação do simesmo, pois 
tudo o que o ameaçava provindo do interior, ele o tornou coisa própria sua, adquirindo desse modo certo 
direito de crer que será capaz de dominar com os mesmos meios tudo o que no futuro ainda possa 
ameaçálo. Desse modo ele adquiriu certa segurança interior que o capacita a ser autônomo, como 
também atingiu o que os alquimistas designam como unio mentalis (união mental)” (JUNG, Carl Gustav. 
Mysterium Coniunctionis: Rex e Regina; Adão e Eva; a conjunção. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p. 
356. Grifo do autor). 
1167 ARRIGUCCI Jr., 1999, pp. 165184. 
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A lição precisa de Andrade Muricy, que já transcrevemos, esclarecenos as 

razões do pouco êxito no Brasil deste modelo de escrita: 

 

De todas as grandes tendências criadoras da Literatura moderna o 
Simbolismo terá sido possivelmente a que menos favoreceu o surto da 
prosa ficcionista; não direi da prosa viva, porquanto, tornadas 
indefinidas as fronteiras com o território poético, esta se afirmou de 
validade e versatilidade inegáveis. Não propriamente a simbolização, 
mas o processo alusivo e de sugestão, considerado como elemento de 
sondagem e devassamento da interioridade, refletindose na 
representação e na expressão, interdizia aos criadores do romance e do 
conto qualquer critério descritivista. Repelia o apoio seguro e objetivo 
da narração direta. Pelo menos, tiravalhes a facilidade de usar dos 
velhos recursos.1168 

 

A conclusão do autor do Panorama do movimento simbolista brasileiro nos 

parece justa e indefectível. Acrescemos, todavia, que Cruz e Sousa empregou em sua 

prosa mecanismos similares ao que sintetizou na poesia, inviabilizando uma leitura 

corrida ou despreocupada sobre seus textos, como deveria ser comum na época (e talvez 

ainda o seja). Exigese do leitor uma competência receptiva quiçá mais intensa nestas 

criações de Cruz e Sousa, a fim de que o mesmo processo ideativo da poesia possa ser 

igualmente empregado, com êxito na prosa.  

A ideologia que elaboramos, em que o leitor “reconstitui” a poética de Cruz e 

Sousa na medida e limite de seu potencial criativo e cultura, esboçada nas páginas 

anteriores como meras exemplificações – não melhores do que outras possíveis e 

cabíveis, tanto nossas, no futuro, quanto de outros leitores –, na verdade, não vemos 

razões para que não seja aplicada à poesia em prosa de Cruz e Sousa.  

(Reiteramos, entretanto, que nossa leitura, longe de ser um “método” encerrado 

em si mesmo, constituise em uma proposta fundamentalmente libertadora, que só é 

possível porque a Arte do vate catarinense a isto nos permitiu). 

Em uma leitura atenta de Missal e Evocações, por exemplo, se pudéssemos 

sintetizar o conjunto da prosa do poeta catarinense, diríamos que são uma forma híbrida 

de poesia em “versos” que se interligam por fragmentos maiores ou menores de prosa, e 

que dão às composições uma configuração textual corrida. Não tão simples, porém. O 

processo de constante alusão – que evita a descrição e a narração, habituais na prosa1169 

                                                             
1168 MURICY, 1987, p. 54 
1169 Idem, ibidem, p. 54. 
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– evidentemente dificulta a leitura dos que ainda estão decifrando os versos de Broquéis 

ou Faróis.  

Alguns fragmentos demonstram nosso ponto de vista sem precisar recorrer a 

qualquer forçado estratagema. Tomemos o começo de “Dolências”, de Missal: 

 

Tu, na emoção desse encanto doloroso e acerbo da Arte, te sentirás, 
um dia, velho, fatigado, como um peregrino que percorreu 
ansiosamente todas as viassacras torturantes e perigosas. 
Essa maravilhosa seiva de pensamentos, toda essa púrpura espiritual, 
as vivas forças impetuosas do teu sangue, agindo poderosamente no 
cérebro, irão aos poucos, momento a momento, desaparecendo, num 
brilho esmaecido, vago, o brilho branco e virgem das estrelas glaciais. 
A tu’alma será condenada à solidão e silêncio, como certas 
formosuras claustrais de monjas que brumalmente aparecem por entre 
as celas, deixando no espírito de quem as vê, quase que o mistério de 
um religioso esplendor… E, já assim emudecido e gelado para as 
nobres sensações do Amor, ficarás então como se estivesses morto – 
sem cabelos, sem dentes, sem nariz, sem olhos–sem nenhuma dessas 
expressões físicas que tornam os seres humanos harmoniosamente 
perfeitos. 
Em vão te recordarás da doçura de mãos aveludadas e brancas, da 
amorosa diafaneidade de uns olhos claros... [...].1170 

 

Já de início o poeta deixa ao seu interlocutor que sinta, na intensidade de sua 

projeção, o quão doloroso e pujante é, para ele, o encanto da Arte. Isto, conquanto não 

seja uma ideia nova, já reposiciona a leitura para um mais além que conclama a 

expressividade e visceralidade a cada um1171. 

Quando Cruz e Sousa escreve que “te sentirás, um dia, velho, fatigado”, deixa

nos a amplitude das viassacras de tortura e perigo já enfrentadas em passado remoto, 

por este que sente a emoção da beleza dolorosa. Que viassacras “extremadas” foram 

estas? É preciso reconstruir o personagem em nosso painel psíquico e revivêlo em sua 

dimensão, conforme o texto transcorre. 

O poeta, em seguida, deixa uma torrente de expressões cujo simbolismo exige, 

no ato recepcional, uma imaginação “treinada”. Não é, com efeito, para o leitor 
                                                             
1170 SOUSA, 2000, p. 460. 
1171 A “beleza dolorosa” é um excesso que, em Adorno encontra um fundamento racional. Mauricio 
Chiarello elucida a ideia adotada pelo filósofo e sociólogo alemão: “A autêntica obra de arte, afinal, 
Adorno a vê como imitação, não da natureza, mas do belo natural, a quem cabe a primazia no apelo por 
uma expressão, jamais satisfatória, que venha a lhe fazer justiça. Assim é que a beleza artística só se 
mostra dolorosa porquanto nela transparece algo mais que ela mesma, um outro que desvela o irreal de 
sua realidade. Ela só se mostra dolorosamente insuficiente em sua aparição porquanto se faz à semelhança 
do belo natural, de fulguração inefável [...]” (CHIARELLO, Mauricio. Natureza-Morta: Finitude e 
Negatividade em T.W. Adorno. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2006, p. 180. Grifos 
nossos). Entendemos na expressão “algo mais que ela mesma”, de Chiarello, a projeção dimensional que 
até aqui temos buscado demonstrar, na obra de Cruz e Sousa. 
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desabituado: “Essa maravilhosa seiva de pensamentos, toda essa púrpura espiritual, as 

vivas forças impetuosas do teu sangue, agindo poderosamente no cérebro”. O que há de 

sublime brotando desses pensamentos é que nada sabemos sobre essa coloração brilhosa 

espiritual que aparece (ainda mais em um ser que a “força impetuosa do sangue”)1172. 

As imagens se acumulam e transfundem como cintilando desde altos faróis. 

As ideações nos vêm como fluxos torrenciais de um Niágara que jorra intensa e 

ininterruptamente. São muitas histórias possíveis, e o que resulta do turbilhão de 

sensações antigas e pessoais que nos acorrem, é a visão de alguém que está em processo 

de declínio do máximo esplendor para o descanso “vago e esmaecido”, que o poeta 

compara às imagens estelares dos polos frios, em que a brancura intocada permanece no 

zimbório, desaparecendo entre geleiras. 

O paralelo que o poeta cria entre este personagem, que lentamente vai se 

afastando, em “solidão e silêncio”, e a “monja” é peculiar. Faznos vislumbrar as 

Ordens Religiosas em que as antigas freiras dos Mosteiros apareciam brevemente por 

entre os limites da clausura, deixando um rastro de insondável encantamento em quem 

as via de fora, como se ali residisse a morada do Sagrado, em um “misterioso 

esplendor”. Vemnos à mente passagens de nossa própria infância impressionável, 

como cenas perdidas e fragmentadas, como em uma colcha de retalhos, perpassando 

nossas recordações e a projeção das memórias que outros nos transmitiram. É nessa 

solidão sui generis que o personagem da prosa do poeta se nos configura. Entretanto, 

isto o prende a uma grandeza peculiar, já ausente da completa apreensão. 

A prosa segue evocando a intensidade do abandono, em que a falta de expressão 

da figura relegada ao isolamento se traduz na tela pictórica de um ser “sem cabelos, sem 

dentes, sem nariz, sem olhos”, em um reforço da “sensação” de morte, mais muda e 

cavernosa que a própria caveira – em que há dentes, pelo menos. 

Será inútil que o solitário recorde o passado, pois naquele momento não mais lhe 

tocam a corda da alma, mesmo a “doçura de mãos aveludadas e brancas”, ou a 

“amorosa diafaneidade de uns olhos claros”. De quem são essas mãos e olhos jamais 

saberemos, mas as referências que temos nos remetem à infância e à descoberta dos 

primeiros amores, em que o olhar translúcido via sempre o que estava mais na alma do 

que nas fisionomias. Estas impressões personalíssimas, individuais, nos emergem com 

                                                             
1172 Aqui, a escolha é totalmente do leitor: ou o sangue é símbolo de energia visceral; ou metáfora em 
Cruz e Sousa nos remete à força da valorização das origens, sendo o sangue um símbolo para a 
procedência em que o nacionalismo ou a autovalorização de nascença se revitalizam. 
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força, desde que busquemos levantar voo nas expressões de infinitude simbólica que o 

poeta desfere às catadupas, ciclopicamente, como em torrencial jato1173. A 

impossibilidade de expor aspectos secretos da subjetiva intimidade, que se dá conosco 

como com qualquer leitor, nos impede de avançarmos mais, todavia, este mundo não se 

exclui da leitura. Apenas tornase exclusivamente nosso. Abisma-se, mas não cessa. 

Parecenos evidente, por outro lado, que a menção às “mãos brancas” e aos 

“olhos claros”, longe de configurar um modelo de beleza estética europeizada e 

excludente, surge como laivos, reminiscências dentre as rememorações do personagem. 

A prosa poética prossegue, e justo seria que lhe conferíssemos uma leitura ainda 

mais vasta, o que não se torna viável pela dimensão do trabalho, mas, sobretudo, pelo 

nosso eixo central estar nas leituras, em vez do mergulho na especificidade das prosas. 

É na própria recepção, entretanto, que buscamos demonstrar a “dificuldade” com que se 

defronta o leitor menos aprimorado, que, na vista corrida pelas páginas, não se permite 

o tempo necessário para a submersão nas arrojadas e universais projeções que o poeta 

lança, ou mesmo fazem o texto passar diante do fruidor sem a reflexão que pede. 

Esta é, em nosso entendimento, a razão central do apreciador da poesia do 

catarinense sustentar, ainda, resistências em relação à poesia em prosa1174. 

Constatando que o mecanismo prosaico da poética de Cruz e Sousa provém da 

mesma “fonte espiritual criadora”, com a evidente variação da forma, sem abalar a 

essência da leitura1175, Missal e Evocações tornamse um repositório humano universal, 

em que, por tratar de tantos temas, assuntos e enfoques diferentes – que vamos 

encontrar detalhados nas obras acadêmicas já citadas – também trata da questão do 

homem afrodescendente, diante de uma sociedade que lhe fecha as portas. Tantas são as 

prosas do poeta catarinense, que entendemos seu clamor no poema “Emparedado” como 

uma das prosas, entre as dezenas que compõem a totalidade de seu acervo. Sobre esta 

composição, entretanto, urge uma proposta de leitura que desmitifique as estacas 

inamovíveis condensadas pela crítica. Não será – desde o momento o aclaramos – um 

                                                             
1173 Esta é a perspectiva de leitura que adotamos na poesia e remetemos à prosa, não integrando o cerne de 
nosso estudo a análise das temáticas e recursos gramaticais ou estéticos de Missal e Broquéis, como o 
fizeram com primor pesquisadores anteriores. 
1174 Embora cientes de que “poesia em prosa” e “prosa poética” não sejam expressões sinônimas, a devida 
perscrutação históricoliterárioestilística desta questão foge ao nosso objeto, tendo sido o fulcro de obras 
acadêmicas anteriores, pelas quais já passamos. Aqui as tomaremos indiferentemente, por se tratar, 
sempre, de Missal e Evocações, sob o ponto de vista das leituras. 
1175 A prosa de Cruz e Sousa, em essência, adquire a mesma configuração de permear o Simbolismo com 
toda a intensidade no texto, e isso lhe dá ênfase, ora na grandiloquência, ora no apaziguamento. O 
processo de leitura, entretanto, como reafirmamos, é similar à poesia em verso, precisamente o ponto de 
nosso interesse. Esta é a razão pela qual não nos detivemos em cada obra separadamente. 
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confronto ou negação do que já foi elaborado por muitos estudiosos de valor e renome, 

mas uma proposta a mais, que buscaremos exprimila sem qualquer acrobacia 

intelectual ou contorcionismo teórico. Apenas leitura. Nossa, contudo. 

Em outras prosas, para que não nos restrinjamos a uma, somente, podemos ver 

exemplos das construções que Cruz e Sousa utilizou na métrica poética, aqui diluídas na 

fluidez e liberdade da prosa, em que, contudo, o processo ideativo espiritual – 

verdadeira fonte matricial, é o mesmo. Em “O Iniciado”, assim começa Cruz e Sousa o 

texto: 

 

Pedrarias rubentes dos ocasos; Angelus piedosos e concentrativos, a 
Millet; Te Deum glorioso das madrugadas fulvas, através do 
deslumbramento paradisíaco, rumoroso e largo das florestas, quando a 
luz abre imaculadamente num som claro e metálico de trompa 
campestre – claro e fresco, por bizarra e medieval caçada de esveltos 
fidalgos; a verde, viva e viçosa vegetação dos vergéis virgens; os 
opalescentes luares encantados nas matas; o cristalino cachoeirar dos 
rios; as colinas emotivas e saudosas, – todo aquele esplendor de 
colorida paisagem, todo aquele encanto de exuberância de prados, 
aqueles aspectos selvagens e majestosos e ingênuos, quase bíblicos, da 
terra acolhedora e generosa onde nasceste, – deixaste, afinal, um dia, e 
vieste peregrinar inquieto pelas inóspitas, bárbaras terras do 
Desconhecido...1176 

 

Não é difícil percebermos que um dia inteiro seria pouco para que refletíssemos 

sobre esta passagem, em um poema em prosa bem mais longo que este fragmento. 

Entretanto, seu olhar circula quase ininterrupto, vê joias de raro valor no brilho 

longínquo do sol se pondo – os Angelus concentrativos (e não “contemplativos”, note

se bem, seu olhar vai bem mais fundo) –, e cita a obra de Millet a qual já nos referimos, 

tela enigmática de rara beleza e significação; alude à missa litúrgica do Te Deum 

ecoando nas madrugadas de céu avermelhado, em que quase o sol nasce. Remetenos, 

através dos termos litúrgicos, a imagens antigas, medievas, que nos trazem outras obras 

lidas e outros filmes. Compara a luz do sol nascendo ao som claro e metálico de trompa 

campestre, em visões sensoriais que criam a atmosfera por onde passam os “esveltos” 

(forma arcaica de esbeltos) fidalgos. Cena que evoca séculos anteriores, porém, 

inteiramente vazada de sensações: “colinas emotivas e saudosas”, “encanto de 

exuberância de prados”, “aspectos selvagens e majestosos e ingênuos, quase bíblicos, da 

terra acolhedora e generosa”. Estas ideações nos despertam, como na poesia em verso, 

uma sobreacumulação sinestésica intensa: as colinas e os prados não são apenas 
                                                             
1176 SOUSA, 2000, p. 519. Grifos do autor. 
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imagens da Natureza, mas se revestem de emoção, saudade, encantamento; é um 

contínuo experimentar de imagens íntimas de comoção transfundidas em signos 

canônicos como “emoção” ou “encantamento”, que se fundem à Natureza. Contudo, 

como são os aspectos “selvagens e majestosos e ingênuos, quase bíblicos” dessa terra? 

É uma era primeva, de templos suntuosos dos quais emergiam papas soberanos, com 

indumentárias pesadas e brilhosas, majestades caminhando dentre os espaços selvagens 

da Natureza, acompanhados de séquitos ingênuos, servindo aos “mensageiros de Deus”, 

e que, diluídos na carruagem ao longe, deixavam uma atmosfera circundante “quase 

bíblica”.  

O poder evocativo da prosa não difere, em essência, da poesia, em Cruz e Sousa, 

porém é mais rápido, lancinante e de impressionabilidade mais imediata. Em certos 

instantes, os fragmentos puramente prosaicos poderão conduzir a um entendimento 

menos aberto, mas logo os símbolos surgem e a leitura se abre, como na poesia – que 

dispõe, evidentemente, de mais recursos, como a métrica, a rima, a anáfora, os 

paralelismos rítmicos. Mas, em essência, é o mesmo poeta que escreveu ambas: poesia e 

prosa. Esta é a essência. 

Leitores iniciantes verão uma mera “acumulação de adjetivos”, como já 

conferimos tantas vezes nesta Tese. Cada expressão, porém, abre universos, lanças que 

rompem as matas e revelam portais de ocultos tesouros, que quase cegam pelo brilho 

áureo sob o sol; mas é preciso ler lentamente, à Valéry. 

A crítica, com frequência, referese à prosa “Asco e dor”, em que – ao menos 

insinuam alguns – Cruz e Sousa se envergonharia ou repudiaria suas próprias origens. 

Ocorre, porém, que toda a cena vista pelo poeta consiste em um pequeno grupo de 

carnavalescos festivos que adentra pela rua onde ele se encontra, em fanfarrices que os 

tornam grotescos e assustadores, e o poeta se ressente por serem negros como ele, e se 

permitirem estas posturas de hediondez. Vale, contudo, uma transcrição maior para 

observar como o poeta não refuta os “seus”, mas se amargura pelo fato de se exporem a 

tanto ridículo voluntariamente; por isso o título “Asco e dor”: 

 

Por uma rua estreita, sombria e lôbrega como um prolongado corredor 
de convento ou uma infecta galeria subterrânea, vem desfilando, aos 
pinchos, saracoteando toda, desconjuntandose toda, uma turba 
miserável de carnavalescos, impondo aos últimos raios tristes do sol 
as suas carantonhas mais horrivelmente tristes ainda, as suas 
vestimentas funambulescas, fazendo lembrar diferentes aspectos de 
loucura, graus de imbecil demência, angulosidades de crime, estados 
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primitivos de ignorância amassados numa embriaguez mórbida, 
selvagem e sinistra.  
Os pinchos, os saracoteios, os ziguezagues dos quadris elásticos das 
mulheres, com os moles seios bambos e as nádegas proeminentes, 
num deboche nu de Inferno relaxado onde vinhos alucinantes 
entrassem como oceano canalizado para as bocas; os perfis ósseos, 
anfractuosos dos homens, mascarados de sapo, de gorila, de serpente, 
de crocodilo, de dragão de cornos, de morcego, de monstro bifronte, 
de urso, de elefante e de mentecapto, dão à turba carnavalesca a 
sensação formidável do descaro final, do pandemonium derradeiro, da 
nudez lúbrica, desbragada, bestial, da cega hediondez dos instintos 
soltos na hora eclíptica do aniquilamento do mundo! [...] Ah! daquela 
momice cínica, daquela desordenada bebedeira d'instintos erguiamse, 
hórridos fantasmas de sangue, de lama e lágrimas, o Asco e a Dor! [...] 
Asco daquelas postas de carne que além obscenamente se rebolavam 
numa mascarada infernal, bêbadas, bambas, fora da razão humana, a 
toda a brida no Infinito do deboche, sem fé e sem freios, na confusão 
dos instintos como na confusão do caos. 
 Dor e asco dessa salsugem de raça entre as salsugens das outras raças. 
Dor e asco dessa raça da noite, noturnamente amortalhada, donde eu 
vim através do mistério da célula, longinquamente, jogado para a vida 
na inconsciência geradora do óvulo, como um segredo ou uma relíquia 
de bárbaros escondida numa furna ou num subterrâneo, entre florestas 
virgens, nas margens de um rio funesto... 
Dor e asco desse apodrecido e letal paul de raça que deume este 
luxurioso órgão nasal que respira com ansiedade todos os aromas 
profundos e secretos para perpetuálos através da mucosa; estes olhos 
penetradores e lânguidos que com tanta volúpia e mágoa olham e 
assinalam as amarguras do mundo; estas mãos longas que mourejam 
tanto e tão rudemente; este órgão vocal através do qual sonâmbula e 
nebulosamente gemem e tremem veladas saudades e aspirações já 
mortas, soluçantes emoções e reminiscências maternas; este coração e 
este cérebro, duas serpentes convulsas e insaciáveis que me mordem, 
que me devoram com os seus tantalismos.1177 

 

Os procedimentos que destacamos na análise da poesia valem para a prosa, em 

suas diversas medidas e gradações. O poeta inicia com a imagem de “rua estreita, 

sombria e lôbrega como um prolongado corredor de convento ou uma infecta galeria 

subterrânea”. Os leitores seguem curiosos pelo contexto seguinte, mas se olvidam da 

imagem cênica perfeita e profundamente evocativa das ruas estreitas na escuridão, 

similares a conventos de madrugada, onde as longas passagens internas dos corredores 

abertos dão calafrios, como uma galeria subterrânea de uma pesquisa arqueológica ou 

da construção de uma tubulação de obras públicas. São tantas as impressões, que essa 

sobreacumulação passa ligeira diante do leitor, sem que possa vislumbrar, como em 

uma tela, a imagética intensa ali condensada. Entretanto, é “pesada” 

transcendentalidade. 

                                                             
1177 SOUSA, 2000, pp. 572574. 
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Cruz e Sousa foi um grande “diretor de cinema”1178, embora tenha vivido 

somente os primórdios mais rudimentares dessa arte. Houve uma sessão registrada na 

Rua do Ouvidor, em 7 de julho de 18961179, protagonizada pelo cinematógrafo, 

antecessor precaríssimo do cinema1180. Talvez o poeta não a tenha visto, hoje não nos é 

possível saber, mas o encadeamento perfeito das cenas, o timing, as impressões a que dá 

destaque, tornamse um quadro de viva latência, palpitante. 

Quando o poeta se lamenta e sente “dor e asco dessa raça da noite, noturnamente 

amortalhada, donde eu vim através do mistério da célula”, nossa leitura nos mostra 

alguém que se lamenta pelos desvios daqueles que deveriam recolherse ao decoro, em 

vez do desvario “quaseorgíaco” das festividades desenfreadas. Por isso, retornemos ao 

texto; alude que “essa raça” lhe deu sentidos poderosos, olhos, ouvidos, olfato, aguçou

lhe todas as ferramentas que lhe exigem sua Arte poética. Da acumulação progressiva 

destes sentidos, vejamos este: “este órgão vocal através do qual sonâmbula e 

nebulosamente gemem e tremem veladas saudades e aspirações já mortas, soluçantes 

emoções e reminiscências maternas [...]”. Saudades que se nublam e desejos já extintos 

no peito são dores imensas, vagas, perdidas no interior espiritual de cada um, e isso o 

poeta o transfere à voz, em sua dicção “sonâmbula” e “nebulosa”, recordando, em um 

átimo, o sentimento mais longínquo no tempo, que lhe traz o carinho da própria mãe. E 

todo isso na voz. São torrentes de sensações imagéticas, sensorialidades e construções 

psicofisiológicas que se operam na leitura, e que advertem mais uma vez, em 

altissonante som: leiamos Cruz e Sousa devagar. Há universos ocultos dentre 

expressões aparentemente espontâneas no correr do texto, mas que a pregnância de 

significação é dilacerante, desde que todas estas impressividades que terminamos de 

relatar se revelam na voz com que o poeta fala aos demais. É como se não somente a 

imaginação carregasse aquela dor, mas também todos os sentidos, a voz sendo um 

deles. É denso e exige entrega da parte do leitor. 

Em termos de leitura, as construções que se operam no receptor possuem muitas 

semelhanças com a poesia em verso, no caso do esteta catarinense. Desse modo, 

malgrado a riqueza dessa parte da obra e suas variações temáticas e estruturais, não nos 
                                                             
1178 Referimonos, nesta expressão, exclusivamente à capacidade do poeta de sobrepor, em sequência, 
imagens totalmente diferentes e de alta e nítida densidade imagéticosensorial, conflitante e antitética, 
conforme é habitual no cinema – que o poeta, acreditamos, não conheceu. Muitos de seus versos, se 
fossem recriados nas telas, dariam sequências autenticamente cinematográficas, e cremos que atingiriam 
resultados de efeito quiçá contemporâneo. 
1179 A notícia, veiculada no Jornal do Commercio no dia seguinte, em 8 de julho, está disponível, 
digitalizada, em: <http://hemerotecadigital.bn.br>. Acesso em 6 de agosto de 2016. 
1180 SÜSSEKIND, 1987. 
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deteremos além. Obras anteriores aprofundaram diversos aspectos destas prosas, 

cabendonos, aqui, registrar o ângulo de abertura que se revela ao leitor, que não deixa 

de ampliar exponencialmente seu conteúdo mais profundo nestas obras, como nos 

sonetos e poemas em versos, ainda que com as devidas diferenças estruturais. 

 

9.1.5.1 – O caso de “Emparedado” 

 

Quando nos defrontamos com a admiração quase sacerdotal de Manuel 

Bandeira, ao ver a primeira página desta prosa na “Exposição do Centenário”, na 

Fundação Biblioteca Nacional, em 19611181, e chegar em casa para reler integralmente o 

texto, com uma veneração inequívoca, uma impressão curiosa nos surge. A mesma 

sensação nos ocorre quando lemos as considerações de um douto em Simbolismo, como 

o foi Andrade Muricy, ao afirmar que 

 

[...] encontramos na obra de Cruz e Sousa tantos gritos de uma revolta 
que não era exclusivamente subjetiva e privada! O [sic] ‘Emparedado’ 
é um grande requisitório de humanidade geral e de piedade, antes de 
ser um documento de protesto oriundo da sua qualidade de negro e da 
sua situação de miséria. [...] Apenas é preciso saber o que é símbolo, e 
o que é poesia não didática, não programática [...].1182 

 

A sensação/impressão curiosa que nos acomete se deve ao fato de estarmos em 

um terreno em que tantas vezes se afirmou (Alfredo Bosi foi um dos tantos que sugeriu 

esse ângulo) que “Emparedado” constituía um grande “protesto racial” – expressão 

usada com frequência – servindo como uma espécie de “peça que sintetiza” toda a 

inclinação seguida pela produção em prosa poética de Cruz e Sousa, muito embora 

nenhum dos autores o tenha afirmado textualmente. Ficounos a ideologia de que este 

texto do catarinense simbolista seria: ou um “brado clamoroso de defesa etnorracial e de 

ressitualização do afrodescendente na sociedade brasileira”; ou “o indício de revolta 

etnorracial espelhada em uma escrita de resistência, mordaz, irresignável, tenaz”, 

posições que, em resumo, conferimos respectivamente nos textos de Zilá Bernd e 

Silviano Santiago. 

Entretanto, tornase fundamental, na leitura, um detalhe, que não provém de um 

segredo de escrínio e tampouco de malabarismos intelectuais: estamos no terreno do 

                                                             
1181 Mencionamos o fato anteriormente, por ocasião das abordagens nos periódicos. 
1182 MURICY, 1987, p. 43. (Grifos nossos) 
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Simbolismo, e no seio da obra do maior dentre seus representantes brasileiros. 

Precisamente por isso, frequentemente os elementos que surgem remetem a outros, em 

outras dimensões, e isso jamais deve ser ignorado. Veremos longas reflexões 

hiperbólicas na imagética e na sensorialidade em “Emparedado”, trechos que abrangem 

muito mais do que uma leitura restrita, como este, quando o sol se abandonava à noite e 

a imaginação do poeta desenhava suas impressões: 

 

Recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, triunfos 
passavamme na Imaginação como relâmpagos sagrados e cintilantes 
do esplendor litúrgico de pálios e viáticos, de casulas e dalmáticas 
fulgurantes, de tochas acesas e fumosas, de turíbulos cinzelados, numa 
procissão lenta, pomposa, em aparatos cerimoniais, de Corpus Christi, 
ao fundo longínquo de uma província sugestiva e serena, 
pitorescamente aureolada por mares cantantes. Vinhame à flor 
melindrosa dos sentidos a melopeia, o ritmo fugidio de momentos, 
horas, instantes, tempos deixados para trás na arrebatada confusão do 
mundo. 
Certos lados curiosos, expressivos e tocantes do Sentimento, que a 
lembrança venera e santifica; lados virgens, de majestade 
significativa, pareciame surgirem do suntuoso fundo estrelado 
daquela noite larga, da amplidão saudosa daqueles céus...1183 

 

Não modificamos a forma de ler o poeta, como até aqui o fizemos. Prosseguimos 

construindo nossas mais íntimas idealizações sobre os elementos simbólicos que Cruz e 

Sousa no atira com rapidez, em catadupas, para que exercitemos os voos da nossa 

idealização. As recordações e as demais emoções que ele enumera vêmnos tão 

profundamente, que os lampejos que vão dos espaços ctônicos, terrenais, até os céus, 

condensam o poder das evocações, em que fulgurâncias celestiais se revestem de tons 

cinzelados, e aparecem em uma cena filmográfica de lenta procissão de Corpus Christi, 

sugerindo as mais pungentes imagens das cidades interioranas em celebração litúrgica, 

flashes perdidos e de dolência recordativa profunda, sobretudo pelos “mares cantantes” 

ao fundo. 

Quando o poeta alude às belezas de tantos momentos, deixados “para trás na 

arrebatada confusão do mundo”, questionamonos: quem jamais experimentou essa viva 

impressão? E quem as pôde esquecer? A síntese mais precisa deste turbilhão imenso 

está na sequência, quando Cruz e Sousa escreve: “Certos lados curiosos, expressivos e 

tocantes do Sentimento, que a lembrança venera e santifica; lados virgens, de majestade 

significativa”. Perscrutamos as profundezas de nossos sentimentos e emoções, todas as 

                                                             
1183 SOUSA, 2000, p. 659. 
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pungências que nos arrancam lágrimas e esperanças, e encontramos – neste fim abismal 

– exatamente aquilo que, com o tempo, nossa mente guardou, venerando e santificando 

para jamais olvidar. Os termos que o poeta usa, contudo, dãonos a nota típica das 

espécies de recordações cristalizadas pelo Sentimento: “lados curiosos, expressivos, 

tocantes”. Teríamos aglomerados biográficos nossos para desenrolar a partir destas 

alusões, sobretudo porque estas memórias íntimas representam nossos “lados virgens, 

de majestade significativa”, que não corrompemos no turbilhão do mundo e que 

florescem cantando dentro de nós, assim antes, como agora e sempre. 

“Emparedado” acumula imensos trechos em que toda essa latência 

individualizada é arrancada do leitor que se atreva a penetrar sem receio no entrelugar 

dos símbolos e das expressões ambíguas ou antitéticas. O poeta, ainda, deixanos 

trechos sensorialmente impressivos como o seguinte, ainda neste mesma prosa, em que 

o “Tu” é símbolo da alteridade que o renega, sejam grupos, pessoas, núcleos, turmas, 

tudo abrange esse movimento para o “outro”: 

 

Tu não podes sensibilizarte diante destes extasiantes estados d’alma, 
diante destes deslumbramentos estesíacos, sagrados, diante das 
eucarísticas espiritualizações que me arrebatam. O que tu podes, só, é 
agarrar com frenesi ou com ódio a minha Obra dolorosa e solitária e 
lêla e detestála e revirarlhe as folhas, truncarlhe as páginas, 
enodoarlhe a castidade branca dos períodos, profanarlhe o 
tabernáculo da linguagem, riscar, traçar, assinalar, cortar com dísticos 
estigmatizantes, com labéus obscenos, com golpes fundos de 
blasfêmia as violências da intensidade, dilacerar, enfim, toda a Obra, 
num ímpeto covarde de impotência ou de angústia.  
Mas, para chegares a esse movimento apaixonado, dolorido, já eu 
antes terei, por certo – eu o sinto, eu o vejo! – te arremessado 
profundamente, abismantemente pelos cabelos a minha Obra e 
obrigado a tua atenção comatosa a acordar, a acender, a olfatar, a 
cheirar com febre, com delírio, com cio, cada adjetivo, cada verbo que 
eu faça chiar como um ferro em brasa sobre o organismo da Ideia, 
cada vocábulo que eu tenha pensado e sentido com todas as fibras, que 
tenha vivido com os meus carinhos, dormido com os meus desejos, 
sonhado com os meus sonhos, representativos, integrais, únicos, 
completos, perfeitos, de uma convulsão e aspiração supremas.1184 

 

O contexto declamatório em que o poeta vem plasmando sua expressividade 

provém de uma queixa envolvendo África, repugnância à “ciência d’hipóteses” e o 

reconhecimento que lhe é negado por uma “questão banal de epiderme”. Entretanto, a 

abrangência da leitura deste grande poema não pode se dar restringidamente. O trecho 

                                                             
1184 Idem, ibidem, pp. 669670. 
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acima pode – igualmente – se transfundir em nosso imaginário como o próprio 

confronto com aqueloutros do mundo, que nos renegam pelos mais esdrúxulos motivos, 

e que, conspurcando o que fizemos, não nos impedem de, um dia, mostrarlhes a 

poderosa verve que vigorou em todo o nosso caminho. Isto se dá com os humildes que 

vencem pela competência e adquirem notoriedade, postos profissionais de relevo, nas 

Artes, nas ciências, ou mesmo nos esportes e no academicismo. Todos os humilhados 

que romperam as amarras e triunfaram pela “obra” que foram seus esforços e seu 

talento, frequentemente desdenhados pelo vulgo, estes estão nas palavras de Cruz e 

Sousa, que lemos agora. Todas as minorias segregadas que soterram o préjulgamento 

dos incrédulos estão nas palavras do poeta: estrangeiros, negros, mulheres, nordestinos, 

judeus, homossexuais, paupérrimos, e até mesmo pessoas com necessidades especiais 

por limitações físicas, neurológicas ou motoras. Todos os incrédulos são – de um modo 

ou de outro – compelidos a lidar com os vencedores, quer pelas obras, quer pelas 

vitórias e realizações. E nessas vitórias são obrigados a “olfatar, a cheirar com febre”, 

pois são o retrato da estupidez de seus preconceitos. 

Não poucos alegariam que ampliamos a ideação de Cruz e Sousa por não inseri

la no macrocontexto do poema inteiro. Ocorre que isto é Simbolismo, e mesmo quando 

o poeta exclama, “nitidamente” para alguns, não se restringe ao que parece: 

 

Eu trazia como cadáveres que me andassem funambulescamente 
amarrados às costas, num inquietante e interminável apodrecimento, 
todos os empirismos preconceituosos e não sei quanta camada morta, 
quanta raça d’África curiosa e desolada que a Fisiologia nulificara 
para sempre com o riso haeckeliano e papal!1185 

 

Em um dos mais “famosos” trechos de “Emparedado”, a crítica o encerra sempre 

na visão do afrodescendente a quem foi negado o direito da Arte por uma ciência 

hipotética, falha, em que o próprio poeta era exemplo vivo dos conceitos errôneos, cuja 

figura de Haeckel e dos “papas” de uma ditadura científica positivista cheia de lacunas e 

limitações, mormente naquela época, sintetizava o pensamento do século XIX. 

Entretanto, se ousarmos ler a “África” como um símbolo de região excluída, pré

julgada e frequentemente esquecida pelos grandes setores do mundo, iremos perceber 

que as minorias a que já nos referimos trazem, todas – sem exceção – suas próprias 

marcas passadas construídas pelo preconceito irracional, e arrastam cadáveres contra os 

                                                             
1185 Idem, ibidem, p. 661. 
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quais lutam para de desvencilhar e adquirir cidadania pelo próprio mérito. A sensação 

macabra de caminhar com dejetos humanos apodrecidos nas costas, para vencer a 

Ignorância Humana que esquece, relega e préjulga os futuros vitoriosos ou não, é 

extensiva não somente a uma etnia. Um dos exemplos – dentre tantos – está nas 

dificuldades sócioprofissionais que os brasileiros do Norte ou Nordeste encontram 

quando emigram para outros estados. O trecho, assim lido, é múltiplo. 

Nesse sentido, o imenso poema de Cruz e Sousa abrange os afrodescendentes, 

mas não somente eles, pois a polivalência e ductilidade dos símbolos a isso nos 

autorizam. Aqui, “África” é, simultaneamente, um locus e um símbolo. Por isso o poeta 

escreve em dado trecho, como uma queixa cosmogonicamente humana: 

 

Ah! incomparável espírito das estreitezas humanas, como és 
secularmente divino! As civilizações, as raças, os povos digladiamse 
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!1186 

 

É uma referência que protesta com veemência em uma direção fundamente 

universal, conquanto os exegetas aleguem que extirpamos o fragmento de um contexto 

que, para eles, é restritamente etnorracial. O trecho, contudo, por si mesmo abrange uma 

infinidade de situações. É quando Cruz e Sousa aborda mais diretamente a questão 

africana que os hermeneutas fecham o sentido, como estivéssemos no campo de outro 

estilo literário. Transcrevamos um trecho mais extenso para que fique clara nossa 

proposição de leitura, que, longe de excluir a habitual, mormente feita ao résdochão 

de seguir ao pé da letra o texto, propõe que se considere, afinal, o texto como 

Simbolista: 

 

– Tu és dos de Cam, maldito, réprobo, anatematizado! Falas em 
Abstrações, em Formas, em Espiritualidades, em Requintes, em 
Sonhos! Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora, se viesses 
dos arianos, depurado por todas as civilizações, célula por célula, 
tecido por tecido, cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de 
ideias, de sentimentos –direito, perfeito, das perfeições oficiais dos 
meios convencionalmente ilustres! Como se viesses do Oriente, rei!, 
em galeras, dentre opulências, ou tivesses a aventura magna de ficar 
perdido em Tebas, desoladamente cismando através de ruínas; ou a 

                                                             
1186 Idem, ibidem, p. 662. 
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iriada, peregrina e fidalga fantasia dos Medievos, ou a lenda colorida e 
bizarra por haveres adormecido e sonhado, sob o ritmo claro dos 
Astros, junto às priscas margens venerandas do Mar Vermelho! 
Artista! pode lá isso ser se tu és d’África, tórrida e bárbara, devorada 
insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arrastada 
sangrando no lodo das Civilizações despóticas, torvamente 
amamentada com o leite amargo e venenoso da Angústia! A África 
arrebatada nos ciclones torvelinhantes das Impiedades supremas, das 
Blasfêmias absolutas, gemendo, rugindo, bramando no caos feroz, 
hórrido das profundas selvas brutas, a sua formidável Dilaceração 
humana! A África laocoôntica, alma de trevas e de chamas, fecundada 
no Sol e na Noite, errantemente tempestuosa como a alma 
espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no Degredo e na Neve –
pólo branco e pólo negro da Dor! 
Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa 
longínqua região desolada, lá no fundo exótico dessa África sugestiva, 
gemente, Criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa 
flagelada África, grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de 
gemidos, tetricamente fulminada pelo banzo mortal; dessa África dos 
Suplícios, sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo 
Deus arrojou toda a peste letal e tenebrosa das maldições eternas! 
A África virgem, inviolada no Sentimento, avalanche humana 
amassada com argilas funestas e secretas para fundir a Epopeia 
suprema da Dor do Futuro, para fecundar talvez os grandes tercetos 
tremendos de algum novo e majestoso Dante negro! 
Dessa África que parece gerada para os divinos cinzéis das colossais e 
prodigiosas esculturas, para as largas e fantásticas Inspirações 
convulsas de Doré – Inspirações inflamadas, soberbas, choradas, 
soluçadas, bebidas nos Infernos e nos Céus profundos do Sentimento 
humano. 
Dessa África cheia de solidões maravilhosas, de virgindades animais 
instintivas, de curiosos fenômenos de esquisita Originalidade, de 
espasmos de Desespero, gigantescamente medonha, absurdamente 
ululante – pesadelo de sombras macabras – visão valpurgiana de 
terríveis e convulsos soluços noturnos circulando na Terra e 
formando, com as seculares, despedaçadas agonias da sua alma 
renegada, uma auréola sinistra, de lágrimas e sangue, toda em torno da 
Terra...1187 

 

No início, a menção bíblica nos aponta a precariedade dos dogmas teológicos 

infalíveis, que no tempo da Escravatura eram utilizados para legitimar o cativeiro. 

Quantos tiveram fragmentos bíblicos em descontextualização empregados contra si, 

pela voz dos ignorantes? Esta passagem poderia ter sido mencionada por Cruz e Sousa 

de outra forma, mas, ao surgir como uma “voz externa”, nos projeta a verdadeira 

interpretação do fragmento, em que “tu és dos de Cam” não significa “Tu és Cam”1188, 

                                                             
1187 Idem, ibidem, pp. 672673. 
1188 “Segundo Genesis 9, 20:27, Cam viu seu pai, Noé, deitado bêbado e nu em sua tenda, e mais tarde 
Noé amaldiçoou o filho de Cam, Canaã, declarandoo um escravo de seus irmãos. A transgressão precisa 
de Cam foi interpretada como castração, agressão sexual e incesto. Mas as explicações mais simples 
parecem melhores: ao deixar de cobrir a nudez do pai, Cam foi desrespeitoso. Ainda assim, não foi Cam, 
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sobretudo porque em Gênesis 9:25 é Canaã quem Noé amaldiçoa. Esta ambiguidade e 

imprecisão não são fortuitas: em todas as alusões que faz ao “ariano”, como o “rei” do 

“Oriente”, entre opulências; o “cismado” entre as ruínas de Tebas, cidadeestado grega; 

as suntuosidades das altas camadas medievais, de reis ou sacerdotes litúrgicos; os que se 

desenvolveram em torno do Mar Vermelho, enfim; em uma primeira leitura nos surgem 

como uma referência ao fato do poeta ter sua obra renegada por não pertencer a uma 

“casta histórica”. Entretanto, se refere a aspectos do passado, e não às virtudes “atuais” 

que supostamente este povo teria. É uma queixa pelo préjulgamento histórico, na 

impressão que nos deixa. 

Subitamente, entretanto, a África surge caracterizada como selvagem, bárbara, 

desértica, até mesmo “pólo negro da Dor”, em que a “Rússia” seria seu pólo branco 

oposto; e os aspectos típicos do continente africano, como as “profundas selvas brutas” 

ou a “longínqua região desolada, lá no fundo exótico” misturamse a outros tantos 

símbolos que remetem a muitos povos que são explorados, flagelados e estigmatizados; 

ademais, o poeta mostra uma África em cuja maioria dos caracteres atribuídos não lhe 

são exclusivos. Os povos que sofrem maiores preconceitos, muitas vezes provêm de 

regiões consideradas bárbaras, não necessariamente a África. Em uma leitura, diríamos, 

simbólica, há uma referência ao préjulgamento como elemento universal aniquilador, 

que desconsidera os prodígios humanos apenas em virtude de suas origens históricas, 

pois Cruz e Sousa era brasileiro, não africano. 

Até mesmo para uma alusão promotora da abertura textual, o poeta se refere à 

África como “gerada para os divinos cinzéis das colossais e prodigiosas esculturas, para 

as largas e fantásticas Inspirações [...] inflamadas, soberbas [...]”, e ainda a vê como 

“cheia de solidões maravilhosas, de virgindades animais instintivas, de curiosos 

fenômenos de esquisita Originalidade”. Ao trazer, no texto, elementos negativos e 

positivos em conjunto simultâneo, uma possível leitura nos aponta para compreender os 

elementos como símbolos de países, regiões e povos que por séculos sofreram todo tipo 

                                                                                                                                                                                   
mas o filho dele, Canaã, que Noé amaldiçoou, quase certamente porque a história serviu para legitimar a 
conquista de Canaã e a destruição de seus habitantes por Israel. Mais recentemente, essa passagem foi 
usada para sustentar outro tipo de racismo. Como alguns dos descendentes de Cam, em especial X, são 
negros, a ‘maldição sobre Cam’ foi interpretada como cor de pele e traços negros (negróides) para 
legitimar a escravização e a opressão de pessoas de origem africana. Essa interpretação é refletida na 
tradição cristã pósbíblica de três reis Magos, um dos quais é negro, em paralelo com os três filhos de 
Noé. Quem foi amaldiçoado, contudo, não foi Cam nem Cuch, mas Canaã, ‘irmão’ de Cuch e ‘filho’ de 
Cam” (METZGER, Bruce M.; COOGAN, Michael (Orgs.). Dicionário da Bíblia 1: as pessoas e os 
lugares. Trad. de Maria Luiza X. de Sá Borges. Rio de Janeiro: Editora Jorge Zahar, 2002, p. 39). A 
passagem bíblica se encontra em: Bíblia Sagrada, 1993, p. 8. 
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de massacre, como o exemplo inquestionável dos índios, que se adaptam perfeitamente 

ao trecho de “Emparedado”, desde que a leitura possua essa abertura. 

Longe de renegar a leitura etnorracial tantas vezes feita e massificada de forma 

dogmática, é necessário percebermos que uma leitura aberta permite que as expressões 

alusivas que compõem símbolos sempre se remetendo a outros elementos, em Cruz e 

Sousa, assumam caráter múltiplo. Por isso Andrade Muricy lhe conferiu o status de 

mundialidade (“requisitório universal de piedade humana”). 

O que mais nos impressiona, em uma cuidadosa leitura, é que, no poema 

“Emparedado”, em vez de o poeta reclamar um lugar social para sua etnia, como na 

ideologia de “poesia negra” estudada por Zilá Bernd, a absoluta indignação de Cruz e 

Sousa recai sobre o fato de ter sua obra julgada não pela qualidade que ostenta, mas por 

uma série de questões extratextuais, como nesta passagem:  

 

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! 
Mas, que importa tudo isso?! Qual é a cor da minha forma, do meu 
sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual 
a dos meus sonhos e gritos? Qual a dos meus desejos e febre?1189 

 

Mesmo nossa leitura não renega a que tradicionalmente se fez, como uma forma 

do poeta imprecar contra uma ciência que o exclui por uma suposta “sabedoria 

irrevogável”, traço apontado por Alfredo Bosi, mas também podemos ver no trecho 

acima que Cruz e Sousa, ao questionar qual seria a “cor” de sua arte e de toda a verve 

compulsiva que o agitou na confecção da escrita, exige que a Obra prevaleça, e não as 

origens de quem a escreveu; em suma, não quer ser julgado como “poeta negro”, mas 

como Poeta, em que o texto se desvencilha de seu autor, em vez de fundirse a ele, o 

que esclarece Schopenhauer sem delongas: “o homem é diferente do artista, separando

se dele por completo”1190.  

Talvez por isso o maciço da obra do poeta catarinense possua marcas de 

mundialidade, atemporalidade e indefinição regional, como vimos nas leituras 

anteriores, mesmo sobre o vento minuano, que, afinal, se reveste de um universo 

humano, cosmogônico e universal. 

                                                             
1189 SOUSA, 2000, p. 669. 
1190 SCHOPENHAUER, Athur. Metafísica do belo. Apresentação, tradução e notas de Jair Barbosa. São 
Paulo: Editora UnESP, 2003, p. 233. Mesmo referindose aos compositores de obras musicais, a 
advertência de Schopenhauer é precisa e aqui nos vale plenamente. 
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Ao abordar todas as temáticas que encontrou, “quase nada deixando intocado”, 

como vimos na boa crítica, também passou pela temática etnorracial, a seu modo, não 

olvidando o curto e pungente texto “Dor negra”. Foi um tema próprio às origens do 

poeta, entretanto não descuremos que ele percorreu quase todos os tópicos humanos, 

épicos e universais. 

Ler Cruz e Sousa como Poeta, e não através de qualquer rótulo, além de nos 

parecer a melhor forma de fruir o universo lírico colossal que nos deixou, nos parece 

plausível concluir que esta fosse sua própria vontade. 

Se os exegetas e hermeneutas literários realizassem a honesta atividade de reler 

Cruz e Sousa de forma “inversa”, isto é, como se não soubessem das origens ou 

biografia do poeta, apenas conhecendo a época da escrita e totalmente centrados no 

texto, em quantas composições do catarinense seria possível dizer: “este 

poema/soneto/prosa foi escrito por um homem afrobrasileiro”?1191. 

Um exame atento em toda a obra nos revelou que, nesta leitura inversa, 

“Emparedado”, “Dor negra” e outras peças de juventude, além de “Consciência 

tranquila”, publicada em 1961 e provavelmente escrita às vésperas da Abolição, época 

de ânimos mais exaltados, poucas composições permitem, (nesta leitura inversa) – que 

não é um método, mas uma “proposta” – que se diga: “um homem afrobrasileiro (ou 

branco), escreveu estas composições”.  

 Surpreendenos encontrar, por exemplo, Eduardo Oliveira em Quem é quem na 

negritude brasileira afirmando que  

 

o autor de Emparedado com suas conferências abolicionistas 
realizadas na Bahia, e os seus escritos em jornais e poemas como 
Escravocratas, Na Senzala, Grito de Guerra, e Dor Negra e 
Consciência Tranquila, contribuiu, enormemente, para a causa da 
libertação dos escravos.1192 

 

Com exceção do poema “Grito de guerra”1193, todas as composições foram 

publicadas décadas após a Abolição (1945 – Livro derradeiro; 1961 – Obra completa), 

sendo faticamente impossível que tenham contribuído “enormemente, para a causa da 

libertação dos escravos”. 

                                                             
1191 Este “desafio” não nega ao poeta nenhuma de suas origens, mas mostra que etiquetar, 
compartimentalizar, rotular e encerrar uma grande obra, como a de Cruz e Sousa, sob um viés único, 
decerto, é um profundo equívoco. 
1192 OLIVEIRA, Eduardo. Quem é quem na negritude brasileira. Editora Congresso Nacional Afro
Brasileiro – CNAB, 1998, p. 73. 
1193 Publicado em: Jornal do Commercio, Desterro, junho de 1885. 
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Este exemplo trazemos para demonstrar que os leitores de Cruz e Sousa, em 

diversos setores, ainda confundem os paradigmas históricos e unicidade de visão que 

dogmatizaram a interpretação da Obra do poeta ao longo das décadas, conforme 

estudamos, alguns o fantasiando, outros o préjulgando ou meramente desconhecendo 

informações. 

“Emparedado”, cujo teor é denso e tocante para quem quer que o leia com 

atenção, possui fragmentos como o seguinte, que lido isoladamente, transfere uma 

comoção expressiva de intensa afetividade amorosa, tão significativa que – para nós – 

não tem perdido a pungência nos últimos trinta anos em que a conhecemos, por isso está 

na epígrafe desta Tese: 

 

O que em nós outros Errantes do Sentimento flameja, arde e palpita é 
esta ânsia infinita, esta sede santa e inquieta, que não cessa, de 
encontrarmos um dia uma alma que nos veja com simplicidade e 
clareza, que nos compreenda, que nos ame, que nos sinta.  
E de encontrar essa alma assinalada pela qual viemos vindo de tão 
longe sonhando e andamos esperando há tanto tempo, procurandoa 
no Silêncio do mundo, cheios de febre e de cismas, para no seio dela 
cairmos frementes, alvoroçados, entusiastas, como no eterno seio da 
Luz imensa e boa que nos acolhe. 
É esta bendita loucura de encontrar essa alma para desabafar ao largo 
da Vida com ela, para respirar livre e fortemente, de pulmões 
satisfeitos e límpidos, toda a onda viva de vibrações e de chamas do 
Sentimento que contivemos por tanto e tão longo tempo guardada na 
nossa alma, sem acharmos uma outra alma irmã à qual pudéssemos 
comunicar absolutamente tudo. 
E quando a flor dessa alma se abre encantadora para nós, quando ela 
se nos revela com todos os seus sedutores e recônditos aromas, 
quando afinal a descobrimos um dia, não sentimos mais o peito 
opresso, esmagado: –uma nova torrente espiritual deriva do nosso ser 
e ficamos então desafogados, coração e cérebro inundados da graça de 
um divino amor, bem pagos de tudo, suficientemente recompensados 
de todo o transcendente Sacrifício que a Natureza heroicamente impôs 
aos nossos ombros mortais, para ver se conseguimos, aqui embaixo na 
Terra, encher, cobrir este abismo do Tédio com abismos da Luz!1194 

 

O fragmento nos prova a plausibilidade de ler Cruz e Sousa desarraigado de 

paradigmas. Muita riqueza interior eclode naquele que lê sem dogmas o poeta, pois 

extrai da obra a Arte Universal, que, acreditamos, era o objetivo do vate catarinense. 

“Emparedado”, em toda sua imensa comoção, encerra com o poeta se remetendo a 

                                                             
1194 SOUSA, 2000, p. 671. 
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paredes que o cercam e enclausuram1195, sem que possa caminhar em nenhuma direção, 

encontrando à direita “egoísmos e preconceitos”, à esquerda “ciências e críticas”, à 

frente “despeitos e impotências”, e atrás, “imbecilidade e ignorância”. O repúdio do 

poeta, sob a perspectiva de nossa leitura, não se manifestava contra o “branco”, embora 

use a expressão “emparedado de uma raça”, e sim contra o despotismo de ser 

(pré)julgado por sua etnia e origens, que são elementos, afinal, extratextuais. Ele sabia, 

decerto, o valor de sua Arte. 

Somente por isso, uma perspectiva recepcional diversa pode nos mostrar 

“Emparedado” não exclusivamente como um requisitório de projeção etnorracial no 

meio literário, mas um repúdio profundo por não lhe permitirem a justiça sobre sua 

Obra em virtude dos elementos enumerados acima, nas “paredes”, que ignoram a Arte e 

se dirigem à pessoa. 

Esta visão muda o eixo de onde parte a leitura1196 e multiplica os ângulos de 

visão, não se encerrando na questão unidirecional atribuída pela crítica. O texto extenso 

de “Emparedado”, se interpretado através de uma perspectiva simbólica – afinal, trata

se de Simbolismo – não fica distante, por exemplo, das queixas dos brasileiros que, ao 

emigrarem para exterior, encontram as portas fechadas, submetendose a empregos 

aquém de suas formações acadêmicas, tolerando uma xenofobia e discriminação muitas 

vezes explícitas e odiosas. Ou mesmo os homossexuais, que são preteridos em certos 

                                                             
1195 A temática, em si, do poema “Emparedado”, provém da antiga literatura árabe, surgindo em diversos 
escritos da Idade Média e em Edgard Allan Poe, que escreveu sobre um “gato emparedado”. 
(COUTINHO, 1979, p. 304). Cruz e Sousa leu diversas obras de Poe pouco antes de se instalar 
definitivamente no Rio de Janeiro, em 1890 (MAGALHÃES Jr., 1975, p. 128), e cremos que 
provavelmente a composição de Poe compunha esse acervo. 
1196 Aqui, como nas demais leituras em que propusemos inovar e romper paradigmas, intercambiamos 
também com a teoria do Desconstrucionismo. Luiz Costa Lima, analisando a teoria da Desconstrução, de 
Jacques Derrida, interpretou que “desconstruir significa examinar a estrutura genealógica de cada termo 
que constitui um texto para, daí, verificar o que esse texto interditou ou dissimulou e questionar a relação 
entre o verdadeiro e o falso de suas declarações. A tematização das relações entre o verdadeiro e o falso 
inevitavelmente levará à desconstrução dos conceitos privilegiados de causa e origem”. (LIMA, Luiz 
Costa. A crítica e o controle. In:____ O fingidor e o censor: no Anden Régime, no Iluminismo e hoje. Rio 
de Janeiro: ForenseUniversitário, 1988, pp. 307355). Entendemos que, detectando as dicotomias da 
hermenêutica, Derrida propôs, através da Desconstrução, decompor, desmontar as hierarquias entre as 
posições internas, abalando as metafísicas e trazendo novas leituras, em um processo contínuo e 
vertiginoso, e demonstrando que os conceitos – quando “pensados” – tornamse incompletos, emergindo 
a pluralidade de sentidos e o choque contra a imposição e conflito da universalidade de conceitos, como 
buscamos realizar, descanonizando as leituras tradicionais de Cruz e Sousa. Sobre sua teoria, o próprio 
Derrida explica que, “em uma oposição filosófica clássica, nós não estamos lidando com uma 
coexistência pacífica de um visàvis, mas com uma hierarquia violenta. Um dos dois termos comanda o 
outro (axiologicamente, logicamente, etc), ocupa o lugar mais alto. Desconstruir a oposição é, 
primeiramente, em um momento dado, inverter a hierarquia” (DERRIDA, Jacques. Posições. Trad. de 
Tomaz Tadeu da Silva. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2001, pp. 48, 49, 56 e 57). Com a teoria de 
Derrida trabalharemos no Apêndice desta Tese. 
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empregos e sofrem uma série de préjulgamentos e violências que, volta e meia, são 

permeados de discussões genéticas ou científicas, até mesmo bíblicas1197. 

Por mais veemente que “Emparedado” se afigure, na direção etnorracial pregada 

invariavelmente pela crítica, são tantos os fragmentos, passagens e ideias que o poeta 

constrói através de simbologias únicas, perfeitamente afins a uma imensa generalidade 

de dores e flagelos humanos, que nossa proposta alternativa de leitura nos parece 

plausível e merecida, sem que a Tradição seja rejeitada.  

O que defendemos, neste item da Tese, não foi o expurgo da crítica habitual, 

mas o acréscimo de novas possibilidades, que uma perspectiva de antolhos não poderia 

divisar e explorar. 

 

CONCLUSÃO 

 

Ao fim de uma extensa jornada persecutória, em que nos escusamos de “pecar 

pelo excesso”, pudemos entrever um rico e vastíssimo universo de escritos que, decerto, 

nos auxiliaram a formar uma linha imaginária, ligando os pontos e decifrando o que, de 

início, parecianos um enigma. 

A eleição de um viés decididamente recepcional, centrado no leitor, em vez da 

submissão dos textos a uma glosa analítica ou uma forma de resenha que se limita a 

descrever o conteúdo e julgar criticamente, observamos que o percurso – assim – ficou 

mais claro. Situando na mesma esteira histórica risíveis escritos jornalísticos e Teses de 

Doutorado, sempre sob a perspectiva da “leitura”, cremos ter obtido não uma, mas 

algumas conclusões que se coadunam e completam, decorrentes de todo o trabalho. 

A primeira conclusão advém do tempo em que o poeta vivia. Houve uma linha 

tênue entre a incapacidade de atingir a grandeza das composições do catarinense; a má

                                                             
1197 Nossa aparente “excessiva ampliação” interpretativa, nesta como nas leituras anteriores, considera as 
advertências do capítulo “O futuro da escrita”, de Villém Flusser, em que o pensador alude ao 
“distanciamento em relação aos códigos lineares, como a escrita, e a aproximação aos códigos 
bidimensionais, como fotografias, filmes e TV”, da atualidade. No mesmo capítulo, Flusser argumenta 
que desde tempos imemoriais as imagens surgiram para “explicar a escrita”, e, sob uma perspectiva de 
futuro, as mediações foram se invertendo ao ponto da escrita, hoje, existir para “explicar as imagens”, 
cujo propósito “é dar significado ao mundo, mas elas [as imagens] podem se tornar opacas para ele, 
encobrilo e até mesmo substituílo. Podem constituir um universo imaginário que não mais faz mediação 
entre o homem e o mundo, mas, ao contrário, aprisiona o homem” (FLUSSER, Villém. O mundo 
codificado: por uma filosofia do design e da comunicação. 2. reimp. Rafael Cardoso (Org.). Trad. de 
Raquel AbiSâmara. São Paulo: Cosac Naify, 2010, pp. 140 e 143). Entendemos que ler Cruz e Sousa 
como uma nova experiência, tal qual propomos, consiste em um caminho de “retorno”, em que a palavra 
poética nos mobiliza para a construção de mundos imagéticosensóreoespirituais, em vez do caminho 
paralisante do excesso das imagens “já prontas”, como sobeja em nossos dias e Flusser bem aponta. 
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fé política de assegurar o domínio das posições de destaque; e a rejeição antecipada ao 

poeta devido à segregação etnorracial. Aparentemente estes três elementos coabitaram, 

mas o silêncio de Machado de Assis e a guerrilha que se travava nos bastidores, mesmo 

antes da eclosão do movimento simbolista, com Missal, nos sugerem a plausibilidade da 

prevalência da máfé. Era “necessário” impedir que um intelectual – hoje soberano 

dentre os simbolistas brasileiros – tomasse os postos importantes, demonstrando que um 

homem negro poderia reassimilar a arte “dos brancos” (aludimos à origem francesa do 

Simbolismo) e recriála no Brasil melhor que a própria hegemonia dominante. 

Acreditamos que muitos, dentre os importantes, tinham ciência da grandeza do poeta, 

mas a genialidade do simbolista se lhes mostrava “perigosa”, capaz de galgar maiores 

posições, e tanto a proximidade com a Abolição, quanto a forte alteridade negro/branco 

tornavam esse risco periclitante – ao menos na mentalidade racista que imperava. Não 

constatamos, deveras, que a incompreensão da leitura houvesse prevalecido tanto 

quanto já vimos alegarem. Alguma dificuldade havia para se ler Cruz e Sousa, mas é 

pouco crível que, em um ambiente de efervescente cultura carioca, na época em que 

Baudelaire, Rimbaud, Verlaine e Mallarmé já eram figuras conhecidas, a grandeza de 

Cruz e Sousa não pudesse ser interpretada. 

A segunda conclusão a que chegamos – malgrado a exceção honrosa de Cecília 

Meireles, que deixou vivos testemunhos tanto de sua admiração, quanto da genialidade 

que tributava ao poeta do Desterro – foi de que a maior parte dos intelectuais do século 

XX, que tiveram acesso à obra e a puderam consultar e compreender, preferiram evitar a 

eclosão universalista (e não temática) da produção de um homem negro, que pelo 

caráter nãoetnicizante da escrita lhes ombreava em qualidade e abrangência. 

Recordemos que eram tempos ainda mais racistas que os atuais. Silenciaram ou não se 

aprofundaram, mas cientes do gênio catarinense, como conferimos nos arroubos de 

admiração demonstrados por Sousa Bandeira, Mário de Andrade e Manuel Bandeira, 

que nunca – repitamos – nunca foram fortuitos. Menos que máfé, neste caso, 

concluímos pelo instinto de autopreservação. Isto é, em relação àqueles que conseguiam 

rasgar a cortina caricatural que pairava sobre o poeta e ler (pelo menos) alguns textos, e 

esses eram raros. 

A terceira conclusão a que chegamos deriva exatamente desta paradigmatização 

da figura do poeta, retroalimentada ao longo do século XX. A forte ideação da “poesia 

do negro” e da obra de um “sofrido que morreu na miséria” possuíam uma imagem 

humana de tamanha força, que a obra não chegava a ser lida. Biografias surgiam; 
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leituras, não. Era, para grande parte dos leitores – a “maioria branca” sobre a qual já 

aludimos – o empecilho de se ler uma obra fortemente alterizada (“do outro”, “do 

negro”), exotizada, folclorizada, em que a figura humana1198 do poeta funcionava como 

um escudo impeditivo de leitura. 

Atrevemonos a uma analogia quiçá precária, mas que ilustra esta terceira 

conclusão. Tomemola como exemplo. Em toda a obra do esplêndido Gibran Khalil 

Gibran está presente um forte sentimento libanês; são poesias, apólogos, alegorias e 

prosas em que o autor é símbolo da cultura temática e mesmo idiossincrásica de sua 

terra natal. Lê Gibran quem sabe que encontrará construções textuais diferentes, 

oriundas do Oriente Médio, mesmo na tradução de Mansour Chalitta, que até hoje 

consideramos impecável. Se essa alteridade afasta alguns leitores, aproxima outros, que 

anseiam pelo teor peculiar da obra do escritor libanês. Entretanto, mesmo constatando a 

qualidade dos escritos de Gibran, cremos que sua obra é pouco difundida no Brasil 

devido à predisposição do leitor em querer – ou não, grande parte das vezes – ler “o 

outro”, “outra cultura”, “outra filosofia de vida”, não encerradas “em sua própria tribo”, 

para usar uma expressão de Zilá Bernd. 

Esta terceira conclusão está consoante à forma como Cruz e Sousa é apresentado 

em matérias jornalísticas, revistas, artigos, coletâneas, obras, textos, trabalhos 

acadêmicos, mesmo na leitura que provém dos bancos escolares e que nos chegam por 

muitos testemunhos1199, em que praticamente sempre a nota do “negro poeta” prevalece 

ativamente. 

A quarta conclusão deriva naturalmente da terceira: a comunidade negra (ou 

qualquer curioso) que busca na poética de Cruz e Sousa uma predominância étnica, nos 

moldes estabelecidos por Zilá Bernd, se afasta ou decepciona por não encontrar os 

elementos que esperava1200; deparandose com uma obra universalista que, para quem 

espera um tipo diverso de texto, é bem destoante. Frisemos que nosso 7º capítulo, ao 

                                                             
1198 Não é folclórico, nem exótico, nem caricatural ser negro e sofrer ao longo da existência.  
Quando, porém, os aspectos etnorraciais se tornam fantoches manipulados de forma desordenada, 
exagerada e ofuscadora da própria obra do artista (que era brasileiro, e não africano), essa mesma obra se 
invisibiliza, e seu autor convertese em um “personagem”. A situação se torna radicalmente mais 
conflitante desde o momento em que elementos temáticos de “negritude” na obra de Cruz e Sousa são 
reduzidos. 
1199 A professora Carla Portilho, em dada ocasião, confirmou ao autor desta Tese que, em geral, o 
Simbolismo é apresentado no ensino médio da forma mais breve possível, em que prevalecem alguns 
versos com fortes aliterações, e a figura imensa da negritude do poeta ocupa algum desenho ou foto. 
(Carla Portilho, em comunicação oral, 27 de janeiro de 2016). 
1200 Se até hoje pudemos constatar as controvérsias que grassam em torno da questão da abordagem 
etnorracial da obra de Cruz e Sousa, devemos prosseguir intemeratos em nosso trabalho, deixando ao 
tempo a tarefa de diminuir as querelas e precariedades que envolvem a temática. 
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abordar a leitura etnorracial de Cruz e Sousa, concluiu pela relatividade dos ângulos e 

pela impossibilidade de estancar em um viés único a leitura. 

A quinta conclusão nos demonstra que a qualidade da leitura da obra do poeta, 

desde o marco de 1943, de Bastide, acompanhou em equilibrada sintonia a competência 

receptiva de seus leitores1201, o que se afigura como plausível o fato de ter escrito para 

um receptor imanente1202 cronotopicamente – nas expressões de Bakhtin – muito 

distante de seu tempo, cujo avanço em direção à modernidade se comprova pelas tantas 

e recorridas menções à influência de Cruz e Sousa sobre uma lista intérmina de 

escritores e poetas brasileiros do século XX, como vimos. Isto justifica, também, a 

impotência dos seguidores e admiradores de Cruz e Sousa em projetar a obra do 

simbolista, por não possuírem as ferramentas teóricas adequadas e convincentes para 

tanto. 

Em algumas das nossas leituras, empreendidas nos capítulos anteriores, pudemos 

localizar os topoi da dor, do preconceito e suas derivações, mas não como tônica – 

vimos que até “Emparedado” é relativo neste ponto – e sim em uma abrangência 

universal, humana, cósmica, obra que se pretende obra, e não texto de matiz “poético

sociológica”; e, se Cruz e Sousa escreveu sobre “tudo”, por que, também, não o faria 

sobre a opressão do racismo? Entretanto, não como mote de sua obra. 

Este conjunto de conclusões nos levou a perceber que a iniciativa de apresentar 

Cruz e Sousa desrotulado, livre de caracterizações que ignoram o conteúdo de sua obra, 

é dever fundamental que necessita partir do Ensino Médio em direção aos bancos 

universitários, sempre demonstrando que, através de uma leitura inversa, a maior parte 

da obra do poeta não nos permite adivinhar sua biografia e tampouco suas origens 

africanas. É, didaticamente, um modelo lúdico diferente do habitual, mas que demonstra 

cabalmente que o homem negro sempre esteve no patamar igualitário de qualquer 

outro, ou seja, não “se tornou melhor” no século XX do que o era anteriormente; o que 

ocorreu foi que deixou de ser escravizado em senzalas e tido como um objeto material 

sem cidadania e vilipendiado amiudadamente com violência e suas derivações. Por isso, 

                                                             
1201 Em outras palavras, conforme os leitores foram individual e culturamente evoluindo, Cruz e Sousa 
passou a ser melhor lido e compreendido, o que prova o fato de que a culpa da incompreensão, no fundo, 
nunca foi do poeta. 
1202 A ideia de Wolfgang Iser sobre o “leitor implícito” apresenta similaridade com o “receptor imanente” 
de Bakhtin, pois ambos se constituem em entes abstratos insculpidos no texto e construídos pela 
imaginação do escritor ou poeta. Foi para estes leitores que eles escreveram, existam ou não. Às vezes 
existem aos borbotões, e temos um Machado de Assis, celebrizado ainda em vida. Em outras vezes temos 
o caso Cruz e Sousa, cujos leitores mais acordes e preparados para ler sua obra, com efeito, só se 
mostraram em maior número em nossos últimos 20 ou 30 anos. 
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pôde revelar paulatinamente a inesgotabilidade de seu potencial, que, repitamos, sempre 

a possuiu.  

Inspirar a leitura de Cruz e Sousa, desde sempre, centrada no conteúdo infinito 

e atual de sua poética, em detrimento da figura de seu rosto, sempre estampado nos 

mais variados textos, em que a alcunha de “poeta negro”, que não usamos nesta Tese, 

exceto em ocasiões estritamente necessárias, é tarefa fundamental. Longe de negar as 

origens africanas do poeta, urge demonstrar que isto não fez de sua obra um material 

exótico, temático ou folclórico. A grandeza do gênio lhe permitiu a universalidade. 

As leituras, assim, se multidimensionam. Se vimos até mesmo a magna 

Professora Zahidé Muzart enxergar a “revolta do homem negro excluído” no soneto 

“Acrobata da dor”, que metaforiza o coração humano como um palhaço (dentre infinitas 

possibilidades), mesmo que a peça não contenha um único elemento étnico, apenas a 

pungência de súplica e revolta, então a obra de Cruz e Sousa pode ser, em nosso 

entendimento, aberta nas vertentes da competência e mundo cultural do leitor. O 

intérprete tanto pode considerar os textos como defensores de uma resistência 

etnorracial ao preconceito; como pode ler a obra sob o prisma da Arte universal. A 

escolha é do leitor, mas o ponto em que nos propusemos a inovar, nesta Tese, é que 

nenhuma dessas leituras é imperiosamente fechada ou definitiva. Cruz e Sousa é o poeta 

da comunidade afrobrasileira (na contramão do que disse José Lins do Rêgo); é o poeta 

que tudo abrangeu, patrimônio da Literatura Brasileira, e de todas as raças e etnias do 

país; e poeta do mundo, como o exalçou Anna Balakian, dandolhe um relevo 

considerável em uma obra sobre o Simbolismo mundial. 

Aprimorandose a sensibilidade, cultura, visão de mundo e sendo capaz de 

refletir e performatizar à Zumthor os símbolos, o leitor recria seu próprio Cruz e Sousa. 

Nossas leituras, apenas esboço destas possibilidades, propositadamente visaram retirar o 

poeta da exclusividade etnorracial da escrita (sem excluir este aspecto), e demonstrar 

que, a bem da verdade, em muitos momentos o artista se livra do ranço de estar preso à 

escrita do século XIX. Por isso buscamos demonstrálo aqui, à exaustão, como o 

primeiro poeta moderno no Brasil, precursor dos recursos e processos que os autores do 

século XX explorariam às escâncaras, questão afirmada por muitos, não somente por 

nós. 

A conclusão de todo o estudo, desse modo, perpassa as leituras que fizemos, em 

que buscamos ao máximo demonstrar que uma interpretação atual, individualista, 

idiossincrásica, pessoal, que tome o texto como o “guia ao qual nos agarramos” – como 
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aludiu Umberto Eco – é perfeitamente possível e proveitosa. Necessária, diríamos. 

Amanhã poderemos ler diferente, como ouvir diferente uma mesma música, mas “a 

cada dia se reserva sua própria riqueza, ou penar”, diria algum pensador. O caminho 

prospectivo das leituras, a que nos propusemos desde o início a “desvendar”, é 

precisamente aquele que, desprendido dos elementos extraliterários etnobiográficos, se 

debruça sobre o texto e permite que a cultura do leitor, seu conhecimento técnico, 

vivência de mundo, experiências coletivas e íntimas, potencial sensórioimagético, 

expectativas, anseios, sonhos, enfim, toda a essência de seu ser possa emergir na 

recepção, sem amarras. Isto fez dos “Estudos de Bastide”, do artigo de Arrigucci Jr. e 

das Teses de Doutorado de Anelito Oliveira, Leonardo Pereira e Ivone Rabello obras 

exemplares, pois, mesmo jungidas a um manancial teórico que condicionava certos 

voos, interpretaram Cruz e Sousa “ao modo deles”, através do complexo conjunto da 

personalidade de cada um deles. 

Cada camada etnorracial pode ler Cruz e Sousa a seu modo, mas o vate 

catarinense escreveu de forma a que todos, sem exceção, possam navegar sobre seus 

versos pelos oceanos que quiserem – sempre agarrados à escrita, na lição de Umberto 

Eco. 

O que permite esse fenômeno é justamente a constatação que se depreende de 

todo o conjunto da Obra, cujo grau acutíssimo de virtuosismo do poeta catarinense, 

capaz de desvincular sua escrita da dicção marcada de época, temática ou região 

definidas, adquire uma generalidade que, se não for exceção no cenário cultural e 

literário brasileiro do século XIX, é raríssima. Como vimos nos relatos do “Antro” e da 

figura humana do poeta, havia um magnetismo especial, um misticismo devoto1203, 

alguma energia anímica única que ele trouxe às obras, e, como “misteriosa exceção”, 

pode permear a imaginação do leitor que se debruçou decididamente sobre seus textos – 

sem que isso se constitua em uma interpretação inatual de “biografismo”. 

Podemos, enfim, ler Cruz e Sousa com tudo o que dispomos de recursos 

interiores, sob todos os ângulos, o que, em última instância, entendemos como uma 

implícita recomendação, para todos nós: tornemonos mais cultos, mais sensíveis, mais 

                                                             
1203 Sem que Cruz e Sousa fosse, em si mesmo, “sagrado”, movimentou um potencial da linguagem 
realmente transformador e muitas vezes “divino”, como buscamos sondar. As ideias de Octávio Paz nos 
ajudam a entender o impacto que deve ter causado o catarinense entre seus seguidores: “O divino afeta de 
uma maneira mais decisiva as noções de espaço e de tempo, fundamentos e limites do nosso pensar. A 
experiência do sagrado afirma: aqui e lá; os corpos são ubíquos; o espaço não é uma extensão, mas uma 
qualidade; ontem é hoje; o passado volta; o futuro já aconteceu” (PAZ, 2012, p. 133). Nestor Vítor seguiu 
firme em apostolado até à morte, em 1932, portanto 34 anos depois de Cruz e Sousa. 
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tolerantes, mais humanos, mais abrangentes; enfim: tornemonos “melhores”, e Cruz e 

Sousa nos surgirá como seu turbilhão sensórioimagéticosensorial e performático que 

irá nos arrancar suspiros, gargalhadas, lágrimas, e atravessarnos com constelações de 

prazeres que jamais se esgotam. Ele nos pede isso em toda a obra, embora não o diga 

expressamente. 

O soneto que sintetiza esta perfeita expressão, embora não façamos aqui uma 

leitura pormenorizada, fica como um ápice da postura em nos agarrarmos ao silêncio e 

ouvimos os mudos rugidos da vida, descobrindo seus segredos e acreditando, sempre 

acreditando, e sempre abertos à imensidade: 

 

Imortal atitude   
 
Abre os olhos à Vida e fica mudo! 
Oh! Basta crer indefinidamente 
Para ficar iluminado tudo 
De uma luz imortal e transcendente. 
 
Crer é sentir, como secreto escudo, 
A alma risonha, lúcida, vidente... 
E abandonar o sujo deus cornudo, 
O sátiro da Carne impenitente. 
 
Abandonar os lânguidos rugidos, 
O infinito gemido dos gemidos 
Que vai no lodo a carne chafurdando. 
 
Erguer os olhos, levantar os braços 
Para o eterno Silêncio dos Espaços 
E no Silêncio emudecer olhando...1204 

 

Esperamos, por fim, ter deixado claro que a crítica deve ser valorizada por 

constituirse em formadora de opiniões – mesmo a jornalística – e que, sem 

desconsiderar as aquisições dos grandes leitores, que vimos ao longo do trabalho, ser 

possível elaborar uma forma de ler Cruz e Sousa que possa, ao mesmo tempo, extrair 

sua riqueza, liberálo dos dogmas, fazer cantar sua poesia em nós, e permitir que a ele 

                                                             
1204 SOUSA, 2000, 187. A lucidez vidente do soneto, em que a crença não é religiosa (pois é “crer 
indefinidamente” – fé cósmica) abre com um clamor que assim o entendemos: abre os olhos, vê a Vida 
(como existência cósmica) em sua amplidão verdadeira e “ouve a imensidade” na qual a própria Vida nos 
traz respostas. Os versos traduzem uma profunda convicção íntima sobre a existência e seus rumos, e é o 
que nos livra do despenhadeiro dos vícios e nos permite “abrir os olhos à Vida e fica[r] mudo!”, podendo 
VÊLA pelo silêncio que aludimos na filosofia indiana de Khrisnamurti, para “Erguer os olhos, levantar 
os braços/Para o eterno Silêncio dos Espaços/E no Silêncio emudecer olhando...”. Cada um terá sua 
resposta, sua realidade, seu clamor, mas quando o poeta nos remete ao “Silêncio” dos “Espaços”, nos 
direciona à voz inaudita do Soberano da Criação, para quem abrimos os braços e, ao emudecer olhando, 
vemos e ouvimos tudo o que há para nos ser revelado. 
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sempre se possa retornar, encontrandonos como leitores diferentes sobre o mesmo 

texto, múltiplo, infinito, isento das destemperanças e nevascas do tempo, e que nos surja 

sempre novo, cantante, musical, arrancando as mesmas lágrimas como o testemunho 

emocionado de Salim Miguel1205 (coincidentemente libanês, como Gibran), depois de 

conviver assiduamente com a poesia de Cruz e Sousa por mais de 60 anos, que ousamos 

retranscrever: 

 

Agora, mais uma vez [das tantas que citou no ensaio] me vejo 
envolvido com Cruz e Sousa [...], participando da comissão que cuida 
da celebração dos cem anos de sua morte. Me pergunto: por que 
continua ele me perturbando e emocionando? [...] Luto em busca de 
uma resposta que me satisfaça. Procuro em livros, nos estudos que [...] 
tentam desvendar o grande mistério. Mas, sem dúvida, é importante 
que Cruz e Sousa continue nos inquietando, nos instigando, nos 
motivando, nos apaixonando. Aí está por certo a marca do autêntico 
artista.1206

 

 

APÊNDICE1207 – Derrida e Cruz e Sousa: a desconstrução poética 

 

No interior da ingrata posição de “autoleitores” – eis  que buscamos atender às 

propostas visadas e encerramos o texto com animus conclusivo – a autocrítica acusou

nos o risco latente de incorrermos em um metaparadoxo. Elucidemos melhor. 

Como vimos, foi curioso constatar que diversas obras (acadêmicas ou não) de 

autores renomados, que, com justiça, apontaram a escrita de Cruz e Sousa em sua 

“indizibilidade”, “intraduzibilidade”, na “imagem poética além da linguagem”, no 

“impossível fechamento de sentido”; justamente apresentam o sutil paradoxo de serem 

obras acabadas, emitindo um direcionamento de leitura, como, ademais, é próprio às 

                                                             
1205 O saudoso escritor Salim Miguel, falecido em 22/04/2016, esteve 92 anos entre nós para nos falar de 
Cruz e Sousa. Gratidão eterna. 
1206 MIGUEL, 1998, passim. 
1207 Valendonos das sucintas prescrições sobre os Apêndices, aqui consignamos um texto que, embora 
não contrarie em absoluto o núcleo de nossa Tese, dálhe uma configuração especial, à qual nossa 
autoconsciência crítica não poderia se furtar. É parte do trabalho e classificado como elemento “pós
textual”, o que veio ao exato encontro de nossa proposição. Servimonos, neste Apêndice, da liberdade 
concedida pelo Manual de normas que a UFF adota sistematicamente, e verificamos que não difere das 
normas da própria ABNT, como apontamos adiante: “Os apêndices são elaborados pelo autor da 
monografia, a fim de complementar sua argumentação, sem prejudicar o núcleo do trabalho” 
(UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE. Apresentação de trabalhos monográficos de conclusão 
de curso. 10. ed., revisada e atualizada por Estela dos Santos Abreu e José Carlos Abreu Teixeira. Niterói: 
Editora da Universidade Federal Fluminense, 2012, p. 19); ABNT, NBR 6029:2006, seção 3.3, apêndice: 
“texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da 
unidade nuclear do trabalho”; ABNT, NBR, 14724:2011 seção 4233: “Elemento opcional. Deve ser 
precedido da palavra APÊNDICE, identificado por letras maiúsculas consecutivas, travessão e pelo 
respectivo título”. 
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Dissertações, Teses e Artigos. Em suma, constatamos obras construtoras de um sentido 

de definição a respeito de um poeta que escapa às definições e fechamentos. 

Naturalmente, ao construirmos nosso texto, muito embora tenhamos buscado 

efetuar uma leitura que se autodeclarasse inacabada, aberta e não encerrada em si 

mesma, em constante mutação e desprendimento do ônus metafísico, a Tese constituiu 

uma posição determinada, de certo modo, sobre a qual podemos ler prospectivamente: 

expurgando quaisquer paradigmas de préleitura e extraindo elementos de nosso próprio 

e individual conteúdo cultural, sensível, visionário, humanístico, sociopolítico, 

imaginativo e lúcido, enfim, obteríamos leituras de Cruz e Sousa cada vez mais ricas, 

ou, dito de outro modo: melhores leituras dependeriam de melhores leitores, ideia que 

não é óbvia porque defendemos uma constante reatualização do texto sousiano, que em 

inúmeros momentos parece jamais sofrer a erosão do tempo, mesmo o poeta não tendo 

sobrevivido sequer ao irromper do século XX. 

Metaparadoxo porque dentro de nossa elaboração algo definidora, apontamos o 

paradoxo de autores que definiram propostas de leitura, quando (de certo modo) em 

algumas ocasiões é possível que tenhamos incorrido na mesma questão paradoxal que 

eles. É imprescindível que nossa posição não se constitua em um todo dogmatizado 

sobre a leitura Cruz e Sousa, pois repetiríamos os mesmos procedimentos das obras 

acabadas que analisamos. 

Em forma de Apêndice, respeitando o arcabouço acadêmicoestrutural 

inarredável desta Tese, recorremos aos conceitos de Jacques Derrida para desconstruir a 

metafísica que possa ter sido “esboçada” pelo nosso próprio discurso de leitura poética, 

permitindo que a proposta de reler Cruz e Sousa assuma a nova feição libertária e 

disseminada que defendemos, mantendo íntegra a leitura que já realizamos, mas 

eliminando qualquer univocidade. Assim, através desta alternativa de ponto de vista, 

buscamos que a ideia escoe e se ramifique, abrindo os portais que permitirão a futuros 

inúmeros leitores interpretarem de formas diversas à nossa, sem que isto se contraponha 

às conclusões a que chegamos neste trabalho. 

Aqui, expurgaremos o metaparadoxo. O poeta faz jus. 

* 

A importância do pensamento de Jacques Derrida para a Filosofia, no século 

XX, é inconteste e de vasta disseminação. Diante da revolução operada pelo intelectual 

francoargelino – que em 1966 proferiu conferência desconstruindo grandes suportes 

dogmáticos cristalizados pela metafísica ocidental, como o fonologocentrismo 
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saussuriano, a hierarquização dos termos do discurso, a lógica cartesiana, a 

centralização das estruturas – o contato com suas obras poderia inspirar a uma 

“aplicação” de sua ideologia, tal como se fosse uma “ferramenta interpretativa” para ler 

Cruz e Sousa. Ledo engano. O próprio autor negou ao seu pensamento mais difundido 

qualquer caráter metodológico. Em carta ao tradutor japonês Toshihiko Izutsu, em 10 de 

julho 1983, Derrida afirmava:  

 

A desconstrução não é um método e não pode ser transformada num 
método... É verdade que em certos círculos (universitários ou 
culturais, especialmente nos Estados Unidos) a ‘metáfora‘ técnica e 
metodológica que parece necessariamente presa à própria palavra 
‘desconstrução’ foi capaz de seduzir ou desencaminhar... [...].1208 

 

Em outra ocasião, o filósofo ainda ressalta o que já dissera, talvez com mais 

ênfase: 

 

Uma assertiva, uma afirmação, uma realmente verdadeira, seria, e eu a 
subscreveria: A Desconstrução não é uma teoria ou uma filosofia. 
Também não é uma escola ou um método. Não é sequer um discurso, 
um ato ou uma prática. É o que acontece, o que está acontecendo hoje 
no que se denomina a sociedade, o político, a diplomacia e a realidade 
histórica, e assim por diante e em diante. A desconstrução é o caso.1209 

 

A aparência algo enigmática da ideia não era, pois, gratuita. Mesmo os 

estudiosos afirmaram o mesmo. Para Christine Greiner, 

 

a desconstrução não chegaria a ser um método de crítica literária ou de 
leitura geral dos fenômenos do mundo. E não seria um método porque 
isso pediria por um conjunto de regras práticas, de prescrição de 
fórmulas operando de modo consistente todo o tempo (sistemática, 
programática e hermeneuticamente.1210 

 

Rodrigo Duarte e Virgínia Figueiredo tampouco divergem, ao considerarem que 

“[...] a desconstrução não é um método no sentido forte do termo, quer dizer, não se 

trata de um programa que regula previamente uma série de operações que se devem 

                                                             
1208 DERRIDA, Jacques. Lettre à un ami japonais. In:____.Psyché: Inventions de l’autre. Paris: Éditions 
Galilée, 1987, pp. 387393. (Tradução nossa) 
1209 DERRIDA, Jacques. Psyche: inventions of the other. In:____. Reading de man reading. Godzich 
Wlad, Waters Lindsay (Eds.) Minneapolis: Minneapolis University Press, 1989, p. 45. (Tradução nossa) 
1210 GREINER, Christine. O corpo: pistas para estudos indisciplinares. Portugal:  Editora Imprensa da 
Universidade de Coimbra; São Paulo: Annablume, 2012, p. 83 
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realizar, apontando erros evitáveis, em vista de um resultado determinado”1211. Ainda 

mais incisivo e objetivo, Charles Lemert assevera: “A desconstrução não é um novo 

método, embora seja tomada como tal pelos que têm frouxa compreensão de Jacques 

Derrida. A desconstrução é mais uma postura, uma maneira de trabalhar com a cultura a 

fim de reconstruíla”1212. O próprio Derrida, mesmo quando elaborava um caminho para 

a desconstrução, ainda reafirmava: “tarefa infinita: a desconstrução não é um método, 

ela impulsiona interminavelmente a crítica dos instrumentos da crítica. E a própria ideia 

de ‘crítica’”1213. Jack Reynolds, sem contrariar o filósofo, aponta ainda um aspecto 

necessário, ao pontuar que a “desconstrução é um processo contínuo que está já sempre 

em operação nos textos”1214. 

Um breve exame da metafísica duramente criticada por Nietzsche nos conduz ao 

pensamento lúcido de Derrida, bastando a observação do quanto se alteraram (digamos, 

nos últimos cem anos) os conceitos estratificados ditados pelo discurso religioso e pelos 

poderes constituídos. Noções como família, maternidade e paternidade, bem e mal, 

justiça ou escândalo hoje diferem profundamente do que foram. O próprio estudioso 

francoargelino utilizou o neografismo différance, que em português conjuga o sentido 

de diferir (postergar na temporalidade) e diferença (espaçamento do que é nãoigual) 

para demonstrar que, mudando uma letra no vocábulo francês différence, a articulação 

da fala permanecia idêntica, embora os sentidos se multiplicassem, abalando o conceito 

linguístico de Ferdinand de Saussure1215 sobre a predominância da fala, que considerava 

originária, sobre a escrita, que via como mera cópia da phoné1216. 

Em suma, Derrida busca desconstituir o discurso metafísico ocidental provando 

que as estruturas baseiam a organização dos elementos através da ideia de centro, que 

rege a estrutura como conceito abstrato, fugindo, porém, da estruturalidade, e assim 
                                                             
1211 DUARTE Rodrigo; FIGUEIREDO, Virginia. Mímesis e expressão. Editora UFMG, 2001, p. 268 
1212 LEMERT, Charles. Pós-modernismo não é o que você pensa. Trad. de Adail Ubirajara Sobral. São 
Paulo: Edições Loyola, 2000, p. 66. 
1213 DERRIDA, Jacques. Fidélité à plus d’un – Mériter d’hériter ou la généalogie fait défaut. In:____. 
Idiomes, nationalités, déconstructions: Rencontre de Rabat avec Jacques Derrida. Paris: Cahiers 
Intersignes; Casablanca: Éditions Toubkal, 1998, pp. 221265. (Tradução nossa) 
1214 REYNOLDS, Jack. Existencialismo. Petrópolis: Editora Vozes, 2012, p. 266. 
1215 O neografismo différance de Derrida proveio de sua crítica aos conceitos de Saussure, que via na 
“diferença” uma característica inarredável que estaria implicada entre significante e significado. Aduz 
Cristina Rodrigues, sobre o pensamento de Saussure, que “se os signos se definem apenas por suas 
relações com outros signos, não se pode ver cada signo, individualmente, como uma imagem do mundo 
exterior. Significado é, portanto, concebido, como diferencial, ou seja, baseado em diferenças entre os 
termos e não em propriedades intrínsecas dos próprios termos” (RODRIGUES, Cristina Carneiro. 
Tradução e diferença. São Paulo: Editora da Universidade Estadual Paulista – UnESP, 1999, pp. 186
187). 
1216 SANTIAGO, Silviano (Superv.). Glossário de Derrida: trabalho realizado pelo Departamento de 
Letras da PUC/RJ. Rio de Janeiro: Editora Livraria Francisco Alves, 1976, pp. 2223. 
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estando o centro dentro e fora da estrutura, em um aparente paradoxo. Com o 

descentramento, o filósofo desfaz as interpretações marcadas de hierarquias internas 

entre os elementos, deitando por terra as oposições binárias construídas histórica e 

socialmente (alto/baixo, espírito/corpo, bom/mau, aparência/essência), localizando os 

filosofemas e abrindo brechas infinitas entre os espaços, surgindo, assim, múltiplos 

entendimentos de um mesmo texto, que nunca é unívoco. O lugar teórico onde se opera 

a desconstrução Derrida chamou de “farmácia”– termo que usou em A farmácia de 

Platão –, como uma alquimia de elementos em que se rompem os conceitos fechados e 

maniqueístas da cultura ocidental, expondo a fragilidade e inconsistência destas visões 

estanques1217. Ao descentralizar as estruturas, o filósofo introduz o conceito de jogo, 

como perene movimento anterior à própria cadeia de significantes/significados, 

indicando a impossibilidade de um significado “primeiro”, e, assim, operando a 

“possibilidade de destruição de um significado transcendental”1218. Aduz o pensador 

francoargelino que 

 

se a totalização não tem sentido, não é porque a infinitude de um 
campo não pode ser abrangida por um olhar ou um discurso finitos, 
mas porque a natureza do campo, isto é, a linguagem, e uma 
linguagem finita, exclui a totalização: este campo é o de um jogo, isto 
é, o de substituições infinitas no fechamento de um conjunto finito.1219 

 

A desconstrução não será, portanto, uma forma de interpretar a poesia de Cruz e 

Sousa, menos ainda uma metodologia de leitura ou uma busca de significação. Contudo, 

transcorrendo pela obra do poeta com um olhar desconstrutor, a noção de suplemento, 

desenvolvida por Derrida, como um algo mais que não é complemento da estrutura, não 

                                                             
1217 Uma referência pode exemplificar as ideias: a oposição entre os termos mãe/madrasta assume 
aprioristicamente uma sobredeterminação que negativiza o segundo termo, orientando a leitura (que se 
vicia) quase mecanicamente. É um binarismo de construção histórica, sociocultural e mítica. Entretanto, 
os termos, em si mesmos, não encerram qualquer juízo de valor. Madrasta é simplesmente a esposa ou 
companheira que convive com um homem cujos filhos não nasceram dela. A suposta “negatividade” é 
fabular, préfigurada. Derrida, ao questionar os conceitos de Claude LéviStrauss sobre os mitos, afirma 
que o mito não é mais que “uma transformação, impulsionada com mais ou menos força, de outros mitos 
que provêm ou da mesma sociedade, ou de sociedades próximas ou distantes”. Desse modo, “não existe 
uma unidade ou fonte absoluta do mito. O foco e a fonte são sempre sombras ou virtualidades 
inapreensíveis, inatualizáveis e, em primeiro lugar, inexistentes. Tudo começa com a estrutura, a 
configuração ou a relação. O discurso sobre essa estrutura acêntrica, que é o mito, não pode ter, por sua 
vez, ele mesmo, nem sujeito, nem centro absolutos” (DERRIDA, Jacques. La estructura, el signo y el 
juego em el discurso de las ciencias humanas. In:____.La estructura y la diferencia. España: Editorial 
Anthropos, 1989, p. 393. Tradução nossa). 
1218 SANTIAGO, 1976, p. 53. 
1219 DERRIDA, Jacques. A Escritura e a diferença. São Paulo: Perspectiva, 1971, p. 244. (Trabalhamos 
com duas edições desta obra, uma delas em espanhol, precisamente para obter mais clareza no espectro 
do ideário derridiano). 
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se encontra dentro1220 dela, mas a sobeja, articulase ao que o filósofo chamou de 

arquiescritura, seu “arquioposto” inapropriável. 

Negandose a ser objeto de uma ciência ou representação da presença, a 

arquiescritura seria a escrita primeira, que antecede a linguagem articulada e o traço 

escrito. Sua inapreensibilidade indica a inscrição da diferença, mostrando que o 

significado último ou original de um termo não existe1221. Derrida considera que 

“escrever é saber que o que ainda não se produziu na letra não tem qualquer outra 

morada, não nos espera como prescrição em qualquer entendimento divino”. A 

simultaneidade que veremos nas operações da desconstrução como antimétodo se 

entremostra quando o filósofo acresce: “O sentido deve esperar ser dito ou escrito para 

se habitar a si próprio”. 

Tal simultaneidade ocorre no próprio movimento do texto, em que a 

desconstrução denuncia o que foi sobrevalorizado, apontando seu fechamento 

metafísico e fonologocêntrico, conjuntamente à eclosão do renversement, deslocamento 

em que o que se recalcou, ocultou ou dissimulou nas dobras da escritura sobrevêm não 

como “outro significado”, transcendental ou conceitual, mas como independência na 

cadeia dos significantes, renunciando à síntese e abrindo as comportas para o fluir das 

operações de sentido que libertam o texto, atravessandoo pela simultaneidade. 

Em uma primeira mirada, qual a conexão entre o ideário do expoente franco

argelino, no século XX, e a poesia de Cruz e Sousa? Talvez tão imbricada quanto o 

possível. Vislumbremos, então, os versos do catarinense com um olhar desconstrutor 

que não metodologize e tampouco compartimentalize o que pudermos apreender. 

Tomemos os versos iniciais da “Antífona”, de Broquéis: 

 

Ó Formas alvas, brancas, Formas claras 
De luares, de neves, de neblinas!... 
Ó Formas vagas, fluidas, cristalinas... 
Incensos dos turíbulos das aras... 
 
Formas do Amor, constelarmente puras, 
De Virgens e de Santas vaporosas... 
Brilhos errantes, mádidas frescuras 
E dolências de lírios e de rosas... 

                                                             
1220 Derrida trabalha a noção de suplemento como exterior à estrutura, o que nos interessa para uma re
visão de Cruz e Sousa. Nas palavras do filósofo: “O ‘fora’ não começa na junção do que chamamos 
atualmente o psíquico e o físico, mas no ponto em que a mnéme, em vez de estar presente a si em sua 
vida, como movimento da verdade, se deixa suplantar pelo arquivo [...]” (DERRIDA, Jacques. A farmácia 
de Platão. 3. ed. revista. Trad. de Rogério da Costa. São Paulo: Editora Iluminuras, 2005, pp. 5556). 
1221 SANTIAGO, 1976, passim. 
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O visionarismo de insinuar um ambiente diáfano, de purezas claras e de 

delicadeza desnublada, nos quatro versos iniciais, como uma vida incógnita entre 

nuvens, sugerenos um conceito de sublimidade que, de tão excelsa, termina nas aras 

das igrejas, bafejadas pelos incensórios de sua liturgia. A religião ditava os patamares e 

pressupostos de moralidade e limpidez humana, como uma estaca social. Ao falar de 

“formas”, o poeta cria um ambiente vaporoso onde, no terceiro verso, estas formas são 

“vagas”. Assim, a própria translucidez pretendida pelas fontes que ditam regras de 

conduta é incerta. E mais: não foi por acaso que um artista de posição etnorracial negra, 

no primeiro verso de sua primeira obra de poesia simbolista tenha matizado a cor 

branca em três refrações. Alvo, branco e claro possuem sinonímia que aproxima os 

campos semânticos e reforça um certo “ponto de partida”. Saímos da conceitualidade 

histórica e social do “puro”, que se reforça como se martelasse a metafísica, apontando 

“luares”, “neves”, “neblinas”. Primeiro o poeta tonalizou o branco, em seguida o 

materializou. 

Vemos um conceito eurocêntrico de prevalência do branco como ponto 

idealizante de pureza, o que deixa entre as frestas a ideia de que o demais é primitivo, 

precário, bárbaro. O enfrentamento, que poderá ser visto de forma ironizante em 

seguida, escancara a realidade de um descendente direto de africanos inaugurando no 

Brasil uma “nova poesia”, de origem francesa (criada pelo branco – então “padrão” do 

correto), demonstrando que poderia – mesmo vivendo na transição da Escravatura1222 – 

ser capaz de trazer ao país o que homem branco algum o fizera, demarcando a história 

como líder do movimento simbolista brasileiro, e não superado pelos demais – basta 

recordar o episódio com Alphonsus de Guimaraens1223. 

Não obstante, em vez de buscar a exaltação das matrizes africanas que lhe eram 

originárias, ou mesmo elaborar uma poesiaprotesto que permitisse algum 

encapsulamento ou guetorização, optou por outro caminho. Desconstruiu a própria 

                                                             
1222 Embora nunca tenha sido escravo, Cruz e Sousa tinha 26 anos quando foi promulgada a Lei Áurea, 
que juridicamente abolia a escravatura. Era um momento em que os etnólogos e a elite intelectual 
reforçavam a repulsa ao que julgavam “primitivo”, e na aparência se livravam do fardo histórico, 
relegando grande parte do contingente negro à morte pelo abandono e total falta de planejamento 
integrador. 
1223 Referimonos a dois fatos já aludidos: a visita que Alphonsus de Guimaraens, poeta simbolista, fez ao 
Rio de Janeiro em 1895, com a exclusiva intenção de conhecer Cruz e Sousa, que muito admirava; e ao 
fato do artista mineiro ter publicado suas primeiras obras somente em 1899, depois da morte do 
catarinense, embora Alphonsus tivesse escrito alguns destes textos vários anos antes. Ver em: LISBOA, 
1945, p. 40; MURICY, 2000, p. 34. Nesta Tese, nota nº 265. 
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lógica pseudocientífica do preconceito simplesmente por existir e deixar legado de 

incomensurável valor. Uma estratégia imprevista, mas que em nossos dias assume, no 

mínimo, esta solidez histórica: povo nenhum detém a exclusividade do dom da arte; 

bem como povo nenhum é incapaz dele. 

No segundo quarteto o poeta segue na tela pictórica do sublime aliado à 

virgindade e à imaginação de santas se esfumando, inserindo sutilmente o irreal, 

compondo a cena com clareza brilhosa (novamente), e deixando frescor e sentimento 

esparramado pelas flores. A imagem idealizada, paradisíaca, metafísica e bíblica, 

curiosamente Cruz e Sousa abala no momento em que não insere verbos nestas quadras. 

Longe de paralisar o movimento, faz o inverso: caminha com os olhos por neblinas, 

luares, adentra nas igrejas, contempla outras “formas”, revira a visão para capturar 

lírios, rosas, ideias de amor, frescor. O movimento entre os flashes fotográficos ou 

cinemáticos é velocíssimo e se espalha por tudo, mesmo sem qualquer verbo. Dentre a 

infinidade de interpretações possíveis, este virtuosismo pode ser visto como uma sutil 

“paródia”, que não está no texto, mas fora dele, no movimento impalpável da différance 

que se utiliza da própria metafísica da classe dominante para desconstituir o 

etnocentrismo, que considerava “impossível” a existência de arte, pensamento e 

intelecto em um afrodescendente. O euro/etnocentrismo perdurou e mesmo hoje existe, 

mas um olhar retrospecto mostra a qualidade do versejar de Cruz e Sousa como uma 

acusação: se o poeta catarinense existiu e deixou obra preciosa, tendo recebido 

excelente educação, dominando os idiomas francês e inglês ainda adolescente e 

relendo/recriando os simbolistas franceses a partir do idioma original, poderíamos ter 

visto muitos outros casos dessa expressividade, se as castas da cultura dominante não 

tivessem massacrado os afrobrasileiros desde a raiz. A poesia, então, se desconstrói 

revelando que a riqueza imagética, o preciosismo verbal e a virtuosidade, descentrando 

as hierarquias internas dos versos, podem ser lidos como o inteligente protesto que 

recusa a arte rotulada, sociopolítica, de exaltação cultural de alguma minoria, para a arte 

universal. Por essa razão, acreditamos, Roger Bastide, em seu Quarto estudo sobre Cruz 

e Sousa1224, alijou da análise qualquer aspecto etnorracial e situou Cruz e Sousa no alto 

da torre simbolista mundial e histórica. 

Transcrevendo a quarta estrofe da “Antífona”, o fenômeno que estamos 

prenunciando se anuncia: 

                                                             
1224 BASTIDE, 1979. 
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Visões, salmos e cânticos serenos, 
Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes... 
Dormências de volúpicos venenos 
Sutis e suaves, mórbidos, radiantes. 

 

O fechamento metafísico é transparente: não haviam salmos e órgãos tênues e 

murmurantes na realidade da senzala miserável e do preconceito que o país atravessava. 

A imagética das “Visões, salmos e cânticos serenos” surgenos como a contemplação 

musical de sacerdotes (ironicamente) livres de culpa, sem remorso, fazendo os 

instrumentos cantarem nas igrejas que balizavam a moral da sociedade. Cena “suave”, 

no fechamento derridiano que pontua a nítida delimitação de um padrão europeu de 

vida, anunciado com poucas palavras, mas vasto pelos choques semânticos1225. 

Neste momento, o poeta subverte e devolve ao próprio opressor sua hipocrisia 

segura de si, construída através de genocídios e aberrações históricas, escrevendo no 

terceiro verso: “Dormências de volúpicos venenos”. Embora o verso seguinte qualifique 

o veneno, não se pode definir qual é sua natureza. A camada racista que se embebedava 

e utilizava várias formas de drogadição, surda e muda aos urros dos escravos 

vergastados alguns até a morte, não era rara na elite. A desconstrução do discurso 

etnocêntrico nos mostra um poeta afrodescendente usando de virtuosismo literário e se 

valendo da realidade viciosa das classes dominantes para lhes arrostar seus próprios 

venenos – ainda adjetivados seis ( ! ) vezes: volúpicos, dormentes, sutis, suaves, 

mórbidos e radiantes. Não era pouco. 

A visão de Derrida sobre o que as dobras textuais ocultam ou dissimulam, e que 

não vemos grafadas, eclodem com verve e nitidez quando a discursividade se inverte. O  

movimento é incessante, a desconstrução não se fecha1226, e quando Cruz e Sousa 

insiste em uma visualidade idealizada, na metapoética de dizer como deve ser a rima de 

                                                             
1225 Por “choques semânticos” entendemos não somente a sobreacumulação que vem se condensando 
desde as estrofes anteriores (esta também não possui verbo), mas, sobretudo, os próprios versos iniciais 
(Visões, salmos e cânticos serenos,/Surdinas de órgãos flébeis, soluçantes...), em que uma visão 
descentralizadora multiplica os sentidos através da falta de referenciais: quais cânticos? Quais salmos? 
Visões de quê? Órgãos situados onde, e murmurando o que? Essa vacuidade transportanos da semântica 
dos termos para a visão de Derrida sobre o jogo atravessando o campo infinito da significância. 
1226 Uma visão que articule a desconstrução trazida por Derrida pode nos comprovar que outras leituras 
são possíveis (como realizamos anteriormente nesta Tese), e que o abalo das estruturas fixas demarcadas 
pelo Ocidente não torna a desconstrução uma “forma de ler”, mas retira significados que jaziam nas 
sombras e os projeta, ao mesmo tempo que os retrai, para que outras visões possam surgir. A forma como 
abordamos aqui o problema objetiva constatar uma destruição de máscaras e arquétipos enferrujados, que 
já está ocorrendo, independentemente de nós. É uma nãoleitura que desfaz nossa interpretação de Cruz e 
Sousa no mesmo instante em que a revalida, abrindoa sem cristalizála. A desconstrução ocorre, e não 
será o juízo de algum leitor que a promoverá, mas o caminhar rumorejante da sociedade. 



472 
 

sua poesia, vemos o primeiro verso da sétima estrofe anunciar a irrealidade ou 

impossibilidade do ponto de partida metafísico que adotou no início: 

 

Que o pólen de ouro dos mais finos astros 
Fecunde e inflame a rima clara e ardente... 
Que brilhe a correção dos alabastros 
Sonoramente, luminosamente. 
 

Cena sensorial, beleza, brilho, as pedras de alabastro reluzem tanto que parecem 

cantar quando alguém pisa deslizando sobre elas. Mundo ideal em que chove poeira de 

ouro das estrelas. Cruz e Sousa acusa, fora do texto escrito, a impossibilidade fática e 

alienação dos que imaginavam um país “melhor” conforme mais “branqueado” e 

consoante ao eurocentrismo. Para estes, a impassividade criava uma realidade quase 

“paralela”, em que poderia chover ouro do céu. Equívocos engendrados em outros 

equívocos, tortura e morte escondidas nas senhoras que exibiam suntuosos vestidos, 

entre risos e realidades dissociadas e caóticas que crepitavam lá fora. 

Talvez por isso, depois de construir versos em que o limite da idealização se 

projeta, na penúltima estrofe Cruz e Sousa levanta o véu e exibe a desconstrução 

deslocando as lógicas internas de um poema que iniciara “sublime, puro e claro”: 

 

Flores negras do tédio e flores vagas 
De amores vãos, tantálicos, doentios... 
Fundas vermelhidões de velhas chagas 
Em sangue, abertas, escorrendo em rios. 

 

O fortíssimo contraste que atravessa como flechada o poema voltase contra os 

próprios versos anteriores, em um golpe tão intenso que a cena hiperbólica do sangue 

“escorrendo em rios” remete à tortura escravagista, mas sem delimitar o objeto com 

referências. Amores doentios de poderosos senhores pelas escravas, tédio de ver flores 

imersas em um malestar de vida indefinível; é o reverso da medalha. Entre os símbolos 

jaz um território mudo que acusa e sofre, mas luta, recriando a sensação de que nos 

últimos versos o poeta caminha para trás, manchando com sangue as brancuras das 

estrofes iniciais. Antífona como antipoema social, que no final corrompe e destrói o que 

havia erguido no início. A desconstrução apontanos os mecanismos sociais que se 

escondiam entre os versos, com a ressalva de que – embora pareça, induzindo a erro – 

não se trata de leitura poética e tampouco de interpretação. 
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O último quarteto, mesmo grafado em livro, soa como gritos, reafirmados pelo 

conectivo “e” do primeiro verso, seguido de “Sonho” e “cantando”, mas tudo 

ensurdecido pelos cascos dos cavalos em um tropel de colonizadores/feitores 

sanguinários, que tanto dizimavam índios como capturavam escravos fugitivos: 

 

Tudo! vivo e nervoso e quente e forte, 
Nos turbilhões quiméricos do Sonho, 
Passe, cantando, ante o perfil medonho 
E o tropel cabalístico da Morte... 

 

A relativização do fonologocentrismo de Saussure, criticado por Derrida, surge

nos nestes últimos versos, em que a escrita paulatinamente consegue vir num crescendo 

até misturarse aos gritos e símbolos de semântica carregada, chocandose entre si. 

Aqui, a poesia é voz. A música que tantas vezes se atribuiu ao Simbolismo surge, nestas 

passagens, com sonoridades dissonantes, estridentes, deslocando e confundindo os 

campos da fala e da escrita. Ao relativizar o próprio ideal exposto no início, Cruz e 

Sousa fechou com o único imperativo que lhe saltava aos olhos: morte! Mais que um 

“clamor negro”, a falta de elementos étnicos promove uma polissemia vertiginosa e 

contínua, que se atualiza dentre os miseráveis da dor, sempre que houve, há e houver 

miseráveis. O sentido é desfixado de qualquer categoria e lançado sobre todos os que 

ouvem o galopar da morte, injustiçados, banidos, excluídos ou discriminados. Aqui já 

não há mais pólen de ouro chovendo das estrelas. 

Tomemos então, como casos peculiares para a desconstrução, dois sonetos em 

que Cruz e Sousa aborda o mesmo tema: a música. O primeiro, publicado em Broquéis 

(1893); e o segundo, que foi escrito posteriormente, em momento impreciso, mas até 

1897, com publicação póstuma, em Faróis (1900). Em Broquéis publica o poeta: 

 

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 
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Fluir parecem dos Azuis etéreos, 
Dentre os nevoeiros do luar fluindo... 
  
E vai, de Estrela a Estrela, a luz da Lua, 
Na láctea claridade que flutua, 
A surdina das lágrimas subindo... 

 

Dentre tantas formas de leitura poética que já perscrutaram símbolo por símbolo, 

buscando supostos significados transcendentes, abandonemolas por ora, enquanto a 

desconstrução nos faz ver os versos sem que importe em “aplicação teórica” ou 

“descoberta de enigmas”. No conceito que Derrida elabora sobre a ausência, implicase 

subsumido o projeto desconstrutor, pois se trata de um “abandono declarado de toda 

referência a um centro, a um sujeito, a uma referência privilegiada, a uma origem ou a 

uma arquia absoluta”1227. 

Valendose do sufixo “arquia”, de origem grega, proveniente do verbo archein, 

ir ou estar à frente, ser o primeiro, Derrida descentraliza a estrutura e expõe um não

lugar, mas uma função em que o jogo de significantes destrói os conceitos fechados e 

converte os signos em movimento incessante atravessando o discurso1228. 

O soneto “Música misteriosa...” permitenos ver que não se parte de lugar 

algum, não se está em região definida, e os dois quartetos iniciais projetam um olhar 

(impessoal) para o alto, que não guarda hierarquia entre os elementos e foge a qualquer 

dogmatização. Descentralizamos. Entretanto, não deixa de representar uma imagem 

sempre metamorfoseada pela imaginação: olhase para a “tenda” de estrelas e vagas 

melodias de violinos Stradivarius (grafados em português) perdemse entre as estrelas, 

de onde provém raios diluídos que fazem recordar santos sonhos de ascetas, ermitões e 

templários. O texto expõe elementos canônicos da cultura ocidental, formando 

impressões que, apesar da amplitude do simbolismo, se amalgamam nos fechamentos 

em que o conceito de reverência e santidade metafísicos são extraídos das liturgias 

religiosas e dos dogmas definidores de “temor a Deus” e de “contemplação” –, como 

construções históricas e socioculturais de uma civilização já em declínio destas utopias 

paradisíacas. 

                                                             
1227 DERRIDA, 1971, p. 241. 
1228 “[...] o centro [...] não era um lugar fixo, senão uma função, uma espécie de nãolugar, em que se 
representavam substituições de signos até o infinito. Este é, então, o momento em que a linguagem invade 
o campo problemático universal; este é, então, o momento em que, na ausência de centro ou origem, tudo 
se converte em discurso [...], quer dizer, um sistema em que o significado central, originário ou 
transcendental não está nunca presente fora de um sistema de diferenças. A ausência de significado 
transcendental estende até o infinito o campo e o jogo da significação” (DERRIDA, 1989, p. 385. 
Tradução nossa). 
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Nos dois movimentos da desconstrução: o fechamento metafísico e o 

renversement, em vez de usálos a partir de uma dissecação teórica, buscamos ver os 

versos com a lente do ideário de Derrida. Assim, Cruz e Sousa escreve a partir de 

imagens cristalizadas pelo discurso do poder religioso, balizas morais daquilo que era 

“justo” ou “elevado”. No penúltimo terceto, expõe a irrealidade de cânticos sendo 

ouvidos desde os nevoeiros do luar, incluindo os Azuis (com maiúscula) que subsume a 

pureza e o céu celestial no fim da madrugada, em que se dissipam estrelas e o turquesa 

cerúleo vai tomando forma. 

Esse ideário se constrói não como subserviência do poeta aos ditames 

imperativos de seu tempo, mas como uma construção mítica que chega até a irrealidade 

para expor a fragilidade e inconsistência de um discurso constituído, e deixa uma 

palavra, no último verso, que em princípio destoa do soneto inteiro: lágrimas. Notase, 

desde fora do poema, a impotência histórica que, naquele momento, em vez de se elevar 

pela contemplação que os versos sugerem, vemos que o eulírico não é definido, 

podendo ser o próprio poeta (ou não), que verte seu pranto diante das imagens 

sonhadoras que a cultura imperante fincou no país através de muito sangue, permeada 

pelas camadas religiosas catequizantes espalhadas pela história. A tudo isto o poeta 

responde não com ódio, luta ou repulsa, mas com “lágrimas”. Se o soneto é lido 

cuidadosamente, tornase impossível atribuir a alguém definido esse pranto. 

Fechamento conceitual e renversement no olhar desconstrutor do que os versos não 

dizem, mas escondem nas dobras e fímbrias dos símbolos. Cruz e Sousa chora sobre 

arquétipos históricos que acabou de diluir nos símbolos, deixando a dupla consciência 

do erro opressor ocidental, e da dor que se projeta e dissemina infinitamente na “surdina 

das lágrimas subindo...”. 

No segundo soneto, em tese mais maduro pela época em que provavelmente foi 

composto, Cruz e Sousa inverte o ideário que subjaz aos versos que acabamos de ler. A 

desconstrução observa, sem metodologizar, o movimento de denúncia, protesto e 

virulência do poema, que não está nos versos, mas o descentramento, o fechamento e o 

reversement derridiano mostram feições que uma leitura poética tradicional não 

exibiria. Eis o soneto: 

 

Música da morte 
  
A música da Morte, a nebulosa, 
Estranha, imensa música sombria, 
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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... 

 

Os exegetas da literatura detectam, de pronto, as poderosas antíteses das últimas 

palavras da primeira e última estrofes: “maravilhosa...” e “fascina...”, ambas com 

reticências, e que se opõem de forma vertiginosa a todos os demais termos do poema: 

sombria, nebulosa, estranha, o Letes (de Dante Alighieri), pavor, trevas, amargor, 

letargia, imponderada, enfim. 

Quando a perspectiva poética se paralisa para ceder à desconstrução, porém, 

vemos a ausência total de qualquer fragmento referencial que deduza se a “música” que 

rege todo o soneto é “africana” ou outra. O tom sinistro e agonizante está na música 

africanista idealizada pelo europeu, uma urna que guarda mistérios noturnos (esse foi o 

tema do Segundo estudo de Roger Bastide, em 1943); mas os colossos musicais do 

Ocidente da mesma forma produziram obras como o poeta traz nos versos. A polissemia 

se arremessa no texto em direção ao indecidível, que para Derrida, eram as 

 

unidades de simulacro, ‘falsas’ propriedades verbais, nominais ou 
semânticas que já não se deixam compreender na oposição filosófica 
(binária) e que, no entanto, habitamna, lhe resistemlhe e a 
desorganizam, sem jamais constituir um terceiro termo, sem jamais 
dar lugar a uma solução na forma da dialéctica especulativa.1229 

 

Ao promover, assim, o descentramento de qualquer origem, e explorando a 

cadeia de significâncias de vários referenciais, desconstrói o poema para poder vê-lo no 

que revela e esconde. Aqui, a música africana surge como o nãodito, e, por isso, 

embora ela não se defina, atravessa incessantemente nosso psíquico.  

                                                             
1229 DERRIDA, Jacques. Positions. Paris: Minuit, 1972, p. 58. (Tradução nossa) 
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Como o final do século XIX, em que viveu Cruz e Sousa, já adotava uma forma 

de música erudita que privilegiava a dissonância e o ambiente de tensão, como se ouve 

nas obras de Wagner – que Cruz e Sousa cita nominalmente em diversos poemas – e 

dos epígonos do Romantismo europeu, desmantelamos os versos do soneto “Música da 

morte” para ver a cultura eurocêntrica e dogmática do ocidente impondo sua arte e 

estabelecendo seu padrão estético de música. O título e o primeiro verso repetem a ideia 

de morte, tornando impossível dissociála do todo unitário da peça. Há um terror 

pairando. Ainda que a música possa vir das camadas soberanas (o poeta fala em 

“sinfonia” no sétimo verso), a morte colonizadora e cega vem galopando ao lado. 

Mas não é a simples mimetização paradigmática que Cruz e Sousa traduz na 

poesia, como metafísica de uma idealidade musical europeia estabelecida como “a 

correta”. Destes versos podemos alijar todas as (outras) músicas incapazes de 

“alucinar”, e “maravilhar”, se tomarmos em conta que um poeta afrodescendente não 

fez referência a qualquer elemento regional, nacional ou etnorracial. Longe de depreciar 

a cultura de sua gênese hereditária, a desconstrução nos permite ver de fora, e fica claro 

que Cruz e Sousa primeiramente expôs o que ditava a cultura dominante. 

Fez bem mais, porém. Nas antíteses que já destacamos, o renversement acusa a 

fascinação do poeta por essa música, ou, em outros termos, apesar de sua ascendência 

africana calcálo na sociedade novecentista sob os rótulos de “primitivo” ou “atrasado”, 

o poeta compreendia, sentia, absorvia e se regozijava intensamente com a música, pela 

arte, pela significância das obras, desrotulandoas e universalizandoas pela sua própria 

sensibilidade, capaz de capturar a essência e tragicidade das dissonâncias, como o fez 

nos versos através de antíteses, e como o fez citando diversos autores eruditos em suas 

obras: “Foi na sala branca, de leves listrões d’ouro, que eu a vi interpretar um dia ao 

piano Mendelssohn, Schumann, as fugas de Bach, as sinfonias de Beethoven”1230. 

Chopin, Gounod, Metra, Strauss, e Gottschalk também foram expressamente nomeados 

em prosa e poesia, pelo poeta catarinense. Ora, povos “atrasados” ou “bárbaros” não 

poderiam entender a música ocidental finissecular, segundo os ditames dos 

                                                             
1230 SOUSA, 2000, p. 508. Escusamonos de aqui reproduzir a nota 504 de nossa Dissertação de 
Mestrado, precisamente sobre as sinfonias de Beethoven “ao piano”: “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. Franz Liszt: Catalogue of Works. 5th ed, 1954, Vol. V, p. 299). A 
erudição 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” 
(CAPOBIANCO, 2014, p. 126). 
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colonizadores. O poeta do Desterro, porém, movimentou o desfazimento do 

euro/etnocentrismo demonstrando rara percepção da música, e assim subvertendo as 

crenças pseudocientíficas que vigoravam. É óbvio que o poeta se limitava pela opressão 

preconceituosa, não podendo projetar como mereciam suas obras. Hoje, porém, em um 

exame histórico retrospectivo, a desconstrução nos mostra Cruz e Sousa elaborando 

com virtuosismo e riqueza simbólica a música das altas castas1231, imediatamente 

compreendendo e sentindo com latente intensidade. Isto seria “impossível” na ideologia 

de um século que auscultava crânios e tecia teorias filogenéticas e etnocêntricas para 

provar “cientificamente” que o negro era inferior e, por óbvio, não teria compreensão 

para músicas “mais avançadas” que a ritualística africana exótica – como eles viam. 

Dessa forma, o poeta catarinense operava a derrocada metafísica em sua obra: 

partia do modelo europeu, satirizavao até a irrealidade fática (recordemos a poeira de 

ouro das estrelas) e invertia o discurso mostrando que ele, afrodescendente direto, tudo 

via, tudo compreendia e tudo sentia. Este “pé de igualdade” com a cultura mais 

privilegiada, na época, faria desabar a suposta cientificidade das teorias racistas, pois, 

para elas, simplesmente um Cruz e Sousa seria “geneticamente impossível”. 

A leitura desconstrutora não adentra nos símbolos para dimensionar a poesia do 

artista catarinense, como seria de esperar em uma leitura poética, mas revela o que não 

está no texto, detectando o fechamento metafísico e a polissemia do “gesto” de Cruz e 

Sousa nas antíteses e no que deixou de ser dito. Se a música era do “Letes”, “pavorosa” 

e “sombria”, como poderia fascinálo? Somente se seu patamar intelectivo e sensível 

estivesse na altura dos demais, “de alta cultura”, que o estigmatizavam. Curioso é 

observar, como diz Eurídice Figueiredo, que por volta da metade do século XIX, 

“nenhuma etnia do continente africano se via como sendo ‘africana’, que a África é uma 

invenção dos afroamericanos que a concebem a partir de uma noção de raça, imposta 

pelos brancos, na sua visão homogeinizadora”1232. Por isso o poeta Aimé Cesáire diria, 

em uma entrevista, em 1971: “sou a favor da negritude do ponto de vista literário e 

como ética pessoal, mas sou contra uma ideologia baseada na negritude”1233. 

                                                             
1231 A ausência de qualquer referencial africanista no soneto não torna a música exclusivamente 
pertencente aos países colonizadores, muito embora mencione uma “lancinante sinfonia”. O que não está 
nos versos aparece na desconstrução como elementos recalcados e dolorosos, a própria cultura musical 
africana que, riquíssima, o poeta não pôde ou não se sentiu livre para inserir no soneto. Cabe ressaltar, 
todavia, que um leitura poética irá essencialmente percorrer caminhos bastante diversos da desconstrução, 
conforme a entendemos a partir de Derrida. 
1232 FIGUEIREDO, Eurídice. Interações continentais: a questão da raça nas construções identitárias das 
vanguardas. In: JOBIM, José Luis (Org). Literatura e identidades. Editora CNPq, 1999, p. 87. 
1233 CÉSAIRE, Aimé, apud: FIGUEIREDO, 1999, p. 91. 
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Ao negar à sua obra o objetivo de exaltação das culturas africanistas e projeção 

do negro, Cruz e Sousa foi talvez tão avançado, que ainda hoje muitos não perceberão a 

sutileza do gênio: escreveu como poeta, não “poeta negro”, desrotulandose a todo 

momento em suas composições, e recusandose a introjetar o binarismo oposicionista 

europeu que via o homem negro sob o estigma da inferioridade e do barbarismo. 

Expurgando de si a ideologia do colonizador de que, como afrodescendente, seria 

“incapaz”, trabalhou nas composições com esmero e brilhantismo, provando sua 

grandeza pela Arte Poética, sem nuclear sua obra no protesto etnorracial, malgrado 

alguns tomem quatro ou cinco composições por paradigmas de “poesia negra”, como se 

Cruz e Sousa não tivesse centenas de peças em que o cerne do propósito está na Arte, 

entendida como obra universal sobre infinitos planos da natureza humana. Ora, em 

outros países as obras dos grandes já naquela época se deslocam da origem e ganhavam 

status de patrimônio da Humanidade. 

O poeta simbolista protestava, admitindo o que pregam diversos estudiosos, mas 

deixando obra simbolista como contemporâneo brasileiro algum de outra etnia pôde 

fazêlo. Protesto sem gritos e sem imposições culturais. Arte pura, em suma. Tanto 

assim, que o maior brasileiro de nossa história, neste movimento literário, ainda hoje é 

Cruz e Sousa1234. 

Todo este ângulo de visão não infirma a própria leitura poética – mesmo que se 

trate de algo totalmente diverso –, pois, para Derrida, a ideia de desvendamento 

subsume a inexistência de um significado verdadeiro, oculto, último, que alguma 

elaboração de análise possa descobrir. “A descoberta é a apreensão da coexistência 

mútua de várias direções significantes num mesmo conceito ou metáfora”1235. 

Não em vão o próprio intelectual autor de A Escritura e a diferença mantinha 

uma vertente sempre incisiva em sua crítica ao etnocentrismo, e um dos fulcros de seu 

pensamento residia na crítica da falsa ideologia ocidental que via na cultura escrita uma 

pretensa superioridade sobre as culturas do nãografismo. O próprio Derrida o diz: 

 

O etnocentrismo tradicional e fundamental que, inspirandose no 
modelo da escritura fonética, separa a machado a escritura da fala, é 
pois manipulado e pensado como antietnocentrismo. Ele sustenta uma 

                                                             
1234 Tal predominância do poeta, embora comprovada pelos testemunhos críticos mais lúcidos (e mais 
recentes), como apontamos em diversos artigos e estudos maiores, possui tamanha consonância dentre os 
estudiosos, que é um fato não mais discutível ou que necessite de prova. Qualquer estudante que abra seus 
livros didáticos de literatura brasileira poderá constatálo. 
1235 SANTIAGO, 1976, p. 20. 
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acusação éticopolítica: a exploração do homem pelo homem é o feito 
das culturas escreventes de tipo ocidental. Desta acusação são salvas 
as comunidades da fala inocente e não opressora.1236 

 

O filósofo dedica diversos de seus textos a este problema. Aponta com precisão 

o predomínio etnocêntrico “como um dos elementos estruturantes do pensamento 

ocidental, que comanda uma cadeia de centramentos – logocentrismo, fonocentrismo – 

e que é denunciado pela desconstrução e pelo descentramento”1237. 

Não seria de se estranhar que Cruz e Sousa, destacandose pela palavra escrita, 

fugisse à modelagem ideológica supostamente “científica” de seu tempo, gerando mares 

de revolta que, fosse a obra do poeta de mediana qualidade, bem provavelmente 

incutiria indiferença, passaria despercebida, como ocorreu com uma infinda quantidade 

de nomes que hoje somente os mais recrudescidos pesquisadores têm notícia. 

Sob vários ângulos podemos desconstruir a poesia do vate catarinense, e de lá 

emergirem surpresas. Quando Homi Bhabha escreve, em 1986, que “o objetivo do 

discurso colonial se concentra em construir o colonizado como população do tipo 

degenerado, tendo como base uma origem racial para justificar a conquista e estabelecer 

sistemas administrativos e culturais”1238, vemos nos versos de Cruz e Sousa a recusa 

impassível de sucumbir ao projeto de inferioridade que o etnocentrismo lhe impunha, 

dedicandose inteiramente, até o fim de suas forças, ao movimento simbolista que 

fundou no país, aprimorando suas técnicas (embora nas principais obras já manejasse o 

versejar com virtuosismo), em vez de se acovardar intelectualmente. O poeta, vítima de 

uma estereotipização massiva, como estudamos, previa as palavras de Homi Bhabha, 

quase um século depois:  

 

para que sua significação seja bemsucedida, o estereótipo, como 
forma de convicção múltipla e dividida, requer uma cadeia contínua e 
repetitiva de outros estereótipos. Mediante esse processo, o 
‘encobrimento’ metafórico é gravado numa falta que deve então ser 
oculta; esse processo empresta ao estereótipo sua permanência e sua 
qualidade fantasmagórica.1239 

 

                                                             
1236 DERRIDA, Jacques. Gramatologia. Trad. de Miriam Shneiderman e Renato Janine Ribeiro. São 
Paulo: Editora Perspectiva, 1973, pp. 149150. 
1237 SANTIAGO, 1976, p. 37. 
1238 BHABHA, Homi. A questão do “outro”: diferença, discriminação... In:____. HOLLANDA, Heloísa 
Buarque de. (Org.) Pós-modernismo e política. 2. ed. Rio de Janeiro: Editora Rocco, 1992, p. 184. 
1239 BHABHA, 1992, p. 195 
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Cruz e Sousa devia pressentir tal efeito, pois rejeitava toda a cadeia de 

preconceitos e não reduzia sua produção, nem em quantidade, nem em qualidade, se 

notarmos que praticamente toda sua obra simbolista foi composta em cinco anos (1893

1898). 

No poema emblemático “Emparedado”, usado abusivamente pela crítica, como 

se ali “se resumisse” Cruz e Sousa, curiosamente não se vê a reivindicação direta para 

que o negro pudesse exercer sua cultura livremente em sociedade. Uma leitura atenta 

revela que, a queixa que ribomba pelos versos hiperbólicos, apoteóticos e que “falam” 

aos ouvidos mesmo que estejamos lendo, era outra: o poeta não aceitava que sua obra 

fosse julgada a partir de sua etnia: “Qual é a cor da minha forma, do meu sentir [...], da 

tempestade de dilaceramentos que me abala?”1240. Se estamos no terreno de meramente 

compreender o que o texto expressou, o que a desconstrução revela fica oculto. 

Ao desconstruir o final do poema, no trecho em que Cruz e Sousa se refere 

reiteradamente à África, algo de totalmente novo se nos revela, e que sempre esteve lá, 

oculto. Vejamos: 

– Tu és dos de Cam, maldito, réprobo, anatematizado! Falas em 
Abstrações, em Formas, em Espiritualidades, em Requintes, em 
Sonhos! Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora, se viesses 
dos arianos [...] Artista! pode lá isso ser se tu és d’África, tórrida e 
bárbara, devorada insaciavelmente pelo deserto [...]; a África 
arrebatada nos ciclones torvelinhantes das Impiedades supremas, das 
Blasfêmias absolutas [...]; África laocoontica, alma de trevas e de 
chamas, fecundada no Sol e na Noite, errantemente tempestuosa como 
a alma espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no Degredo e na 
Neve – polo branco e polo negro da Dor! [...] Artista?! Loucura! 
Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua região desolada, 
lá no fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, Criação dolorosa 
e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada África, grotesca e 
triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos [...], dessa África 
dos Suplícios [...], a África virgem, inviolada no Sentimento, 
avalanche humana amassada com argilas funestas [...]; dessa África 
que parece gerada para os divinos cinzéis das colossais e prodigiosas 
esculturas [...]; dessa África cheia de solidões maravilhosas, de 
virgindades animais instintivas [...].1241 

 

Grifamos a palavra África nas nove ( ! ) vezes em que aparece em um curto 

trecho final do poema, não propriamente pela queixa tortuosa do poeta que não aceita 

elaborar uma Arte poética universal e ser julgado não pelos textos, mas por parâmetros 

etnorraciais. Desconstruímos para ver que, oculto nos signos e nas dobras do texto, 

                                                             
1240 SOUSA, 2000, p. 669. 
1241 SOUSA, 2000, pp. 672673. (Grifos nossos) 
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estão as “muitas Áfricas” às quais Kwame Anthony Appiah demonstra em A casa do 

meu pai, 99 anos depois da morte do poeta catarinense:  

 

a razão de a África não poder presumir como dada uma vida cultural, 
política ou intelectual africana é que não existe tal coisa: existe apenas 
um semnúmero de tradições, com suas relações complexas – e, com 
igual frequência sua falta de qualquer relação – umas com as 
outras.1242 

 

Os fechamentos metafísicos que a todo tempo se acusam, no poema 

“Emparedado”, se estilhaçam no momento em que Cruz e Sousa enumera nove Áfricas, 

com símbolos diferentes, vendo aspectos dolorosos, mas também de rara beleza 

(“África inviolada no Sentimento”, “gerada para os divinos cinzéis”, “cheia de solidões 

maravilhosas”). Entre os recônditos que o texto poético não revela está a indignação de 

um poeta rebaixado pelas elites por ser afrodescendente de uma África tão múltipla, 

diversa e heterogênea, que só décadas depois foi descoberta por etnógrafos europeus, 

que atribuíram “uma dimensão histórica às culturas estudadas, [...] [e abalaram] os 

alicerces da legitimação do colonialismo ocidental, que se baseava na pretensão de que 

os africanos eram ‘primitivos’, ‘selvagens’1243. 

Figueiredo, reproduzindo o pensamento de Appiah, aponta, como dissemos e 

reiteramos, o fato de que até meados do século XIX, “nenhuma etnia do continente 

africano se via como sendo ‘africana’ [...] a África é uma invenção dos afroamericanos 

que a concebem a partir de uma noção de raça, imposta pelos brancos, 

homogeinizadora, simplista e monolítica”1244. 

                                                             
1242 APPIAH, Kwame Anthony. Na casa de meu pai. Rio de Janeiro: Editora Contraponto, 1997, p. 120. 
Na página 123 Appiah esclarece que “não podemos aceitar um pressuposto central dessa visão, a saber, o 
pressuposto de que exista, mesmo num nível de abstração bastante elevado, uma única visão de mundo 
africana”. 
1243 FIGUEIREDO, 1999, p. 87. 
1244 Idem, ibidem, pp. 8788. Em se tratando de Cruz e Sousa, sua história e seu legado nos parecem 
exaustivos para demonstrar que os binarismos opositores de “índio”, “negro”, “asiático”, por exemplo, 
são criações firmadas pelo estigma eurocêntrico dominador, mas que o poeta se recusou a incorporar. Até 
o fim foi poeta, sem rótulos, e se em Emparedado vemos uma longa queixa de um eu lírico negro, por 
outro lado o poeta escreveu sobre quase todos os assuntos, em gigantesca obra. Também escreveu sobre 
esse. Assim entendemos, pois se Cruz e Sousa desejasse criar poesia com a marca do eu negro que 
proclama a valorização de sua etnia, competência não lhe faltaria. Um dia, que ainda está distante, cremos 
sinceramente que as oposições etnorraciais irão desaparecer para que o ser humano valha por sua conduta, 
lealdade, operosidade, sensibilidade, força moral, imunidade aos vícios que conspurcam e matam, bem 
como pela sua inteligência e técnica. Outros elementos externos um dia não farão mais sentido, e os atuais 
movimentos de defesa das classes massacradas chegarão ao equilíbrio. É provável que nenhum de nós 
viva para constatar, mas nessa ocasião, será tão óbvia a leitura de Cruz e Sousa como um poeta, tal 
qualquer outro, que toda a história pregressa parecerá mentira. Em nossa Tese buscamos perscrutar todo o 
percurso, para que jamais se percam as lições. 
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No seio deste contexto, é como se Cruz e Sousa indagasse: por qual 

ancestralidade africana estão me julgando? Qual a relevância etnorracial em um texto de 

arte poética que abrange os mais diversos estados inerentes à natureza humana? 

Talvez a desconstrução de outros versos faça emergir outro Cruz e Sousa. Por 

fim, podemos arriscar o intento. Eis uma dentre as tantas composições de Últimos 

sonetos: 

 

Vão arrebatamento 
  
Partes um dia das Curiosidades 
Do teu ser singular, partes em busca 
De almas irmãs, cujo esplendor ofusca 
As celestes, divinas claridades. 
 
Rasgas terras e céus, imensidades, 
Dos perigos da Vida a vaga brusca, 
Queimate o sol que na Amplidão corusca 
E consolate a lua das saudades. 
 
Andas por toda a parte, em toda a parte 
A sedução das almas a falarte, 
Como da Terra luminosos marcos. 
 
E a sorrir e a gemer e soluçando 
Ah! Sempre em busca de almas vais andando 
Mas em vez delas encontrando charcos!1245 

 

A desconstrução deste soneto, ainda que seja traspassada pela polissemia infinita 

que Derrida apontava no jogo interminável do espaço finito, abre desde coliseus e 

arenas, a mortos em brigas de torcida de futebol, o que já ocorre, não depende de nós. 

Poeticamente parece ser aquele que procura “almas irmãs” e sempre se decepciona, sem 

que os versos permitam alguma chance. Talvez como uma constatação de uma faceta 

das decepções da vida. Não. Desmembrálo nos revelará o oculto nas fendas rasuradas 

submersas nos símbolos. Vejamos. 

A idealidade da busca amorosa, do encontro fraterno, são sustentáculos já 

apregoados pelo sistema que rege o Ocidente. Se é da nossa natureza, nem por isso o 

estímulo deixa de ser incessante e o insucesso se pontua como fracasso. O fechamento 

ideológico aqui nos remonta ao belo platônico como signo de verdade, à teologia 

inconteste da Idade Média, à expansão libertária da Revolução Francesa e à explosão 

cultural do século XIX. Anseio de vida, anseio de partilha, de troca, de sentimento. 

                                                             
1245 SOUSA, 2000, p. 189. 



484 
 

Os símbolos das três primeiras estrofes são profundamente carregados de teor 

canônico e sóciohistórico. O poeta fala em “partir” de uma juventude de 

“Curiosidades”, em busca de “amor” e “interação humana”, que brilham como se 

fossem “celestiais”. Representa as “viagens” infinitas – “terras e céus, imensidades” – 

em busca do refrigério da alma, e vê a “sedução” murmurando promessas, que causam o 

“gemer” e “sorrir”, soluçando”, para redundar num charco enlameado e raso. 

Fechado um ideário de “busca do amor cristão”, calcado na metafísica de 

remissão às idealidades projetadas e incrustadas no social, a desconstrução abre rasgos 

entre todo este movimento pré-decepção, desmantelando os símbolos e deixando fluir 

personagens reais, cenas cotidianas de hipocrisia, casamentos arranjados, 

desconsideração para com a miséria, signos e signos de esquecimento e abandono. É a 

ênfase que se dá à esperança, derrotada no último verso. Mas ao mesmo tempo que 

surge a autoilusão gerada pelo sistema, dividese a sociedade entre aqueles que são 

espontaneamente bons e os que se inclinam à traição, ao vício e ao vazio moral; o que 

desponta com gigantismo ético. No deslocamento desconstrutor destas oposições de 

“naturezas humanas” não aparecem, de modo algum, em fragmento algum, nada que as 

ligue à etnias, raças, cores da epiderme, credos ou posições econômicas ou 

socioculturais. É o ser humano, apenas, e para os bons se dedicam três estrofes e dois 

versos; para os demais, somente a última linha. Muito mais que meramente 

autobiográfico, o desfazimento da estrutura dos versos deixa exposta a história humana, 

a eterna busca e frustração, em todos os campos. É perfeitamente possível ler este 

soneto recriando tudo o que não está escrito nele, mas subsumido em suas dobras e 

reentrâncias sígnicas, e sempre regressando ao original, como em um pêndulo. Nenhum 

nome está nos sonetos, mas ao desmantelar sua estrutura, até mesmo Cristo surge como 

o “ser singular” que “rasgou terras e céus”1246 – e em vez de almas, encontrou charcos 

que o flagelaram à morte. 

Neste soneto, particularmente, desconstruílo é fazer cair aos borbotões nomes e 

nomes, fragmentos históricos e individuais, tudo o que não foi dito e que se esconde na 

ingenuidade de quem procura “o amor” e só encontra “charcos”. A Humanidade vem 

buscando o “encontro” e tendo que superar grandes guerras. Prossegue entre “almas 

irmãs, cujo esplendor ofusca/As celestes, divinas claridades”, que deixam obras, 

                                                             
1246 Factualmente, na época de Cruz e Sousa não havia aviões que “rasgassem os céus”, e estender a ideia 
aos morosos balões que provinham do século XVIII não parece provável. A simbologia vai além da 
presença. 
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deslumbram a alma com artes sonoras, pictóricas, cênicas, enchem o mundo de divinas 

claridades”, mas os charcos da guerra estão no caminho, há que cobrilos de terra com 

cuidado. E não com escândalo. 

* 

Desconstruir implica o jogo da ausência/presença, que se articula nos 

complementos e suplementos, descentrando incessantemente e desvendando aquilo que 

brilha e é simultaneamente subvertido, forçando as dobras do sentido e projetando 

movimentos que continuamente deshierarquizam as contraposições do discurso oficial 

e impedem que, paradoxalmente, se chegue a outro discurso oficial. Os textos estão 

abertos, são multifacetários, e se nossas leituras nos capítulos anteriores desta Tese não 

“coincidem” com o pensamento de Derrida, pelo menos o atravessam, mantendo a 

incompletude peculiar à Obra de Cruz e Sousa, e deixando a pista de voo livre para que 

aterrisem novas interpretações. Toda abertura de asas é uma fuga ao reducionismo. 

Nem exclusivamente brasileiro ou sulamericano, nem rigorosamente ocidental, 

nem cerrado em um contexto de matriz africana, nem “compósito”, como termo híbrido. 

Apenas João da Cruz e Sousa. Poeta. E dos maiores. 
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