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R ESUMO

Cruz e Sousa, para compor sua obra, valeu-se, inicialmente, da sua
natural verve artística, sem dúvida alimentada pela forma intensa com que vivia suas
dores e seus desejos. A dor do artista e a dor provocada pelo preconceito racial, bem
como suas sutis oscilações, foram as duas variáveis mais exploradas pelo poeta. Notese que se tratam de dores diferentes: a primeira é a dor cósmica do artista, da qual
provém o impulso criativo e a moção maior do poeta para produzir belezas; a segunda
é uma reação ao preconceito racial, uma dor que punge a alma do homem e do artista.
Essa é a dor que provoca a ira, a vingança, que possui a cor da noite, da morte, da
África escravizada, mas que também habita a criação literária.
Cada uma dessas vertentes congrega um número significativo de
composições, sejam elas em forma de sonetos, de longos poemas em verso ou de
poemas em prosa. Assim, ao longo desta pesquisa, são trazidas composições
selecionadas de Cruz e Sousa analisadas textualmente na busca de uma abertura para
a incorporação das dimensões de cunho social, político e psicológico, com foco em
questões específicas da mitologia, da tragédia e do mundo filosófico-espiritual,
valorizando o que há de atual naquela literatura do final do século XIX.
Como Cruz e Sousa é uma parte da história literária brasileira, é certo e
natural que tenha sido influenciado pelo seu próprio passado e que tenha deixado um
legado às gerações vindouras. Assim, atribuímos ao poeta francês e simbolista Charles
Baudelaire a maior fonte de inspiração do poeta catarinense, enquanto que o
Modernismo brasileiro carrega a marca de ter tido Cruz e Sousa como um de seus
precursores mais representativos.
A base teórica utilizada nas análises interpretativas apresenta a
exploração da fortuna crítica sobre Cruz e Sousa, além de definições dos temas
abordados, como mito, tragédia e poema em prosa. Antonio Candido e Davi Arrigucci
Júnior fazem-se presentes quando o assunto é transportar para a literatura a realidade
factual; ou seja, mostrar “de que maneira a realidade social ou psicológica se
transforma em estrutura literária”.

A BSTRACT

In order to create his works, Cruz e Sousa has initially used his natural
artistic inclination, which was, no doubt, fed by the intense way in which he experienced
his pains and desires. The artist's pain, and the one triggered by racial prejudice as well
as its subtle fluctuations were the two most explored variables by the poet. They are
different pains however: the first is the cosmic artist's pain, because that is where his
drive the creative impulse to produce beauty comes from; the latter is the reaction to
racial prejudice, is a pain which hurts the soul of the man and the artist. This is the pain
which instills the wrath and the vengeance, the pain which has the color of the night, of
death, of slave África, but that makes the literaty creation too.
Each of these paths has a significant number of compositions, be they in
sonnet form, long poems in verse or poems in prose. Thus, selected compositions by
Cruz e Sousa are brought along this research and are analyzed textually looking for an
opening for the inclusion of the social, political and psychological dimensions, with the
focus in specific questions of mythology, tragedy and the philosophical-spiritual world,
emphasizing what is current in the literature of the end of the 19th century.
Since Cruz e Sousa is a part of the Brazilian literary history, it is correct
and natural that he was influenced by its own past and that he left a legacy to the
coming generations. Thus, it is to the French and symbolist poet Charles Baudelaire
that his major source of inspiration is attributed, while Brazilian Modernism carries the
mark of having Cruz e Sousa as one of the most representative premier.
The theoretical base which was used at the interpretatives analyses
presents an exploration of the critique wealth about Cruz e Sousa, besides definitions of
the themes investigated, such as myth, tragedy and poems in prose. Antonio Candido
and Davi Arrigucci Júnior, are discussed when the subject is to carry the factual reality
to literature; in other words, to show "in which fashion the social or psychological reality
transforms itself in literary structure."

E PÍGRAFE

Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
A palavra no muro
Ficou coberta de tinta
Apagaram tudo
Pintaram tudo de cinza
Só ficou no muro
Tristeza e tinta fresca
Nós que passamos apressados
Pelas ruas da cidade
Merecemos ler as letras
E as palavras de gentileza
Por isso eu pergunto
A vocês no mundo
Se é mais inteligente
O livro ou a sabedoria
O mundo é uma escola
A vida é um circo
Amor palavra que liberta
Já dizia o profeta.

(“Gentileza”, Marisa Monte, 2000)
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I NTRODUÇÃO
Ler, estudar, analisar a obra de João da Cruz e Sousa (o “Poeta Negro”, o
“Cisne Negro”) é tarefa complexa que causa profunda apreensão, considerando o
mistério que envolve sua vida. Essa apreensão, no entanto, não é maior do que o
desejo consciente de acompanhá-lo por entre as paredes desse labirinto humano. Ao
contrário do que diz o mito, não há um monstro como o Minotauro no cenário que se
propõe aqui desvendar. Apesar dos ferozes gritos ensurdecedores e aterrorizantes, da
dor que mutila o corpo e o espírito, o ser que lá se refugia é um homem: um homem
capaz de amar, de sonhar, de idealizar, de sugerir, de transcender e de ascender
espontaneamente ao etéreo mundo sobrenatural.
A presente pesquisa sobre Cruz e Sousa iniciou-se com a necessidade
de situar a vertente “poema em prosa” no sistema literário brasileiro, estilo
particularmente

utilizado

pelo

simbolismo.

Assim,

procurou-se

ampliar

os

conhecimentos acerca do movimento simbolista brasileiro, escola literária tão cheia de
cores, sons e mistérios, além de sublinhar suas características mais marcantes, como
as evocações, as sugestões e as correspondências.
Dentro do movimento simbolista, mas ainda sem definir o artista a ser
estudado, é investigada a forma de escritura denominada “poema em prosa”, sem
defini-la como “gênero”. É necessário esclarecer que, conforme será visto em espaço
específico, a denominação de “gênero” somente é utilizada para a poesia e a prosa. O
“poema em prosa”, então, é tratado inicialmente como “estilo literário”. Assim, é certo
que o “poema em prosa” rompe os padrões formais em curso, apesar da influência
inicial que Cruz e Sousa teve da escola parnasiana.
A opção pelo estudo do segmento escolhido da obra do poeta catarinense
surge pelo interesse em adentrar as especificidades e o lirismo do poema em prosa. A
atenção maior deste estudo estará centrada no livro Evocações, obra escrita na
modalidade de poema em prosa. A partir daí, busca-se contextualizar a estrutura de
Evocações no ambiente social da segunda metade do século XIX e com os conflitos
vividos pelo autor em sua época.
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Para isso, são utilizados textos de Evocações para demonstrar a relação
entre aquela sociedade, a história, o mito, a forma literária e o momento atual. O
poema em prosa assume lugar de destaque, visto que surge em um cenário de
absoluta exclusão social, considerando a pouca difusão dessa modalidade de
representação literária no Brasil, além do sentimento de marginalidade vivido por Cruz
e Sousa.
O conjunto temático da obra de Cruz e Sousa contempla olhares e
sensações de toda ordem. Há, em contrapartida, um indicativo de rumo, como a causa
abolicionista com todos os seus desdobramentos e implicações. Sob a ótica da
produção intelectual, também é abordado aqui o tema que destaca o valor e o
propósito de uma literatura escrita por um negro, filho de escravos, erudito, altivo,
idealista.
O interesse por um autor simbolista brasileiro deve-se às especificidades
desse movimento em solo nacional, como as questões de cunho social, diferentemente
daquelas vividas pelos simbolistas europeus. Aqui, a tragédia social é intensificada a
partir do momento em que se torna patente a divisão das raças, negando-se àquelas
ditas inferiores a capacidade e os dons mais altos do espírito.
Nesse sentido, a mitologia emerge como elemento fundamental para que
se estabeleçam relações entre os elementos da concepção clássica do trágico às
adaptações da realidade sócio-histórica brasileira do século XIX. Além disso, alguns
elementos da estética simbolista como cromatismo, musicalidade, correspondência,
sugestão, melancolia, morte, sombra, noite, sublime/grotesto, trágico e social, com
destaque especial aos símbolos, serão utilizados para melhor compreensão daquelas
relações.
Inicialmente, foi levantada a fortuna crítica sobre a obra de Cruz e Sousa
dentro do movimento simbolista no Brasil para avaliar seu alcance e seus limites. A
partir dessas publicações e manifestações, nacionais ou estrangeiras, foi possível
visualizar qual o nível de influência do poeta catarinense como precursor do
Modernismo brasileiro.
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Da mesma forma, é realizada a análise interpretativa de um conjunto de
textos em prosa do simbolista brasileiro, identificando elementos dessa estética em
poemas em prosa de Evocações, destacando a relação entre os elementos formais da
composição, a temática simbolista e os dados biográficos do período histórico em que
viveu e produziu sua obra. Na seqüência, procura-se traçar uma analogia entre o
percurso

do

herói

trágico

(pathos/paixão/sofrimento;

catarse/purgação;

destino/condição; peripécias; reconhecimento) e a condição sócio-econômica do poeta
negro no Brasil escravista, relacionando passado mítico e atualidade histórica. Nesse
sentido, pretende-se relacionar a crise da identidade do sujeito em um panorama
marcado pela opressão e mecanização, pelo trabalho escravo e predomínio crescente
da mercadoria como valor e verdade.
A idéia do desenvolvimento desta pesquisa surgiu da necessidade de
reavaliar a produção da literatura simbolista no Brasil, destacando sua dimensão
histórico-social, bem como a originalidade temática e estrutural da prosa simbolista de
Cruz e Sousa, sobre a qual foram encontradas poucas fontes de consulta.
O presente estudo está dividido em três capítulos, orientados no sentido
de desenvolver a proposta sinalizada no título: “O poeta emparedado: tragédia social
em Cruz e Sousa”. No primeiro deles, é exposta a teoria em que as análises são
fundamentadas. Considerando os objetivos já delimitados anteriormente, explicita-se a
forma para o atingimento desses propósitos, razão pela qual são trazidos os
pressupostos teóricos e a linha de pesquisa. Faz-se a abordagem do Mito que ronda o
cenário cruzesouseano, desde sua principal fonte de inspiração (Charles Baudelaire)
até a herança deixada para o movimento literário subseqüente ao de sua época
(Modernismo). Essa abordagem trata da importância da poética de Cruz e Sousa para
a sociedade finissecular (século XIX), para a abertura do Modernismo (Semana de Arte
Moderna de 1922, extensiva a todo o século XX), bem como para a sociedade que
inicia o terceiro milênio (século XXI).
Certo de que Cruz e Sousa é o maior mito de si mesmo, é mostrado quais
elementos mitológicos o Poeta mais invoca e de que forma se estabelece essa relação
em sua obra. Além disso, analisa-se a possibilidade de Cruz e Sousa ter criado seus
próprios mitos, ao mesmo tempo em que podem ter transformado sua vida e sua obra
em um cenário mitológico e mágico.
21

Também estuda-se aqui a tradição da modalidade do poema em prosa na
literatura brasileira e no cenário europeu, sobretudo na literatura francesa, e sua
influência na obra Evocações.
O segundo capítulo é dedicado à apresentação e análise de textos
selecionados de Evocações. Além de uma abordagem geral sobre a obra, são
analisados os textos “Iniciado”, “Condenado à Morte” e “Emparedado”, sem prejuízo de
remissões a outras composições do livro.
O terceiro e último capítulo trata da tragédia social que foi a vida de Cruz
e Sousa, mostrando como esse aspecto influenciou sua obra. Seguindo a linha
evolutiva do tempo, essa tragicidade do poeta é tematizada sob três perspectivas: 1ª)
da teoria freudiana acerca do sonho; 2ª) do diálogo com Lima Barreto; e 3ª) da
tematização do negro na canção brasileira contemporânea. Trata-se aqui de
estabelecer interfaces que trazem a realidade de Cruz e Sousa até os dias atuais.
Em seguida às Considerações finais e à apresentação da bibliografia
utilizada, estão os sonetos, os poemas em prosa e a letra da canção utilizados desde o
início da pesquisa, com o propósito de oferecer as referências necessárias ao leitor
especializado.

Sendo a biografia de Cruz e Sousa elucidativa de muitas questões que
envolvem sua escritura, elaborou-se, à guisa de introdução contextual, um breve relato
de fatos que serviram de referência para seus poemas. Ciente de haver exaustivo
número de publicações que tratam desse tema, é intenção deste estudo também
oferecer uma contribuição destacando os fatos mais relevantes da vida e da obra do
“Cisne Negro” brasileiro, certo de que ainda é possível cotejar fatos e histórias pouco
investigados pela crítica com os textos que produziu.
João da Cruz nasce em 24 de novembro de 1861, na cidade de Nossa
Senhora do Desterro, hoje Florianópolis, capital da então Província de Santa Catarina.
Sua morte ocorreu em 19 de março 1898, no povoado e estação de Sítio (MG), aos 36
anos, vítima de tuberculose.
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As descrições acerca do local de passamento do poeta somente foram
encontradas em dicionário histórico, sem qualquer referência em livros ou artigos da
crítica, tampouco mencionado pelo seu biógrafo. Assim, faz-se necessário registrar que
o povoado e estação do Sítio (MG) fazia parte do distrito de Bias Fortes, município de
Barbacena (MG). Por meio de decreto-lei, Bias Fortes passou a denominar-se Sítio em
17 de dezembro de 1938. Sítio, por sua vez, desmembrou-se de Barbacena e elevouse à categoria de cidade em 27 de dezembro de 1948, com a denominação de Antônio
Carlos (MG). No final do século XIX, Sítio possuía uma estação de trem (marco zero da
Estrada de Ferro Oeste de Minas - EFOM, passagem da linha da Central do Brasil
rumo a Belo Horizonte), algumas parcas casas e um sanatório. Considerando a altitude
do local (mais de mil metros acima do nível do mar), era para lá que viajavam, em
desespero, aqueles que agonizavam de tuberculose (o mal do século), em busca de
clima agradável, cama e descanso, visando minorar seu sofrimento. O sanatório de
Sítio somente foi desativado com a criação do sanatório da Mantiqueira, em
Barbacena1.
O pai do Poeta, Guilherme da Cruz, de profissão mestre-pedreiro, era
escravo na fazenda do Capitão, Coronel e futuro Marechal-de-Campo Guilherme Xavier
de Sousa. Sua mãe, Carolina Eva da Conceição, lavadeira, foi alforriada por ocasião do
seu casamento com o mestre-pedreiro. Como o Capitão e sua esposa, Dona Clarinda
Fagundes Xavier de Sousa, não tiveram filhos, trouxeram o menino João da Cruz para
o convívio na Casa Grande, atribuindo-lhe o sobrenome “Sousa”. O recém-nominado
João da Cruz e Sousa cresceu e foi educado sob os olhares atentos e carinhosos dos
donos da Fazenda, com a preocupação primeira de prepará-lo para outro “gênero de
vida”, diferente daquele vivido por seus pais. Nessa época (1865/66), D. Clarinda
ocupou-se de ensinar as primeiras letras ao menino. Segundo Muricy (1987), Cruz e
Sousa aprendeu Matemática no Ateneu Provincial Catarinense com o famoso sábio
alemão Fritz Müller; Francês com o professor João José de Rosas Ribeiro (pai de
Oscar Rosas, amigo do Poeta); Latim e Grego com o erudito orientalista Padre Leite de
Almeida, então Diretor do Ateneu; Inglês com Anfilóquio Nunes Pires.

1

Cf. Francisco José Ribeiro Vasconcellos: “A Morte do Sítio”. Disponível: http://ihp.org.br/docs, capturado em 17
de fevereiro de 2005, e Dicionário Histórico-Geográfico de Minas Gerais, de Waldemar de Almeida Barbosa.
Ver, ainda, http://estacoesferroviarias.com.br/rmv_efom/barbacena, capturado em 17 de fevereiro de 2005.
23

Pela educação obtida, aos 7 anos (meados de 1868), Cruz e Sousa foi
capaz de escrever seus primeiros versos com rima, fato que chamaria a atenção do
Capitão Guilherme, face à valorização desse feito à época.
Educação, luxo e conforto nunca faltaram a Cruz e Sousa, pelo menos
enquanto viveram seus tutores (“pais postiços”), o Marechal-de-Campo e D. Clarinda.
Após a morte de ambos, Cruz e Sousa viu-se perdido, sem aquela sólida estrutura
familiar que o sustentava. Como não se podia prever essa fatalidade, Cruz e Sousa
não foi preparado para as exigências da vida prática, tampouco para as calamidades
que se sucederam. Mesmo sozinho e sem noção da nova realidade, mantinha os
gostos refinados, tanto para a comida como para as roupas. Tampouco seus
verdadeiros pais souberam lidar com o filho, pois, como sua vida passou longe das
senzalas, não havia afinidade entre eles.
Assim, Cruz e Sousa começa a sentir na pele as carências, o preconceito
racial, a pobreza, até então somente vistos pela janela do Solar Patriarcal Provinciano
do Segundo Império – a Casa Grande. Por conseguinte, violência, estigma, miséria e
doença são marcas que atingiram o poeta primeiramente no plano do corpo e, mais
tarde, em seu estilo literário.
Em 1877, aos 16 anos, Cruz e Sousa publica seus primeiros versos nos
jornais da Província. Com 20 anos (em 1881), funda o jornal literário Colombo em
parceria com Virgílio dos Reis Várzea2, com edições limitadas ao período de 07 de
maio a 24 de setembro de 1881. Ainda nesse mesmo ano, começa sua primeira
viagem pelo Brasil, acompanhando a Companhia Teatral Dramática de Julieta dos
Santos, a qual durou dois anos. No ano seguinte, em 1882, começa a redigir a Tribuna
Livre.
Seu envolvimento com as questões escravistas atinge o ponto mais alto
em 1883, ainda durante a excursão pelo norte do país com a “Companhia de Teatro
Julieta dos Santos”, período no qual realiza conferências abolicionistas nas
comunidades por onde passa. Ainda nesse ano, publica o folheto Julieta dos Santos,
em parceria com Virgílio Várzea e Manoel dos Santos Lostada.

2

Virgílio Várzea (1863-1941): fiel amigo de Cruz e Sousa.
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De volta a Desterro, em 1884, Cruz e Sousa é convidado pelo sociólogo
Francisco Luís da Gama Rosa3, Presidente da Província de Santa Catarina, para ser
Promotor Público de Laguna (SC), mas o ato é impugnado pelos chefes políticos da
região que não toleravam a idéia de um promotor negro.
A produção literária de Cruz e Sousa e seu envolvimento com o
jornalismo crítico continuam com a publicação, em 1885, em nova parceria com Virgílio
Várzea, do Livro Tropos e Fantasias. Nesse ano, assume a direção do jornal ilustrado
O Moleque.
Após a inusitada viagem pelo país com a Companhia Julieta dos Santos,
Cruz e Sousa segue em excursão ao Rio Grande do Sul, em 1886, oportunidade na
qual conhece Porto Alegre e o Teatro São Pedro. Em 1887, a convite do amigo Oscar
Rosas, vai ao Rio de Janeiro na expectativa de ascender socialmente e envolver-se
mais intimamente com a literatura. Em 1888, ainda no Rio de Janeiro, conhece Nestor
Vítor4, B. Lopes e Luís Delfino. Sem colocação na Corte da época, volta a Santa
Catarina em 17 de março de 1889. Nessa época, Cruz e Sousa escreve ao amigo
Virgílio Várzea demonstrando mágoa e dor por não ter sido reconhecido como artista,
tampouco conquistado seu espaço na capital, conforme fragmento abaixo:
Não há por onde seguir. Todas as portas e atalhos fechados ao caminho da vida, e, para
mim, pobre artista ariano, ariano sim porque adquiri, por adoção sistemática, as
qualidades altas dessa grande raça, para mim que sonho com a torre de luar da graça e
da ilusão, tudo vi escarnecedoramente, diabolicamente, num tom grotesco de ópera
bufa. [...] Um triste negro, odiado pelas castas cultas, batido das sociedades, mas
sempre batido, escorraçado de todo o leito, cuspido de todo o lar como um leproso
sinistro! Pois como! Ser artista com esta cor! [...].5

Mesmo assim, muda-se para o Rio de Janeiro em 1890 e obtém seu
primeiro emprego. Uma série de acontecimentos pessoais atingem o poeta a partir de
1891, ano da morte da sua mãe. Publica artigos e manifestos simbolistas na Folha
Popular e no O Tempo. Conhece Gavita, sua futura esposa, em 1892.

3

Conhecido como Dr Gama Rosa (1852-1918): sociólogo, eleito Governador da Província de Santa Catarina em
1893, tendo governado por treze meses.
4
Nestor Vítor (1868-1932): Abolicionista, professor e poeta. Encarregou-se da publicação póstuma de Evocações,
Faróis e Últimos Sonetos. Em 12-10-1897, por devotamento e admiração, Cruz e Sousa dedicou ao amigo o “Pacto
de Almas”, um conjunto de três sonetos: “Para Sempre!”, “Longe de Tudo” e “Alma das Almas”. Em 1923,
promoveu a primeira edição das Obras Completas.
5
In: “Obra Completa”: 2000, p.822-823.
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Em 28 de fevereiro de 1893, publica Missal (obra em poema em prosa) e,
em 28 de agosto surge Broquéis (livro de poesia), pedras fundamentais do Simbolismo
no Brasil. Casa-se em 09 de novembro de 1893 e em dezembro é nomeado arquivista
na Central do Brasil.
Cruz e Sousa teve quatro filhos: o primogênito Raul (nascido em 22 de
fevereiro de 1894); Guilherme (em 22 de fevereiro de 1895); Rinaldo (em 24 de julho de
1897); e João da Cruz e Sousa Júnior (em 30 de agosto de 1898). Antes do
nascimento do terceiro filho, o poeta vive a loucura de Gavita (de março a
setembro/outubro de 1896). Nesse período, em 29 de agosto de 1896, recebe um
telegrama noticiando a morte do seu pai, aos 90 anos de idade.
Evocações, obra em poema em prosa, fica pronta em 1897 e entra em
processo de edição e impressão. No final desse ano, Cruz e Sousa descobre
formalmente sua enfermidade, período em que escreve cartas aos amigos versando
sobre a iminência da morte, além de muitos sonetos com o mesmo pano de fundo. Em
15 de março de 1898, à noite, viaja de trem com Gavita para tratar da saúde. Na
estação, antes de embarcar, entrega a Nestor Vítor toda sua produção literária já
editada, além das obras inéditas Evocações, Faróis e Últimos Sonetos, publicadas
postumamente.
Em 1899, após a morte do poeta, o amigo Nestor Vítor publica o livro
Cruz e Sousa. Na seqüência (1900/1901), organiza e publica Faróis. Ainda coube a
Nestor Vítor organizar e dirigir a publicação, em Paris, do livro Últimos Sonetos
(1905). Gavita morre em 13 de setembro de 1901 (dois dos seus filhos morreram antes
dela e um imediatamente após a sua morte). Em fins de 1914, João da Cruz e Sousa
Júnior ligou-se a Francelina Maria da Conceição, a qual lhe deu um filho póstumo,
Sílvio Cruz e Sousa, único neto do Poeta Negro. João da Cruz, último filho de Cruz e
Sousa, morreu de tuberculose pulmonar, como seu pai, em 15 de fevereiro de 1915,
aos 16 anos.
Portanto, segundo os registros da crítica especializada, é atribuída a Cruz
e Sousa a seguinte produção literária:
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1883 Julieta dos Santos – Homenagem ao Gênio Dramático
Brasileiro (poesia): em parceira com Virgílio dos Reis Várzea e Manoel dos Santos
Lostada (colaboração de Moreira de Vasconcelos);
1885 Tropos e Fantasias (prosa): colaboração de Virgílio dos Reis
Várzea;
1887 Histórias Simples (prosa): escritas em diferentes datas daquele
ano, com data de publicação ainda desconhecida;
1893 (janeiro/fevereiro) – Missal: (prosa); e, em 28 de agosto, Broquéis
(poesia): consideradas as publicações que inauguraram o movimento simbolista no
Brasil;
1898 (agosto) – Evocações (prosa): editada/promovida por Nestor Vítor e
Saturnino de Meireles. Em 1897, Evocações já estava pronta para o prelo;
1900 Faróis (poesia): organizada por Nestor Vítor;
1905 Últimos Sonetos (poesia): publicada em Paris, sob direção de
Nestor Vítor;
1945 O Livro Derradeiro (poesia): preparada por Andrade Muricy
(Cambiantes; Outros Sonetos; Campesinas; Dispersas);
1961 Outras Evocações: (prosa);
1961 Dispersos: (prosa/ensaios).
A

cada

leitura

feita

os

horizontes

da

pesquisa

se

ampliam

consideravelmente. Essa foi a sensação vivida ao encontrarmos a versão fac-similar da
obra Julieta dos Santos – Homenagem ao Gênio Dramático Brasileiro, publicada
em janeiro de 1883, em Desterro, escrita por João da Cruz e Sousa, Virgílio dos Reis
Várzea e Manoel dos Santos Lostada. Até sua reedição, em 1990, e mesmo a partir de
críticas bem mais recentes, não tínhamos notícia da existência desse livro. Por essa
razão, as bibliografias de Cruz e Sousa consideram que sua estréia literária se deu
com Tropos e Fantasias, em 1885. Ubiratan Machado e Iaponan Soares nos
provaram o contrário e, na apresentação que fizeram do citado livro em homenagem à
Julieta dos Santos, esclarecem:
Curioso o destino do livrinho, sobre o qual recaiu o mais completo silêncio. Parece que
os próprios autores fizeram questão de esquecê-lo. Em nenhuma de suas obras
aludiram a esse pecado da mocidade que, como todo pecado, seria mais conveniente
esquecer, não se chamasse um dos pecadores João da Cruz e Sousa. Quando se trata
de um escritor desse nível, mesmo os pecados merecem ser lembrados. [...] O folheto
foi lançado no início de 1883. Em sua edição de 21 de janeiro, o jornal “O Caixeiro”, do
Desterro, agradecia aos autores a remessa do “pequeno folheto repleto de suas belas
produções em homenagem ao Gênio Dramático Julieta dos Santos”.

27

Note-se que a vida de Cruz e Sousa é permeada pela busca de uma
identidade. Sua obra, por conseguinte, aspira a um espaço que possa reconhecer o
poeta e torná-lo único, independentemente da raça à qual pertença. A pesquisadora
Ilka Boaventura Leite, em seu artigo “Identidade negra e a expressão literária: o visível
e o invisível em Cruz e Sousa”6(p.97-101), ressalta esse aspecto:
Cruz e Sousa não é pele, é essência. Sobretudo porque são as experiências, recortadas
pelo sentimento de pertencimento a uma coletividade escravizada, marginalizada, que
definem suas alianças. Nas relações pessoa-a-pessoa conheceu as práticas
intermediadas por discriminação sutil, ou o racismo exacerbado.

Ilka Leite lembra que os descendentes de africanos firmaram uma
identidade positiva por meio de práticas cotidianas e coletivas, como as artes plásticas,
a religiosidade, o esporte, as expressões corporais e as diferentes expressões literárias
(ensaio, crônica, romance e poesia). Ressalta, ainda, que “a criatividade é a marca da
força coletiva contida nas práticas compartilhadas, expressando o conteúdo cultural e
estético dos descendentes de africanos [...]”. No entanto, a partir do momento em que
aumenta o contingente de escravos libertos, os quais, na opinião da pesquisadora, “vão
se transformando em ‘negros’, a ideologia do embranquecimento vai tornando-os
invisíveis. [...] Sabemos que o lado mais dramático do racismo é a sua negação da
pessoa. [...] O racismo se constitui pelo processo de tornar o outro invisível.”. Durante
sua vida, Cruz e Sousa gravitou entre o visível e o invisível, pois “não havia uma
sociedade disposta a reconhecê-lo, a sua capacidade e o seu talento, independente de
sua cor”, enfatiza.
Ainda com a contribuição de Ilka Leite, é certo que “Cruz e Sousa
escreveu [...] numa militância solitária que o conduziu sobretudo e mais do que tudo, ao
papel de precursor. Vendo sua obra como produto desta luta, podemos dizer que foram
suas poesias, suas pautas jornalísticas que o tornaram visível.” Portanto, conclui a
pesquisadora, “Cruz e Sousa é precursor na luta por uma cidadania plena para os
negros de seu país. Foi em sua época uma voz solitária, angustiada, às vezes
desesperada. Sua escrita, contudo, irá lhe permitir distanciar olhar sua sociedade e a si
– e estranhá-la para melhor [vivê-la/vê-la]”.

6

In: SOARES, Iaponan e MUZART, Zahidé Lupinacci (org.). Cruz e Sousa: No centenário de Broquéis e
Missal. Florianópolis: UFSC, 1994.
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É necessário esclarecer, finalmente, que o uso eventual de maiúsculas
neste trabalho segue o estilo simbolista que ressalta o absoluto da substância.
Portanto, o Mundo, o Sol, o Mal, as Visões, o Estético, a Terra e o Mar, tudo, enfim,
que aqui for grafado com inicial maiúscula, segue a mesma temática simbolista de
ênfase e de amplitude, sob a tutela silenciosa do Poeta Negro.
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C APÍTULO I
LITERATURA

E

SOCIEDADE

Ainda no final do século XIX, começou-se timidamente a dissertar sobre o
escritor Cruz e Sousa, primeiramente sobre o fatídico momento da morte, a situação de
penúria dos seus últimos momentos, relegando a obra a comentários genéricos.
Gradativamente, o trabalho da crítica sobre a obra foi assumindo proporções tão
grandiosas quanto o horizonte que podemos vislumbrar nos dias atuais. A obra
Coleção Fortuna Crítica 4 (1979), organizada por Afrânio Coutinho, reúne grande
parte desse material.
Inicialmente, é demonstrada aqui a relação que há entre a vida de Cruz e
Sousa e a sua obra, bem como o conseqüente impacto dessa confluência no processo
de formação da Literatura Brasileira em sua dimensão social, além das tensões
geradas pelo fazer poético e literário do artista em suas experiências tangíveis. Para
tanto, serão trazidos conceitos teóricos de Antonio Candido impressos na obra
Literatura e Sociedade, a qual trata da intersecção entre literatura e sociedade, bem
como os de Davi Arrigucci Júnior com sua leitura acerca do fazer poético na obra
Humildade, paixão e morte – a poesia de Manuel Bandeira. Da mesma forma, esses
pensamentos teóricos demonstrarão a relação da trajetória pessoal e artística de Cruz
e Sousa como precursor do Modernismo brasileiro.
Essa interação é necessária para que se possa evidenciar como o poeta
se relaciona com sua arte e com o mundo real, e de que forma ocorre a “transformação
da sociedade em texto”, conforme Candido (2000) procurou demonstrar. Por extensão,
e restringindo-nos ao mesmo recorte histórico em que Cruz e Sousa constituiu sua
biografia, a literatura brasileira também teve seu momento de criação, de formação, já
que foram introduzidos novos estilos, novo vocabulário e uma nova estética
finissecular, capazes de influenciar os rumos da literatura do século XX.

31

Da mesma forma, este capítulo se ocupará em dar sustentação teórica à
forte presença do poema em prosa neste estudo, considerando tratar-se de uma
modalidade de escrita amplamente explorada por Cruz e Sousa em obras como
Missal, Evocações e Outras Evocações, dividindo a opinião da crítica especializada.
Destaca-se a pesquisa do professor Antônio Donizeti Pires, Pela volúpia do vago: o
Simbolismo. O poema em prosa nas literaturas portuguesa e brasileira, que dará
importante suporte ao fim proposto. Da mesma forma, o próprio Cruz e Sousa, no texto
“Intuições”, expõe sua visão acerca das várias modalidades de expressão, incluindo-se
a opção pelo poema em prosa.

1.1

Cruz e Sousa: fundamentos e ressonâncias
Conforme o crítico Álvaro Cardoso Gomes (1994), a arte do Simbolismo

é, por excelência, a arte da evocação. A sugestão induz e evoca sem revelar o todo do
objeto. O autor simbolista trabalha a subjetividade, a alusão e os conceitos
deformados: modifica a definição do real na medida em que o mundo objetivo cede
lugar ao subjetivo. O Simbolismo fixa-se no que transcende, no que vai além do sujeito
para algo fora dele, ultrapassando os limites da experiência possível. Aborda o insólito,
o bizarro, o inefável, o absurdo, o mítico e o místico, o hermético, a religiosidade (um
ser superior: Deus e/ou Diabo). Nesse contexto, há um mundo sobrenatural, que pouco
se distingue do real/natural, no qual surgem sentimentos e sensações antagônicos, de
pólos contrários.
Nas artes, o movimento simbolista parte do relacionamento expressivo
dos elementos sensíveis (cores, sons, formas, linhas, volumes, planos, dimensões,
perspectivas) que caracterizam a beleza e a harmonia (não necessariamente o belo em
sua concepção clássica). Utiliza-se da musicalidade, do cromatismo e das sinestesias.
Prende-se aos contrastes: Deus/Homem; Criador/Criatura; Vivo/Obscuro; Bem/Mal;
Sublime/Grotesco. Para Teles (1994, p.25), “[...] a musicalidade simbolista, apesar de
toda a preocupação religiosa, está fundada na expressão, quer dizer, na linguagem e
na retórica, na maneira de trabalhar artisticamente o poema”.
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A inversão da ordem natural das coisas, como o ato cronológico de
nascer e de morrer, causa estranhamento ao simbolista: quem nasce antes deveria
morrer primeiro. A morte, por conseguinte, passa a ser premeditada, como desejo
mórbido de transcendência.
O símbolo, para o simbolista, está associado àquilo que, por meio de uma
palavra ou imagem, possa remetê-lo ao desconhecido ou que possa despertá-lo para
um determinado e elevado estado espiritual. Como o simbolista deseja encontrar a
harmonia entre o material e o espiritual aqui na Terra, as teorias sobre as
“correspondências”, de Baudelaire, bem como as definições de “sinestesias” e
“musicalidade”, convergem para o atingimento desse objetivo de unidade entre o “real”
e o “ideal”. É, também, marca do simbolista querer relacionar o visível e o oculto na
busca de “conhecer o desconhecido”, configurando, assim, um novo símbolo para as
“correspondências”. De acordo com Teles (1994: p.25),
Sendo o universo concebido como um conjunto de símbolos e sendo estes os alicerces
da religião e da Arte, cabe ao poeta encontrar as significações simbólicas que se
escondem no íntimo das coisas, procurando revelar o “irrevelável”, o que, por muito
simples, passa invisível pelos olhos dos homens. Assim, a poesia é vista como uma
forma de explicação do mundo e o símbolo como uma síntese de todas as
manifestações da unidade essencial do homem e do mundo.

Conforme Gomes (1994, p.18), as “sinestesias”, marcadas pela abstração
do pensamento, buscam representar o instante da percepção de um objeto. Mas, para
isso, o simbolista tem de abdicar dos seus acessos de inteligência e de razão, as quais
tendem a separar as sensações em blocos distintos, inviabilizando o perfeito estado
sinestésico. A “musicalidade”, por seu turno, vem para embalar a arte das sensações
subjetivas. Tanto a forma como o conteúdo da música são subjetivos, muito embora o
seu propósito de comunicar a interioridade e de sugerir o preenchimento das suas
lacunas seja alcançado. De acordo com Gomes (1994, p.23-24), é por meio da
sonoridade que a música exprime estados de alma e nos coloca diante do símbolo
caracterizado por “estado de espírito”. Portanto, entende-se o Simbolismo como sendo
um fenômeno literário com características imateriais e etéreas.
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O Simbolismo brasileiro, em particular o de Cruz e Sousa, sofreu
influência das “Correspondências” do francês Charles Baudelaire7, conforme nos
antecipa Gomes (1994, p.15). É certo, no entanto, que a saga do poeta francês não
tem relação direta com o negro e escravo, visto o adiantado da modernidade presente
na Europa em relação ao Brasil, particularmente a França que vive o pós-Revolução
Industrial. No entanto, o que une Baudelaire e Cruz e Sousa “é uma poesia de rebeldia
e de insurgimento em relação à ordem vigente”8. Da mesma forma, “Cruz e Sousa não
fala em vida moderna, nem menciona a cidade. Mas sua reivindicação é a mesma de
Baudelaire, em seu prefácio: maior possibilidade de criação e de expressão da alma do
artis ta”9. Por essa razão é que Cruz e Sousa sentia-se livre para buscar outras formas
de expressão, como o “poema em prosa”, a exemplo do que fez Baudelaire. Ambos
exploraram a poesia, os sonetos e o poema em prosa - um híbrido poético. Em
Evocações, pela extensão dos textos, Cruz e Sousa se afasta do estilo mais enxuto de
Baudelaire, mas isso não quer dizer que “o farol da obra baudelairiana tenha se
apagado para o poeta catarinense. Muitas idéias são comuns. [...] A essência dessa
nova forma – o poema em prosa – é idêntica para os dois: a maleabilidade. Um fala em
souplesse (termo francês que significada “flexibilidade”, “agilidade”); o outro, em
ductibilidade.” Ainda segundo Amaral10, a maior parte dos textos de Cruz e Sousa são
construídos por meio de interpelações e exclamações, as quais giram em torno da obra
de Baudelaire. Sobre esse assunto, destaca:

7

A biografia de Baudelaire também se torna elucidativa nesta proposta de fundamentar um viés da inspiração
artística de Cruz e Sousa. Durante a curta vida, de 9 de abril de 1821 a 31 de agosto de 1867, Charles Baudelaire
produziu vasta obra literária composta por poemas, poemas em prosa e a prosa propriamente dita. Era filho do
também francês Joseph-François Baudelaire e da britânica Caroline Archimbaut-Defaÿis. Quando Baudelaire
nasceu, seu pai contava com 61 anos de idade (era viúvo e já pai de um filho), e sua mãe, com 26 anos. Bem
nascido, Charles Baudelaire começou a sentir o peso da vida real aos seis anos de idade, com a morte do seu pai, em
10 de fevereiro de 1827. Outro tropeço na vida do menino Baudelaire foi o segundo casamento da sua mãe,
prematuramente, já em 1828, com o chefe de batalhão militar, Jacques Aupick, futuro tenente-coronel e chefe do
Estado-Maior da 7ª Divisão de Lyon. Assim, privado da intimidade com o pai, atormentado pelas desavenças com
seu meio-irmão, destituído do amor materno, enquadrado na disciplina militar, imerso na solidão infinita dos
internatos de Lyon e de Paris, já é possível desenhar as marcas e amarguras que esse menino-poeta registrará em sua
obra como reflexo da trajetória de vida. Assim está estabelecido o suporte do real para o mito baudelairiano. A
degeneração pessoal e a produção literária de Baudelaire não tardam, esta última consolidada com a publicação de
As Flores do Mal (Les fleurs du mal), em 1857. Aos 21 anos, requer a herança deixada pelo pai, a qual é gasta com
displicência. Na seqüência, é preso, tenta o suicídio, envolve-se com entorpecentes, contrai sífilis, doença que,
aliada a outras complicações físicas, leva-o à morte aos 46 anos de idade, em Paris. (Cf. JUNQUEIRA, Ivan
Nóbrega. “Calendário Baudelairiano”. In: BAUDELAIRE, Charles. As flores do Mal: 1985, p.13-40.)
8
AMARAL, Glória Carneiro do. “Cruz e Sousa, leitor de Baudelaire”. In: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.).
Travessia 26 – Cruz e Sousa: 1993, p.131 (127-136).
9
Idem, p.130 (127-136).
10
Idem, p.134 (127-136).
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A primeira interpelação diz respeito à “rara”, escrupulosa psicose de som, cor e aroma.
Ou seja: estamos face à sucessão que compõe o antológico verso das
“Correspondências”, “les parfums, les couleurs et les sons se répondent”. A obra poética
de Cruz e Sousa, na qual encontramos diversos exemplos das correspondências,
mostra a importância que lhes atribuiu o poeta catarinense. Descrevendo a música, os
aromas e os sabores que capta na poesia de Baudelaire, utiliza-se de verbos como
beber, devorar, gozar, ver, sentir, perceber, experimentar, que reforçam uma abordagem
sensorialista.

Outra relação entre Cruz e Sousa e Baudelaire é a presença do
satanismo em suas construções. Esse alinhamento tem por objetivo fazer com que
seus protestos contra a ordem social, a moral e a religião sejam ouvidos. Surge, então,
o satanismo literário, destinado a demonstrar que o mal, conservando seus aspectos
violentos, é dialeticamente necessário à manifestação e ao triunfo do bem11.
Montenegro (1988, p.76) afirma que “Baudelaire, cada dia, descia aos
infernos através das trevas para adquirir forças, sem horror, pois considerava o Diabo
um sábio químico perito em encantamentos e magias.”. Todo esse encadeamento de
forças estranhas foi retratado nas composições do poeta francês por meio de temáticas
como a noite, as trevas, a fome (a falta, a carestia), a morte, o inferno, o diabo,
consideradas pelo Artista maiores do que ele ou mesmo capazes de provocar a
redenção do homem. Assim a crítica se manifesta sobre o assunto12:
A noite, para o diabólico Charles, abrandava tudo, mesmo a fome, e apagava tudo,
mesmo a vergonha. Quando as trevas caíam, ele exclamava: - Enfim! As trevas
refrescavam o espírito sôfrego de repouso. [...] À noite, as trevas quentes e langorosas
faziam Baudelaire respirar perfumes exóticos de climas encantadores.

Mais fatalista é o entendimento de Albert Thibaudet13 acerca do
significado da morte em Baudelaire. Conforme ele, “Um dos ciclos da poesia
baudelairiana é a morte. Não é ela uma esperança de paraíso, nem uma queda no
inferno. É o fim da jornada.”.

11

TORRES, Marie-Hélène Catherine. “O Satanismo em Cruz e Sousa e Baudelaire”. In: MUZART, Zahidé
Lupinacci (Org.). Travessia 26 – Cruz e Sousa: 1993, p.137 (137-142).
12
Apud MONTENEGRO, Abelardo Fernando. “O Satanismo Baudelairiano”. In: Cruz e Sousa e o Movimento
Simbolista no Brasil: 1988, p.76-77 (75-82).
13
Idem, p.78 (75-82).
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Outro tema recorrente em Baudelaire é a evasão, a qual também poderia
ocorrer por meio da cabalística morte. No entanto, um pouco mais ameno do que o
extermínio absoluto do ser sobre a Terra, Montenegro (1988, p.76) nos diz que “A
evasão, em Baudelaire, processa-se pelo sono, pelo sonho, pela viagem ou pela morte.
Em geral, ele se sentia livre à noite, em plenas trevas.”. Cruz e Sousa, por sua vez, em
textos como “O Homem Dormindo” e “O Sonho do Idiota”, adiante analisados, também
recorre ao sonho e ao sono para expressar a fuga do sujeito do mundo real.
Para Benjamin Fondane14, “A grande novidade da poesia baudelairiana
reside na consciência que Baudelaire tem da irrealidade da evasão; é a consciência
que ele tem do artificial que é Artificial. Sabe que os caminhos que nos propõe não nos
conduzem a parte alguma.”. Sobre o tema, complementa:
O culto da arte pela arte não é, em Baudelaire, uma evasão, uma fuga fácil, uma
purificação levada a bom termo de seu triste eu; mas uma terrível luta empreendida sem
esperança, sem ilusões, desesperadamente contra o abismo – a única coisa que ele
execra, mas que considera Real.

Charles Baudelaire e Cruz e Sousa ainda convergem quando o assunto é
poder. Enquanto o primeiro aspirava a um poderio mais contraventor a qualquer preço,
o segundo almejava um poder libertador e artístico, também sem mensurar os custos
dessa empreitada. Conforme Montenegro,
Baudelaire tinha verdadeira sede de poder. Descia aos infernos e subia além das
esferas celestes a fim de purificar-se por meio do fogo e da luz. Nas suas orações,
estava sempre a pedir forças, recorrendo aos amuletos. A oração representava uma
operação mágica. Pedia à Morte que inoculasse seu veneno a fim de reconfortá-lo.
(p.80).
O poeta negro [também] tinha ânsia de poder. Desejava subir e brilhar. Repelido,
entretanto, pela sociedade branca, encontrava, num desejo de desforra, os remédios e
os filtros baudelairianos. Desceu, então, aos abismos e voltou de posse de vidros
policrômicos, mágicos, que lhe fizeram ver a vida em sua plena beleza. (p.81).

Ainda seguindo o pensamento de Montenegro, a noite pode trazer
ventura, é capaz de ser branca e de desencadear a Arte; já a treva é arte do Demônio
e só traz desgraça, conservando-se, imutavelmente, negra. Para o crítico,
“diabolicamente, a noite [para Baudelaire] enviava as suas trevas dentro das quais se
ocultavam gnomos e vampiros.

14

Apud MONTENEGRO, Abelardo Fernando. “O Satanismo Baudelairiano”. In: Cruz e Sousa e o Movimento
Simbolista no Brasil: 1988, p.78 (75-82)
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E era de uma noite infernal, africana, da cor de sua raça, que Cruz e
Sousa, sonambúlica e esteticamente, arrancava as suas criações cerebrinas”. Da
mesma forma, “Cruz e Sousa via na angústia de Baudelaire a sua própria angústia“.
Por meio do texto “No Inferno”15, Cruz e Sousa, além de clarificar sua aderência aos
temas baudelairianos, exorta exaustivamente o nome do poeta francês, até mesmo na
expectativa de dialogar com o já morto Charles Baudelaire:
Mergulhando a Imaginação nos vermelhos Reinos feéricos e cabalísticos de Satã, lá
onde Voltaire faz sem dúvida acender a sua ironia rubra como tropical e sangüíneo
cáctus aberto, encontrei um dia Baudelaire, profundo e lívido, de clara e deslumbradora
beleza, deixando flutuar sobre os ombros nobres a onda pomposa da cabeleira
ardentemente negra, onde dir-se-ia viver e chamejar uma paixão.

Acerca do suposto diálogo que Cruz e Sousa aspirava manter com
Baudelaire, o poeta catarinense estava certo de que o concretizava em outro excerto
de “No Inferno”:
E eu, então, murmurei-lhe, quase em segredo:
- Charles, meu belo Charles voluptuoso e melancólico, meu Charles nonchalant,
nevoento aquário de spleen, profeta muçulmano do Tédio, ó Baudelaire desolado,
nostálgico e delicado! Onde está aquela rara, escrupulosa psicose de som, de cor, de
aroma, de sensibilidade; a febre selvagem daqueles bravios e demoníacos cataclismos
mentais; aquela infinita e arrebatadora Nevrose, aquela espiritual doença que te
enervava e dilacerava? Onde está ela? Os tesouros d´ouro e diamante, as pedrarias e
marchetarias do Ganges, as púrpuras e estrelas dos firmamentos indianos, que tu
nababescamente possuíste, onde estão agora?

A invocação e exaltação ao nome de Baudelaire ficam para o final.
Porém, já está claro para Cruz e Sousa que Baudelaire morrera, traduzido por
“Vencido!”, “Agora que estás livre, purificado pela Morte”:
Ó Baudelaire! Ó Baudelaire! Ó Baudelaire! Augusto e tenebroso Vencido! Inolvidável
Fidalgo de sonhos de imperecíveis elixires! Soberano Exilado do Oriente e do Letes!
Três vezes com dolência clamado pelas fanfarras plangentes e saudosas da minha
Evocação! Agora que estás livre, purificado pela Morte, das argilas pecadoras, eu vejo
sempre o teu Espírito errar, como veemente sensação luminosa, na Aleluia fúlgida dos
Astros, nas pompas e chamas do Setentrião, talvez ainda sonhando, nos êxtases
apaixonados do Sonho ...

15

Evocações. In: “Obra Completa”: 2000, p.607-610.
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Cabem, ainda, algumas descrições físicas de Baudelaire, apesar de os
dois poetas nunca terem se conhecido. O contato que Cruz e Sousa teve com o autor
de As Flores do Mal, além da obra, foi somente por meio de imagens, copiadas ou
fotografadas, pois, quando o poeta francês morreu, Cruz e Sousa contava com 5 anos
e nove meses. Ao narrar a aparência de Baudelaire, surge o adjetivo “branca”, em
oposição à pigmentação da pele do próprio Poeta Negro:
E a singular figura de Baudelaire, alta, branca, fecundada nas virgens florescências da
Originalidade, continuava em silêncio, impassível, dolorosamente perdida e eternizada
nas Abstrações supremas ...

Conforme Jean Fréville16, “A literatura de um país só exerce uma
verdadeira influência sobre a literatura de outro país quando tais países se encontram
em condições econômicas e sociais similares”. Assim, como as condições econômicas
e sociais do Brasil e da França eram e são muito diferentes, Montenegro (1988, p.187)
entende que “o nosso movimento simbolista não teve significação prática imediata,
revestindo-se, apenas, de caráter puramente literário”. Não podemos ignorar, no
entanto, que a cultura de um país dominante tem sido imposta aos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. Já a propagação interna do Simbolismo,
conforme

Peregrino

Júnior17,

teve

quatro

áreas

de

influência:

paranaense,

metropolitana, mineira e a área da segunda geração simbolista.
Outros autores estrangeiros, no entanto, bem como suas respectivas
teorias, também deixaram marcas na história simbolista brasileira, tais como: Rimbaud
(a vidência), Mallarmé (música e sugestão), Verlaine (a arte poética), Valéry (a
essência da poesia), Edgar Allan Poe (o sobrenatural) e Oscar Wilde (o insólito, a
ousadia). Naturalmente que, mesmo absorvendo algumas dessas tendências
européias, em solo brasileiro são adicionados outros ingredientes não visíveis nas
fontes estrangeiras, como a condição de país colonizado em plena escravidão, fazendo
com que o simbolismo aqui produzido ofereça sua genuína e simbólica especificidade
nacional.

16

Apud MONTENEGRO, Abelardo Fernando. “Expansão do Movimento Simbolista”. In: Cruz e Sousa e o
Movimento Simbolista no Brasil: 1988, p.187 (184-188).
17
Idem.
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Teles (1994, p.29), por sua vez, destaca que “a grande influência na
poesia de Cruz e Sousa vem de duas fontes brasileiras: de Castro Alves, algumas
vezes mencionado [nas produções do poeta do Desterro], e Olavo Bilac, que aparece
no corte de alguns alexandrinos e em certas imagens [...]”, mas reconhece que “[...] o
seu gosto retórico e estilístico se formou na leitura dos grandes simbolistas europeus”.
Lembra, ainda, o crítico, que “desde cedo ele [Cruz e Sousa] sentiu que o modelo
romântico de Castro Alves e o parnasiano de Olavo Bilac não se afinavam com a sua
sensibilidade, com os timbres de sua emoção que aspirava abrir-se para outras
imensidades” (p.61).

Segundo Pires (2002, p.247), a transposição do Simbolismo para o
Modernismo ocorre primeiramente com o confronto entre símbolo (século XIX) e
alegoria (século XX), os quais, cada um em sua época, foram transformados em
categorias literárias. Em sua pesquisa, consta a teoria de Goethe sobre o tema, citada
por Dante Tringali na Introdução à retórica (1988, p.142): “o simbólico não só qualifica
a arte, mas também mede o valor. A alegoria pertence a outro plano [da filosofia, da
ciência], apenas ilustra um conceito através de uma ficção.”.
Assim, Pires conclui que o símbolo representa uma busca ideal e
espiritual de unidade e coesão, embasado na teoria das correspondências de
Baudelaire. No entanto, diz que essa concepção é negada pela alegoria, a qual está
calcada no real fragmentado (corroído pela ironia), encontrando sua melhor expressão
na arte de vanguarda, que marca a modernidade do século XX. Conforme Herrmann
Cohen, citado por Walter Benjamin18, a ambigüidade e a polissemia são traços
fundamentais da alegoria pela riqueza de significações, contrapondo-se com a pureza
e a unidade de sentido do símbolo.

18

Apud PIRES, 2002, p.248-249.
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Pires (2002, p.250-251) concorda, ainda, com o pensamento do crítico
José Guilherme Merquior expresso em De Anchieta a Euclides. De forma geral, tratase da transformação do símbolo (enquanto busca ideal, de união analógica) em
alegoria (enquanto jogo, rasura, fragmentação e consciência da perda da aura e da
unidade). Assim, Pires vê clarificada a questão do verso harmônico em Cruz e Sousa
(um simbolista encharcado de espiritualidade e crença na teoria das correspondências)
e em Mário de Andrade (um modernista conscientemente dividido). Ainda há uma
recorrência a Merquior para frisar que a passagem do Simbolismo ao Modernismo na
maioria das literaturas ocidentais se deu “em termos de conquistas técnicas, [da]
consciência artesanal da linguagem e [da] autonomia da criação literária”.
Davi Arrigucci Júnior, ao analisar a poesia de Manuel Bandeira, diz que
“as raízes da lírica moderna” encontram solo fértil na concepção simbolista atribuída à
poesia, além de possuir “estreita liga de Parnasianismo e Simbolismo”.
Assim, tampouco a atitude do Eu lírico ou o tratamento temático parecem escapar do
esperado dentro da mesma tradição da poesia finissecular, com sua estreita liga de
Parnasianismo e Simbolismo, que no Brasil se dá desde a implantação desses estilos,
persistindo na continuidade da penumbra pós-simbolista. Mas, apesar da conhecida
tenuidade da experiência simbolista entre nós, é evidente em Bandeira, conforme se
verifica aqui, a predominância do Simbolismo e de sua concepção fundamental da
poesia, de que saem as raízes da lírica moderna. O poder de sugestão da linguagem,
sua capacidade de alusão ambígua – condição essencial da poesia nessa perspectiva -,
aparece, em ‘Alumbramento’, apoiado na melodia que induz e nas imagens que dão
forma à visão, unindo imaginação e sensibilidade [...]. No caso, uma melodia que se
interrompe e se reata, conduzindo, pela suspensão do som, às imagens visionárias:
sonoridade fundida na visualidade. Música imaginária, que suspende para a visão dos
céus. (Arrigucci: 2003, p.148). [negritos meus]

Em outro trecho da crítica, referindo-se ao poema “Alumbramento”, de
Bandeira (p.146), Arrigucci destaca outros traços da influência simbolista na
modernidade de 1922:
[...] ao se buscar, ao longo do poema, correspondências que permitam uma linha
corrente de leitura, logo se percebe uma série de outros termos semelhantes ao primeiro
pelo traço visual, além de aparentados a ele pela filiação à tradição comum do
Simbolismo ou ainda, em menor número, próximos dele pelo gosto parnasiano do
vocábulo classicizante, nobre e pouco usual. (Arrigucci: 2003, p.149). [negrito meu]
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Conforme Arrigucci (2003, p.166), algumas características simbolistas,
como musicalidade e sonho, também estão presentes na poesia de Bandeira: “Música
e sonho, com seu poder encantatório, parecem guardar ainda vibrantes no poema os
ecos das origens simbolistas de [Manuel] Bandeira e, através delas, da primitiva
fonte romântica”. [negrito meu]
Na obra Outros achados e perdidos19, Arrigucci questiona a leitura que
o crítico francês Roger Bastide faz de Cruz e Sousa, a qual, segundo ele, torna-se
prejudicada pelo “[...] reducionismo sociológico, nem sempre capaz de demonstrar a
pertinência estética do social para a compreensão da estrutura poética.”. Em
contrapartida, reconhece o valor da crítica de Bastide, principalmente pela “[...]
interpretação mais penetrante e completa que se fez de Cruz e Sousa, revelando o que
sua poesia tem de fundamental, particular e original no quadro desse movimento
[Simbolista], decisivo para os rumos que tomaria nossa lírica moderna, como se
pode comprovar pela linha de continuidade que, partindo dele, vai dar em Augusto dos
Anjos e, mais tarde, em Manuel Bandeira.” [negrito meu]
Conforme Teles (1994, p.56), “em 1924, numa carta a Manuel Bandeira,
Mário [de Andrade] diz que foi ‘reacionário contra o simbolismo. Hoje não sou. Não sou
mais modernista. Mas sou moderno, como você. Hoje eu já posso dizer que sou
também um descendente do simbolismo. O modernismo evoluciona’”. [negrito meu]
O crítico Gilberto Teles ainda diz que:
Depois do poeta catarinense chega-se [...] ao silêncio [pois “só a fundação de outra
aventura na linguagem literária seria possível para a originalidade da nova literatura”]:
calam-se os recursos poéticos conhecidos na poesia do século XIX e alguns postos em
relevo por Cruz e Sousa vão atuar no gosto literário dos pré-modernistas, como no Eu
(1912), de Augusto dos Anjos, na poesia tardia de Olavo Bilac (na Tarde, de 1919) e até
na renovação do aprendizado poético de Manuel Bandeira e de Mário de Andrade (p.1920).

19

1999, p.167.
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Pires (2002, p.393), por seu turno, diz que “[...] Cruz e Sousa, em
Evocações, sob o diapasão simbolista-decadentista-expressionista, [estão] algumas
das páginas mais tocantes, terríveis e perturbadoras de nossa literatura: páginas em
que a escavação dos meandros inconscientes e do universo onírico, através da análise
psicológica e da consciência da Dor metafísica, revelam porque o poeta é [...] o
instaurador da modernidade na literatura brasileira.” [negrito meu]
Conforme Pedro Vergara em seu livro A Poesia Moderna RioGrandense, Cruz e Sousa ultrapassou os limites geográficos nacionais e inspirou a
obra de Leopoldo Lugones, tido como o maior poeta moderno da Argentina.20
Montenegro (1988, p.183, 186), por sua vez, diz que “Cruz e Sousa é
exaltado pelo movimento renascentista católico e pela corrente mística do
modernismo”, as quais valorizam “o lado noturno da obra do poeta negro”. Essa
corrente, destaca o autor, “encontram raízes no simbolismo”. Nesse sentido e para
reforçar seu próprio entendimento, Montenegro lembra as palavras de Tristão de
Ataíde21: “Em 1918, o modernismo sucedeu ao simbolismo como herdeiro legítimo e
não como opositor.”.
Assim, vê-se de forma marcante a importância de Cruz e Sousa para a
literatura brasileira, extensiva ao Modernismo que o sucedeu. A voz subterrânea do
poeta simbolista, a forma revolucionária e livre de expressão artística, a utilização da
matéria literária como veículo de acessos e provocações sociais, os gritos solitários do
artista provocados pelo encarceramento e aniquilamento do ser humano – só para citar
algumas variáveis - representam um caminho de suma importância para a poesia do
século XX, razões pelas quais defende-se que o Simbolismo se tornou conexão para o
Modernismo, contando com o respaldo da crítica especializada citada.
“Enfim, a poesia [e o poema] em prosa de Cruz e Sousa ajuda[ram] a
configurar a nascente [da] modernidade literária brasileira, seja pela temática e pela
valorização da liberdade artística, dissolvendo os gêneros literários e os conceitos
tradicionais de prosa e poesia [...], seja pela escavação dos conteúdos profundos do
Eu.”, conclui Pires (p.431).
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Em seu texto, Teles (1994) fez uma aproximação dos poemas “O
rebanho” e “Ode ao burguês”, de Mário de Andrade, com o último poema de Cruz e
Sousa, “Marche aux flambeaux”. Para Teles, essa aproximação revela algo bem mais
sutil do que a apropriação de recursos técnicos como enumeração e métrica. Tratamse de grandes semelhanças de concepção temática, como a carnavalização (carnaval
e bebedeira), bem como toda uma situação de desvairismo. Para Teles (p.59), “o certo
é que ‘Marche aux flambeaux’, visto de hoje, é mesmo o cordão umbilical que liga o
simbolismo

à

linguagem

irônica

e

humorística

dos

primeiros

tempos

modernistas”. [negrito meu]
De acordo com Cassiano Nunes, em seu texto “Cruz e Sousa e o mito do
poeta como herói moral”22, o que o torna ímpar na história da poesia brasileira é a
expressão cabal, potente, magnífica de um mito23: o mito do poeta como herói moral,
como vítima redentora, como mártir anunciador do triunfo geral da sociedade. De forma
didática, Cassiano Nunes complementa:
Na mitologia grega, Prometeu, que, para dar um benefício aos homens, sofre o castigo
de Zeus, é a melhor exemplificação do mito a que nos referimos. Jesus Cristo, deus feito
homem, que morre para nos salvar, e muitos dos seus seguidores entusiastas, os
mártires do cristianismo, também são modelos aproximados desse mito, que parte do
conflito e da tortura para findar na apoteose.

No caso de Cruz e Sousa, no entanto, o triunfo e a apoteose alcançados
somente se referem à literatura e, mesmo assim, postumamente, considerando que a
trajetória da sua vida é trágica, nada diferente do fim que teve. Melhor assim, pois,
conforme Kothe24, quanto maior a sua desgraça, tanto maior é a sua grandeza.

20

Apud MONTENEGRO, Abelardo Fernando. “A Influência de Cruz e Sousa”. In: Cruz e Sousa e o Movimento
Simbolista no Brasil: 1988, p.181 (179-184).
21
Idem. “Expansão do Movimento Simbolista”, p.186 (184-188).
22
In: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.). Travessia 26 – Cruz e Sousa: 1993, p.26.
23
Segundo o dicionário Houaiss (2001, p.1936), há várias denominações para Mito, dentre as quais destacam-se:
“relato fantástico de tradição oral, geralmente protagonizado por seres que encarnam, sob forma simbólica, as forças
da natureza e os aspectos gerais da condição humana”; e “representação de fatos e/ou personagens históricos,
freqüentemente deformados, amplificados através do imaginário coletivo e de longas tradições literárias, orais ou
escritas”.
24
Apud NUNES, Cassiano. “Cruz e Sousa e o Mito do Poeta como Herói Moral”. In: MUZART, Zahidé Lupinacci
(Org.). Travessia 26 – Cruz e Sousa: 1993, p.27.
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Assim sobreviveu o poeta, sobrecarregado pelas tintas negras e pesadas
do preconceito, acorrentado aos grilhões da escravidão, sentindo a carestia do “pãonosso de cada dia”25, tendo o talento esvaído entremeio ao mero emprego de
arquivista, bem como a própria vida desperdiçada pelo desregramento de conduta.
Assim a dor se torna maior. Maior, também, a extensão da arte por ele produzida.
Portanto, dor e sofrimento não lhe faltaram. Conforme Raul Brandão26, “a dor era
sempre necessária para se produzir alguma coisa de belo”. E sentencia: “O sofrimento
cria”.
O mito está presente em toda a obra de Cruz e Sousa, tanto o mitomístico como o mito do herói trágico. É recorrente em suas composições a presença de
personagens mitológicos, geralmente a quem são atribuídos feitos gloriosos, sobrehumanos, sempre contrapondo-se às limitações naturais do homem comum. A
realidade de Cruz e Sousa é a de quem vive e respira o próprio mito, representado por
meio da arte.
De forma geral, é peculiar ao artista criar e viver o seu mito, sempre na
expectativa de aproximar-se do divino na figura de deuses ou semi-deuses. Esses
iluminados seres prostram-se diante do mundo com reconhecida superioridade, tanto
artística como de visionários, firmando-se não como homens comuns simplesmente,
mas como quem está protegido pela vida eterna aqui na Terra, ou mesmo pela
idealizada capacidade de ser maior do que a morte. Conforme Sobral (2001, p.16), há,
na verdade, apenas o desejo de o Artista vencer a morte. No entanto, sua eternidade
terrena é vivenciada pela perpetuação da obra produzida, já que o corpo, como
exemplo de matéria natural, morre. Para Cruz e Sousa, essa consciência de infinitas
impossibilidades, de barreiras absolutamente intransponíveis entre o real e o ideal,
gera a instabilidade permanente do seu espírito, traz a dor e a resignação, as quais são
traduzidas em arte.

25

Excerto da oração do “Pai Nosso”. Disponível: http://www.presbiteros.com.br, capturado em 22 de fevereiro de
2005.
26
Apud GOMES, Álvaro Cardoso. “A Beleza e a Dor”. In: A Estética Simbolista: 1994, p.144-146.
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Na atualidade, entende-se o mito como algo que não é explicável
simplesmente à luz da razão, o que nos impulsiona a sair em defesa de uma
conceituação de mito associada ao divino, ao sagrado, ao sublime, desde que seja
facultado ao homem comum poder comungar desses acessos e desse entendimento.
Apesar de o mundo estar desacreditado, repleto de ceticismo, a atmosfera do sagrado,
do espiritual, do sobrenatural vagueia pacientemente sob o sol à procura de olhares
mais sensíveis (o olhar do Artista, do Iluminado homem comum), de olfatos mais
aguçados, de tato mais delicado, de paladar mais doce, a tal ponto de poder sorver
todas essas essências com mais nobreza e completude.
Sobre o entendimento contemporâneo do mito, bem como do ceticismo
humano no mundo moderno mencionados acima, Sobral (2001, p.11) diz que o mito
“pertence a um cosmo simbólico que ainda não é o nosso, de homens modernos
vivendo num mundo dessacralizado”. Mesmo assim, considerando que “o mito [...] cria
as possibilidades de existência em todos os níveis”, cabe ao Iluminado Artista decifrar o
enigma, desmistificar e traduzir o símbolo e promover a interação entre a Terra e o Céu
(Sobral, 2001, p.25). Será visto posteriormente como se dá a circularidade cultural
desse mito no capítulo III deste trabalho.

1.2

Literatura e sociedade: uma leitura
Literatura e Sociedade (Candido, 2000) proporciona uma reflexão

acurada da dimensão estética da literatura, mantendo as suas implicações sociais
como foco principal. O autor destaca algumas modalidades de estudo sociológico,
como as relações entre: a literatura, o gênero, o período e as condições sociais; o texto
como espelho da sociedade; a ação recíproca (obra/público); o estatuto social do
escritor; a função política (obra/escritor); as origens da literatura. Para Antonio Candido,
por conseguinte, o esquema teórico que sustenta o seu conceito de literatura
subentende a articulação e interação permanentes da tríade obra, autor e público, os
quais conferem sentido uns aos outros, conceito que permeará as análises da obra de
Cruz e Sousa na seqüência deste trabalho.
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No “Prefácio à terceira edição” de Literatura e Sociedade, Candido diz
que procurou focalizar vários níveis de correlação entre literatura e sociedade, sejam
eles convencionais ou mais acentuados, mas evitou o que chamou de ponto de vista
“paralelístico”. Para ele, essa visão paralelística é um caminho limitado, pois consiste
em segregar os aspectos sociais e sua ocorrência nas obras, o que acaba por impedir
que se chegue ao conhecimento de uma efetiva interpretação.
Dentro de Literatura e Sociedade, o autor destaca textos que, segundo
ele, tratam do problema fundamental para a análise literária, qual seja: “averiguar como
a realidade social se transforma em componente de uma estrutura literária, a ponto de
ela poder ser estudada em si mesma; e como só o conhecimento desta estrutura
permite compreender a função que a obra exerce.”. Ressalta, ainda, que sua
preocupação é de “acentuar o relevo especial que deve ser dado à estrutura, como
momento de uma realidade mais complexa, cujo conhecimento adequado não dispensa
o estudo da circunstância onde mergulha a obra, nem da sua função.”, mas não teve a
intenção de fazer uma análise estruturalista no estudo da literatura.
O pensamento de Candido, especificamente quanto ao processo de
formação da literatura brasileira, foi sintetizado pelo próprio autor em entrevistas
datadas de 06 de junho e 30 de setembro de 1996, reunidas em livro por Jackson
(2002), conforme abaixo27:
Só compreendo a crítica de uma obra quando ela é realmente estética. Portanto, meu
esforço desde o começo foi saber como é que o meio social e os traços que
caracterizam a sociedade se manifestam na obra não como tema, mas como fatura; de
que modo aquilo que está na sociedade se torna uma coisa totalmente diferente, que é o
texto literário. É o que eu chamo processo de redução estrutural, cabendo ao crítico
averiguar como a realidade é reduzida ao estado de estrutura literária. Como, por
exemplo, a família na sociedade se torna a família dentro de um romance, o que é
completamente diferente. [...] A tônica é sempre a mesma: demonstrar efetivamente, por
meio da análise, [...] de que maneira a realidade social ou psicológica se transforma em
estrutura literária. [...] No que se refere à poesia, [...] o importante é a elaboração de uma
estrutura em que todos os dados da personalidade e da sociedade são sublimados de
tal maneira pelo trabalho criador, que se tornam uma realidade praticamente autônoma.

27

p. 126-127 (125-175).
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Ainda para enfatizar um imprescindível respaldo teórico, essa idéia se
confirma em outro excerto da entrevista de Candido28:
Sempre tive interesse pela reação da literatura com certos condicionantes sociais, [...] o
que chamo de processo de redução estrutural. Trata-se de averiguar como os estímulos
que vêm da personalidade e da sociedade estão presentes na obra, não como
documento, mas como criação, porque na passagem da realidade para a obra, há uma
transformação. O que me interessa é o que acontece quando o escritor pega um dado
da sociedade e o transforma em algo autônomo, que tem existência no livro, não na
sociedade. [...] Nesse processo, o real transforma-se em estrutura literária. É um
processo de redução, você reduz a multiplicidade do real a uma certa simplicidade. A
obra de arte é muito mais simples do que a realidade.

Sobre a relação obra de arte e realidade, Candido (2000, p.5) diz que “[...]
antes, procurava-se mostrar que o valor e o significado de uma obra dependiam de ela
exprimir ou não certo aspecto da realidade.”. Em seguida, conclui que “[...] a matéria de
uma obra é secundária, e que sua importância deriva das operações formais postas em
jogo, conferindo-lhe uma peculiaridade que a torna de fato independente de quaisquer
condicionamentos, sobretudo social [...]”. Diante desse paradoxo, o autor entende que
a análise estética precede quaisquer outras considerações, até mesmo o vínculo entre
a obra e o ambiente.
Avançando até a atualidade, o autor está certo de que “[...] a integridade
da obra não permite adotar nenhuma dessas visões dissociadas; e que só a podemos
entender fundindo texto e contexto numa interpretação dialeticamente íntegra, em que
tanto o velho ponto de vista que explicava pelos fatores externos [social], quanto o
outro [interno, com visão estética], norteado pela convicção de que a estrutura é
virtualmente independente, se combinam como momentos necessários do processo
interpretativo.” (Candido: 2000, p.6). É dessa forma que o social vem para dentro da
estrutura

literária,

com

o

fim

específico

de

simplesmente

influenciá-la.

Conseqüentemente, “[...] o que se busca é uma interpretação estética que possa
assimilar a dimensão social como fator de arte. Assim, leva-se em conta o elemento
social como fator da própria construção artística [...]” (2000, p.8).

28

p. 169 (125-175).
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Ao contrário do que afirmava a crítica determinista, a qual anulava a
individualidade da obra, o que se quer atualmente é levar o ponto de vista sintético à
intimidade da interpretação, tornando-a única. Essa é a razão pela qual Candido afirma
que “[...] os elementos de ordem social [são] filtrados através de uma concepção
estética e trazidos ao nível da fatura, para entender a singularidade e a autonomia da
obra.” (2000, p.15).
Antonio Candido lembra as palavras de Sainte-Beuve, reproduzidas por
René Bady, em uma tentativa de clarificar as relações entre o artista e o meio: “O poeta
não é uma resultante, nem mesmo um simples foco refletor; possui o seu próprio
espelho, a sua mônada individual e única. Tem o seu núcleo e o seu órgão, através do
qual tudo o que passa se transforma, porque ele combina e cria ao devolver à
realidade.” (2000, p.15).
Nesse processo de criação literária, Candido diz que o padrão social ou o
ponto de vista preponderante em alguns estudos (sejam filosóficos ou sociais) foi, até
quase os dias atuais, o do “adulto, branco e civilizado”, o qual, valendo-se de um
subjetivo crivo deformante, “reduz à sua própria realidade a realidade dos outros”.
Nesse sentido, Candido lembra que Rousseau discerniu que “o menino não é um
adulto em miniatura, mas um ser com problemas peculiares, devendo o adulto esforçarse por compreendê-lo em função de tais problemas, não dos seus próprios”. A partir
disso, busca-se “fugir ao erro de considerar a criança um modelo reduzido, que deve
ser ajustado o mais depressa possível às normas da gente grande”. O autor conclui
dizendo que “a criação literária corresponde a certas necessidades de representação
do mundo, às vezes como preâmbulo a uma práxis socialmente condicionada. Mas isso
só se torna possível graças a uma redução ao gratuito, ao teoricamente
incondicionado, que dá ingresso ao mundo da ilusão e se transforma dialeticamente em
algo empenhado, na medida em que suscita uma visão do mundo.” (2000, p.37 e 49).
Destacamos, ainda, por pertinente ao desenvolvimento do presente
trabalho, o pensamento de Candido quanto à relação entre a estrutura literária e a
função histórica ou social de uma obra. Conforme ele, a função histórica depende da
estrutura literária, a qual “[...] repousa sobre a organização formal de certas
representações mentais, condicionadas pela sociedade em que a obra foi escrita”.
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Sugere o autor que “devemos levar em conta [...] um nível de realidade e
um nível de elaboração da realidade; e também a diferença de perspectiva dos
contemporâneos da obra, inclusive o próprio autor, e a da posteridade que ela suscita,
determinando variações históricas de função numa estrutura que permanece
esteticamente invariável. Em face da ordem formal que o autor estabeleceu para a sua
matéria, as circunstâncias vão propiciando maneiras diferentes de interpretar, que
constituem o destino da obra no tempo.” (2000, p.153).
Davi Arrigucci Júnior (2003), por sua vez, também focaliza o processo de
transformação da “vida” em “matéria literária”. E vai além: diz a maneira pela qual esse
fenômeno ocorre; ou seja, por meio de “uma afinidade profunda entre o poeta e o
aspecto da realidade próxima a que se liga”. Sobre o assunto, o autor complementa
dizendo que:
O processo de passagem, delicado e sutil, de um dado factual para a esfera lírica supõe
uma afinidade profunda entre o poeta e o aspecto da realidade próxima a que se liga,
para que se produza uma escolha tão significativa e ao mesmo tempo tão pessoal e
íntima. Mas supõe também o reconhecimento da potencialidade literária da circunstância
real, de onde se tira o elemento incorporado à construção poética. Isto decerto implica
um modo de conceber a literatura que tende a ir além da mera escolha individual e é em
parte determinado pelo momento histórico e pelos rumos gerais da produção literária do
tempo. No caso, esse modo de conceber a literatura não se desprende da direção
tomada pela literatura brasileira durante o Modernismo. Uma das características
fundamentais do período modernista, quando se define, afirma e enriquece
extraordinariamente a obra de [Manuel] Bandeira [...], é que a vida de relação, tal como
se mostrava no dia-a-dia, se torna matéria literária. (p.52-53)

Arrigucci continua com essa abordagem destacando que “[a] aderência do
escritor a temas de sua realidade imediata e do mais humilde cotidiano, como disse
certa vez Bandeira, significa [...] uma conquista de liberdade de criação, com relação à
obrigatoriedade convencional, anteriormente dominante, dos temas considerados de
antemão poéticos.”. Lembra, ainda, que “Mário de Andrade [tinha] nas mãos um
assunto apaixonante, quando trata tão gostosamente de sua vida caseira ou dos
projetos, opiniões, comportamentos, futricas e fuxicos do grupo modernista ou da vida
literária em geral, além da reflexão crítica sobre a arte e seus problemas.”.
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No entanto, quando as atenções se voltam para Cruz e Sousa, a “reflexão
crítica sobre a arte e seus problemas” é a única aproximação possível entre os dois
focos, já que, para o poeta do Desterro, a “vida caseira” e seus “projetos” não tinham o
mesmo tom apaixonante do cenário em que o citado modernista viveu. De qualquer
forma, o que se quer é respaldar teoricamente o processo que Cruz e Sousa
empreendeu e que resultou em sua história literária, tanto pela transformação em texto
da sociedade que o viu crescer e transgredir suas intransponíveis regras, como pelo
ineditismo no uso de uma linguagem rebuscada e ácida e, ainda, pela opção estética
que acabou por inaugurar o movimento simbolista no Brasil.

1.3

Poema em prosa
Para Suzanne Bernard29 (1959), em seu livro Le Poème en Prose, o

poema em prosa “[...] é um gênero de poesia particular, que se utiliza da prosa ritmada
para fins estritamente poéticos e que lhe impõe uma estrutura e uma organização de
conjunto, cujas leis devemos descobrir: leis não somente formais, mas profundas,
orgânicas, como em todo gênero artístico verdadeiro. Trata-se de um gênero distinto:
não um híbrido a meio caminho entre prosa e verso”. Massaud Moisés (2001),
inicialmente, não concorda em classificar o poema em prosa como gênero, pois,
segundo ele, somente a prosa e a poesia, individualmente, assim poderiam ser
definidas. Discorda, também, da afirmação de Suzanne Bernard de que o poema em
prosa “não se trata de um híbrido a meio caminho entre prosa e verso”, pois, segundo
ele, “se substituíssemos a palavra verso por poesia, a afirmação claudicaria”, perdendo
sua linha de sustentação teórica.
Ao se falar em poema em prosa, está-se dizendo que determinada obra
possui a “forma” de um poema (com poesia, lirismo), manifestado na formatação do
“gênero” em prosa (texto corrido, demarcado por parágrafos). Por essa razão, Moisés
(2001: p.349) clarifica que o poema em prosa se tornou de uso corrente no Simbolismo
brasileiro, dado o caráter substancialmente poético desse movimento literário.

29

Apud MOISÉS: 2001, p.349-352.
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O poema em prosa brasileiro, segundo Moisés (p.351), segue os moldes
iniciados pelo francês Aloysius Bertrand, em 1842. A ele, portanto, é atribuída a
paternidade do poema em prosa. Bertrand, por sua vez, era considerado mestre de
Charles Baudelaire. Seguindo a linha do seu tutor literário, Baudelaire publica suas
primeiras composições na modalidade poema em prosa a partir de 1853. No Brasil,
Raul Pompéia foi quem ousou escrever os primeiros textos em poema em prosa, a
partir de 1883, mas foi pelas mãos dos simbolistas, mais especificamente Cruz e
Sousa, que o poema em prosa ganhou notoriedade, ainda na segunda metade do
século XIX. Em solo nacional, o poema em prosa traz em si uma verve revolucionária,
contrariando estilos da época e acentuando o poder de persuasão do discurso.
Não se precisa ir tão longe para teorizar e exemplificar o poema em
prosa. Basta recorrer ao próprio Cruz e Sousa que, valendo-se de uma didática
exemplar (e intertextual), descreve suas impressões acerca dessa modalidade de
expressão literária por meio do texto “Intuições”30, também em poema em prosa:
Quanto à prosa, para ligar um fio de palestra que já há dias tivemos e que agora
correlaciona-se a estes assuntos, dir-te-ei que a prosa não é qualidade excepcional dos
prosadores exclusivos. Para um espírito complexo de Arte, para o verdadeiro
Clarividente, para o Poeta, na grande acepção de sensibilidade desse vocábulo, prosa e
verso são teclas, órgãos diferentes onde ele fere as suas Idéias e Sonhos. Prosa e verso
são simples instrumentos de transmissão do Pensamento. E, quanto a mim, se me fosse
dado organizar, criar uma nova forma para essa transmissão, certo de que o teria feito, a
fim de dar ainda mais ductibilidade e amplidão ao meu Sonho. Nem prosa nem verso!
Outra manifestação, se possível fosse. Uma Força, um Poder, uma luz, outro Aroma,
outra Magia, outro Movimento capaz de veicular e fazer viver e sentir e chorar e rir e
cantar e eternizar tudo o que ondeia e turbilhona em vertigens na alma de um artista
definitivo, absoluto.
A prosa não pode ser sempre de caráter imutável, impassível diante da flexibilidade
nervosa, da aspiração ascendente, da volubilidade irrequieta do Sentimento humano.
Não há hoje, nesta Hora alta e suprema dos tempos, fórmulas preestabelecidas e
constituídas em códigos para a estrutura da prosa, principalmente quando ela é feita por
uma sensibilidade doentia e extrema. Há tantas maneiras de fazer cantar a prosa, de a
fazer viver, radiar, florir e sangrar, quantas sejam as diversidades dos temperamentos
reais e eleitos.
É um caquetismo intelectual ou cavilosidade dos que só produzem verso e dos que só
produzem prosa, não perceberem que determinado artista se manifesta igualmente no
verso e na prosa, especialmente quando nessa prosa ele consegue traduzir, comunicar
com clareza, com profundidade, a sua estesia, a sua idiossincrasia, os seus êxtases, as
suas ansiedades íntimas. Pouco importa que essa prosa não guarde regularidades de
preceitos, de dogmas, de convenções, que embora partindo às vezes de cérebros até
certo ponto livres, são ainda, de certo modo, por certas causas, convenções puras. O
que importa é que o artista consiga dizer imperturbavelmente, com a sinceridade dos
seus nervos e da sua visão, o que de mais delicado e elevado experimenta (p.585-586).

30

Evocações. In: “Obra Completa”: 2000, p.575-594.
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Para Cruz e Sousa, o artista pode buscar novas formas de se expressar,
podendo ser em prosa, em poesia, as duas ao mesmo tempo, ou nem prosa e nem
poesia, dependendo do “espírito complexo da Arte” impregnado na alma do artista, o
que é responsável por proporcionar “outro Aroma, outra Magia, outro Movimento” à
produção artística. Conforme ele, o prosador não precisa ser um exclusivo criador em
prosa; tampouco o poeta, de poesia. Ambos, independentemente da marca, ocupam-se
em transmitir um pensamento, um estado de alma, à revelia da forma como o texto é
distribuído na folha de papel. Cruz e Sousa deseja ir além da palavra e da forma. Sua
arte de prosador e de poeta extrapola a escrita e os aspectos perceptíveis à luz da
razão. Tudo é força e poder. Tudo é mágico e carrega essências exóticas.
Conforme Suzanne Bernard31, existem duas características primordiais
para a existência do “poema em prosa”: brevidade e gratuidade, esta última utilizada no
sentido de espontaneidade, de naturalidade. Segundo Amaral32, esses pré-requisitos
foram atendidos por Cruz e Sousa em Missal, pois os textos são relativamente curtos,
de duas a três páginas. No entanto, como à época a tendência à narração e à
discussão de problemas estéticos ganhava mais e mais fôlego, essa amplitude
discursiva é acentuada em Evocações, transformando cada texto em pequenos
ensaios estéticos, como é o caso de “Emparedado”, escapando às características
propostas por Suzanne Bernard.
Sobre o assunto, a posição defendida nesta pesquisa está alinhada ao
pensamento de Pires (2002, p.367-380), descrito em sua pesquisa Pela volúpia do
Vago: O Simbolismo – O poema em prosa nas literaturas portuguesa e brasileira.
Conforme ele, ainda não há consenso entre os estudiosos acerca do valor dos poemas
em prosa de Cruz e Sousa, os quais são “mal assimilados e incompreendidos pela
crítica”. Salienta que, “[...] no geral, há certo descaso – e falta de subsídios críticoteóricos – em relação à poesia em prosa de Cruz e Sousa, vista negativamente como
narrativa falhada. Assim, verifica-se que continua em aberto a necessidade de uma
análise mais acurada dos poemas em prosa do autor”.

31

Apud AMARAL, Glória Carneiro do. “Cruz e Sousa, leitor de Baudelaire”. In: MUZART, Zahidé Lupinacci
(Org.). Travessia 26 – Cruz e Sousa: 1993, p.129 (127-136).
32
“Cruz e Sousa, leitor de Baudelaire”. In: MUZART, Zahidé Lupinacci (Org.). Travessia 26 – Cruz e Sousa:
1993, p.129 (127-136).
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Em sua tese, Pires (2002) reúne o posicionamento de alguns críticos
sobre o assunto. De um lado, dentre os que consideram o poema em prosa de Cruz e
Sousa menor do que sua poesia estão Sílvio Romero, José Veríssimo, Ronald de
Carvalho, Raimundo Magalhães Júnior, Gama Rosa, Alfredo Bosi, dentre outros.
Ronald de Carvalho (1922, p.379), na Pequena história da literatura brasileira, diz
que “A prosa de ficção dos simbolistas, de que Missal e as Evocações, de Cruz e
Sousa, dão bem a medida, é despicienda e de valor duvidoso.” (apud Pires, p.369).
Wilson Martins, por sua vez, em Pontos de vista (1962), afirma que “O prosador, em
Cruz e Sousa, é, com grande freqüência, medíocre e menos que medíocre (inclusive
em Missal): nele, também, o nosso poema em prosa e a nossa prosa poética não
atingiram culminâncias sensacionais.” (apud Pires, p.370).
Em contrapartida, nomes como Massaud Moisés, Sonia Brayner,
Terezinha Tagé, Tristão de Athayde, Ivan Teixeira, Sílvio Castro vêem o poema em
prosa de Cruz e Sousa como algo original, típico de quem inventa o seu próprio canto a
partir da desconstrução das formas tradicionais, à revelia das normas literárias rígidas.
Nestor Vítor, por sua vez, procura agir de forma isenta, avaliando tanto o valor da
poesia como do poema em prosa, sem esconder sua preferência pela poesia em
versos do Poeta Negro, destaca Pires. A estudiosa Sonia Brayner, em Labirinto do
espaço romanesco (1979, p.238-239), ao se referir às obras Missal e Evocações, de
Cruz e Sousa, diz que “Seus poemas em prosa são movimentos de re-flexão sobre a
negatividade da situação de ‘emparedado’, distanciado para sempre de uma possível
unidade com o mundo. A ironia trágica que lhe exaspera a voz poética encontra na
construção mais flexível do poema em prosa campo para a violência de sua inspiração
torturada. [...] Esta narratividade essencial que tenta captar a linguagem do sonho, da
memória e da experiência corresponde a uma fala subjetiva sem esquemas
preestabelecidos a criar sua própria modulação. [...] Um clima de superexcitação
nervosa, de alucinação, de onirismo invade os poemas em prosa de Cruz e Sousa.
[...]”.
A título de conclusão, sentencia: “Nenhuma obra soube tão bem
traduzir para a literatura brasileira do final do século XIX o avançado estágio da
luta interior que se [travava] na procura de expressão do homem moderno”. (apud
Pires, p.371) [negrito meu]
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CAPÍTULO II
AS EVOCAÇÕES DE CRUZ E SOUSA
A estrutura do poema em prosa foi decisiva para se chegar à obra
Evocações, o que acabou por reunir forma, estilo, temática, profundidade, eloqüência.
“Evocar” denota religiosidade, fé, esperança, tudo isso vivido e sentido no plural, em
tom forte e apelativo, como se o homem estivesse prostrado diante de Deus, de Nossa
Senhora e de todos os santos implorando clemência, “gemendo e chorando neste vale
de lágrimas33”. Dessa forma o poeta demonstra extrema ligação às questões religiosas
a ponto de considerar sua própria mãe como santa (“Mãe-misericordiosa”), conforme
será mostrado na análise do texto “Iniciado”.
A mencionada eloqüência é sentida, primeiramente, pela estrutura do
poema em prosa, modalidade de escrita que permeia toda a obra Evocações. Além
dos batimentos sonoros bem compassados, o poema em prosa intensifica o poder de
persuasão e de penetração das palavras, bem como torna ensurdecedor os gritos e
lamentos de dor do poeta, sem se descuidar da musicalidade e da estética, tão
necessárias ao atingimento dos objetivos poéticos da época simbolista. O timbre do
poema em prosa guarda o que há de mais cortante. Não menos importante é a
musicalidade proporcionada pelos batimentos rítmicos, dentro de cada parágrafo de
longa estrutura.
Considera-se Evocações o extrato da obra de Cruz e Sousa. Como
argumentação, há de se destacar aqui que se tratam de 36 “Evocações”, título
pluralizado e eminentemente simbolista pela sugestão que suscita. Evocações se
encerra em si mesma: possui início (“Iniciado”), desenvolvimento (“Dor Negra” e
“Condenado à Morte”) e gran finale (“Emparedado”), mostrando a última fase da vida
do poeta. É dessa forma que Evocações carrega em si um ciclo de vida, com
momento certo para nascer e morrer, como se fosse um balanço que Cruz e Sousa fez
da sua vida.

33

Excerto da oração mariana da “Salve Rainha”. Disponível: http://www.presbiteros.com.br, capturado em 22 de
fevereiro de 2005.
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Concluída em 1897, período de extrema penúria depositada nos ombros
do poeta, Cruz e Sousa fez de Evocações o seu testamento moral como forma de
romper as amarras do preconceito assim como são quebrados os padrões formais da
poesia.
Sob a ótica de Pires (2002, p.393), alguns dos textos de Evocações “[...]
são bastante curtos, caracterizando-se melhor como poemas em prosa; outros,
verdadeiros contos simbolistas; outros ainda, ensaísticos, delineadores da arte poética
cruciana, oferecem variadas reflexões sobre a arte e o artista. No geral, [...] há o
aproveitamento estético dos problemas humanos e sociais vividos pelo poeta, ora
plenamente consciente do trabalho com a linguagem, da transcendência do Eu e da
busca de uma nova forma literária, livre e maleável, que lhe possibilite a expressão de
seus conturbados conteúdos psíquicos.”.
Evocações foi publicado em agosto de 1898 por iniciativa de Nestor Vítor
e de alguns outros amigos, cinco meses após a morte de Cruz e Sousa, ocorrida em 19
de março daquele ano. É a terceira publicação escrita em poema em prosa, mas a
primeira obra do gênero após a inauguração do movimento simbolista no Brasil,
marcada por Broquéis e Missal, em 1893. À exceção de Tropos e Fantasias, obra
em prosa publicada em 1885 com a colaboração de Virgílio Várzea, toda a produção de
Cruz e Sousa se tornou pública depois de novembro de 1890, período de mudança do
poeta para o Rio de Janeiro. É composto por 36 poemas em prosa, hoje acessível
dentro de uma linguagem obedecendo aos padrões atuais de grafia, mas ainda é
possível visualizar o modo de escrita do final do século XIX a partir de edição facsimilar. Narra a trajetória da vida do poeta, desde sua chegada ao Rio de Janeiro até o
encaminhamento à morte prematura na estação do Sítio (MG). A estrutura de
Evocações a aproxima da formatação da Bíblia, abrindo e fechando um ciclo em
ambas as obras: de “Iniciado” a “Emparedado“, e do Livro de Gênesis ao do
Apocalipse.
“Iniciado”, “Condenado à Morte” e “Emparedado” foram os textos
escolhidos para a apresentação de Evocações, uma vez que possuem maior
representatividade dentro da obra. A análise dessas composições pretende traduzir e
avaliar o tom de cada grito simbolicamente pronunciado.
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Ao longo deste estudo, outras produções da mesma obra são analisadas,
como “Dor Negra”, “O sonho do idiota” e “Um homem dormindo”, os quais também
poderiam compor o presente capítulo, mas o propósito é de tão-somente abrir algumas
páginas de Evocações, sem incorrer na redundância de temas.

2.1

O “Iniciado”
O poema em prosa “Iniciado” é o texto que abre a obra Evocações. Sua

epígrafe funciona como um resumo bem acabado, antecipando tudo o que a seguiria:
Desolado alquimista da Dor, Artista, tu a depuras, a fluidificas, a espiritualizas, e ela fica
para sempre imaculada essência, sacramentando divinamente a tua Obra.

Estruturado em uma seqüência narrativa, o narrador conta a trajetória de
um artista. A forma dos verbos grafados na segunda pessoa do singular, tanto no
presente do indicativo como no imperativo afirmativo, e dos pronomes de tratamento
(“tu”) estabelecem a estética da distância reflexiva: “Vieste peregrinar”; “Vieste da tua
paragem”; “Chegas para a Via-Sacra”; “Vens”; “A Arte dominou-te, venceu-te”; “E tu,
então, surgirás”; “Condensa, apura, perfectibiliza”.
Como será observado, este poema em prosa é o roteiro de uma longa
viagem entre o berço e a batalha, a ignorância e a vaidade, os quais segregavam
estilos e comportamentos das regiões sul e sudeste do Brasil do final do século XIX. Os
índices descritivos de espaço e tempo e a descrição psicológica desse “outro” (“tu”)
levam, no entanto, o leitor a identificar o “tu” ao narrador-autor, que se vela como um
personagem no discurso.
Em estilo romântico e em tom nostálgico, descreve a natureza do local do
seu próprio nascimento, em Santa Catarina. De acordo com suas palavras, o bucólico
cenário natural era seu aliado, como um amigo ou um familiar. Pelo tempo empregado
ao verbo vir (pretérito perfeito do indicativo – “vieste”), fica claro que o poeta escreve já
do seu destino, o Rio de Janeiro, espaço no qual pôde sentir a aridez do local, bem
como o tratamento medieval dispensado pelos nativos da Corte a um forasteiro de pele
negra:
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“[...] Vieste peregrinar inquieto pelas inóspitas, bárbaras terras do
Desconhecido [...]”. A exemplo do que ocorre com os clássicos versos do poema
“Violões que Choram” (Vozes veladas, veludosas vozes/Volúpias dos violões, vozes
veladas/Vagam nos velhos vórtices velozes/Dos ventos, vivas, vãs, vulcanizadas), Cruz
e Sousa registra mais uma seqüência em aliteração: “[...] a verde, viva e viçosa
vegetação dos vergéis virgens [...]”. Da mesma forma, a onomatopéia está presente em
“cachoeirar dos rios”, numa tentativa de fazer soar as límpidas águas fluviais.
A mudança para o Rio de Janeiro era o ideal de boa sorte para Cruz e
Sousa. A Corte era idealizada como o local em que as coisas aconteciam. Seu
“Sonho”, grafado com “S” maiúsculo, torna o objetivo ainda maior: “[...] mergulhar na
onda nervosa do Sonho [...]”.
A Via-Sacra é utilizada como uma espécie de sofreguidão, marcando as
etapas cumpridas por Cristo, os altos e baixos, até a crucificação. Entendemos o
“Vício” tanto como focado na arte, quanto o corporativismo dos artistas cariocas
hermeticamente recolhidos em seus guetos, sem possibilidade de acesso a outros
iluminados de origem desconhecida.
A cidade de Nossa Senhora do Desterro era o porto seguro para Cruz e
Sousa, seu “firmamento”, sua fonte de inspiração e de saúde (proporcionada pela
“atmosfera casta e verde”), sua liberdade de expressão e de expansão por meio “dos
amplos céus úmidos”.
Conforme o parágrafo transcrito a seguir, já há uma definição do presente
e do futuro de Cruz e Sousa no Rio de Janeiro, a partir do momento em que se assume
como artista, poeta, iluminado, “imerso completamente na Arte”. Define, também, a
temática principal dos outros 35 poemas em prosa de Evocações. Aqui o narrador
Cruz e Sousa identifica-se ao personagem-poeta quando se refere aos ares de Santa
Catarina que não sopram no Rio de Janeiro, que as “aves que lá gorjeiam” não
viajaram para cá. Nosso personagem já identificado ao autor Cruz e Sousa, pelas
explícitas referências biográficas, é o próprio fantasma (ou o bobo) da Corte, com sua
aparência “espectral”, na iminência de perder a vida na guilhotina, razão pela qual,
conforme será mostrado mais adiante, estará, para sempre, “Condenado à Morte”:
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Mas, daí a pouco, uma vez imerso completamente na Arte, uma vez concentrado
definitivamente nela, todo esse brilho e viço vitoriosos, por uma surpreendente
transfiguração, desaparecerão para sempre, e então, tu, lívido, trêmulo, espectral,
fantástico, terás o impressionante aspecto angustioso e fatal do lúgubre aparato de um
guilhotinado [...].

Na análise textual que se segue, passaremos a nos referir ao
personagem-poeta, o qual já está identificado ao narrador Cruz e Sousa, com o
objetivo de avalizar esse procedimento de entrelaçamento ou fusão entre autor e eulírico.
Cruz e Sousa busca nas reminiscências da infância uma forma de fugir
daquelas sensações inóspitas do Rio de Janeiro. Ao exortar a figura materna, o faz
desejoso do carinho e dos cuidados proporcionados na infância por sua progenitora,
dos quais abriu mão em prol do sonho e da arte. Há de se mencionar que Cruz e
Sousa deixa transparecer algum arrependimento pela opção tomada de partir para a
Corte. A mãe é coroada como santa, como “Espírito celestial do Amor”, idealizada
como símbolo da paz que acalenta o coração, que unge o “corpo com o óleo
sacrossanto dos beijos”.
Para Cruz e Sousa, ao tomar a decisão de abandonar o seio materno e
buscar a arte, esse é um caminho sem volta, uma via de mão única. Por mais que
conseguisse retornar à casa paterna, ele, o poeta, o dominado pela arte, não seria
mais o mesmo. O poeta, já impregnado pelos labirintos da arte, não volta para casa à
procura do mesmo seio que o alimentou na infância. Aquele pueril leite não mais o
satisfaz, pois ele já é outro (um homem), “parecerá funesto e acerbo, como o ríctus de
uma caveira, sem jamais o antigo encanto e frescura”.
A mãe não reconhece mais o filho, pois a ele foram agregadas as marcas
e as máscaras da vida recolhidas ao longo do caminho. Ao se referir ao “dilaceramento
da Paixão estética”, Cruz e Sousa externa um primeiro embate com a arte. Toda sua
formação parnasiana, do culto da forma, da estética, parece estar sofrendo resistência
no mundo novo do Rio de Janeiro, razão pela qual considera-se, ainda, “errante na
Dor”. Cruz e Sousa também está dilacerado pela opressão de outras vertentes que
tensionam a sua arte, como a corrente de Baudelaire e, mais adiante, o Decadentismo
brasileiro.
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A mãe ainda tenta resgatar a essência do filho pródigo relembrando suas
peripécias de rapaz imberbe e casto. Começam a surgir elementos naturais, como as
“rosas brancas”, símbolo de pureza, mas de coloração contrastante com sua raça. A
saudade dos tempos idos é o que de mais real o poeta pôde desfrutar.
Geograficamente, não há como voltar, pois isso significaria abrir mão do sonho.
Tampouco reassumir as formas e condições da mocidade.
O lamento pelo distanciamento da mãe é extensivo ao pai e aos irmãos,
os quais também sentirão um certo estranhamento por aquele ser que supostamente
teria voltado ao lar. Cruz e Sousa não é reconhecido pelos seus, a quem outrora
abandonara, com culpa, pois o poeta volta já impregnado pelo fascínio da arte e
seduzido pelos acessos possíveis aos arianos de nascimento. A arte atua sobre a cor
da pele como “força redentora”, aquela que, pela beleza, pode compensar um “defeito
congênito” do nascimento. A redenção, a tentativa de perdoar-se, assumem importante
papel na vida de Cruz e Sousa, pois busca-se minimizar a culpa por ter rompido
abruptamente os laços de sangue negro, “inevitáveis” e “fatais” que o prendiam às suas
origens e que o marcaram para além da eternidade. “E tudo isso por andares atraído
por forças redentoras, perdido nos centros fascinantes do absoluto sentir e do absoluto
sonhar!”.
Recém chegado ao Rio de Janeiro, ainda é possível para Cruz e Sousa
sonhar com a realização do seu objetivo, da sua utopia. Vê-se como “a mais excêntrica
flor do Sol”; sol esse que, ao mesmo tempo que dá vida à flor, que proporciona a
fotossíntese, o alimento, também metaforiza as carnes humanas sendo rasgadas
violentamente, expondo seu vermelho sangue, “cantando sangue [...]”.
Pelo próprio discurso, Cruz e Sousa chama-se a viver na dor: “vem para a
Dor”, já que “és vitalmente um homem” ou pretende sê-lo, reconhece-se como tal e traz
consigo “o cunho prodigioso da Arte”. Ou seja, tudo é possível pela arte e em nome
dela. A dor é exibida como um estandarte, como força motriz no avanço e no
desenvolvimento da arte. Não há arte sem dor; pelo menos não da forma que o artista
da época, daquele movimento estético, a concebia.
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A “Águia Negra do Gênio”, negra por excelência desde o nascimento,
como o poeta, torna-se responsável (“o escolhido”, “o eleito”) por elevar a arte e a dor
ao mais alto dos céus, ao mesmo tempo em que o “Dragão cabalístico das Nevroses”
as transporta para o profundo dos infernos, às camadas inferiores da terra. Dessa
forma, o poeta conquista o universo, já que sua existência, transfigurada em arte e em
dor, o envolveu grandiosamente na vida (pelas garras da águia) e o amortalhou na
morte (pelo fogo do dragão).
Viver no meio artístico da época é comparado a uma verdadeira batalha,
“ensangüentada”, em que uns matam, outros morrem, são aniquilados ou mutilados.
Mas tudo isso trata de uma guerra velada, surda, cuja arma é a palavra não dita, o
projétil é o olhar desviado, a emboscada é o acesso não permitido. Trata-se de uma
agressão moral, perpetuando no poeta, no “Louco Iluminado”, nos “Videntes Ideais”
uma trajetória de vida tortuosa e de “glórias trágicas”.
Mas, “se não tens Dor”, não há como ser poeta, tampouco produzir
belezas. O resultado disso é a aridez artística, sem inspiração, sem ilusão. Como
artifício para viver uma dor, o poeta poderá exortá-la por meio das “vermelhas
campanhas abertas da Vida”, das marcas e rastros da própria existência, clamando e
gritando: “quem me dá uma Dor, uma Dor para me iluminar! Que eu seja o
transcendentalizado da Dor!”. Destaca-se que o poeta faz uso da figura do polissíndeto,
como em “e clama, e grita”, o qual, pelo uso da aditiva “e”, atribui ao texto uma
sobreposição de sentido às palavras.
O poeta é convidado a vir para a dor com o propósito de elevá-la e de
purificá-la. Isso significa que ele deverá intensificar a dor que sente, pois essa
sensação é a mesma de quem vive no mundo ideal, dos sonhos. Dor e sonho se
equivalem: “sonho que vagueia; [sonho] que oscila na luxúria da luz”. A luz expõe
sensualmente a dimensão do sonho, doído sonho, cerceado pela dor de viver
saudosamente esperando, “através da Esperança e da Saudade”. Ao mesmo tempo,
as luzes são como “grandes lâmpadas de luas de unção piedosa, cuja velada claridade
tranqüila dá ao teu semblante [ao semblante do Poeta] a expressão imaterial,
incoercível, etérea, da Imortalidade [...]”.
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