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cruz e sousa: 

grotesco e suBlime 
que tangem a lira da angústia

Evidentemente, nem tudo é indizível 
em palavras, apenas a verdade viva.

Ionesco, Diário

Céu estéril, absurdo, céu imoto, 
Faz dormir no teu seio o Sonho ignoto 
Esta serpente que alucina e morde.
Cruz e Sousa, “Sentimento esquisito”

Um corpo estranho no Parnaso

As expressões do grotesco em nossa poesia tendem a se escon
der no emaranhado obscuro da obra de poetas de alguma forma 
estigmatizados pela excentricidade ou nas produções à margem da 
vertente oficial de suas obras. No caso de Bernardo Guimarães, por 
mais que o romantismo flertasse com o grotesco, as condições 
específicas de nosso meio letrado exilaram os poemas grotescos do 
poeta mineiro para a periferia de sua obra. Quanto à geração de Car
valho Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier, a própria falta de 
repercussão de suas obras encarregouse de relegar toda sua poesia 
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ao esquecimento e, com ela, permaneceu obscuro para a crítica o 
grotesco aprendido com Baudelaire, grotesco esse que posterior
mente haveria de ter ecos na poesia de nosso simbolismo.

Com a poesia de João da Cruz e Sousa (�86�98), mais uma vez 
grotesco e marginalização se encontram. Recuperado pela poste
ridade e considerado uma das expressões mais ímpares e vigorosas 
da lírica do século XIX, Cruz e Sousa não se enquadrou conforta
velmente na vida literária brasileira na ocasião de lançamento de 
suas duas obras iniciais – únicas que o autor viu publicadas – Mis‑
sal e Broquéis (ambas de �893). Os únicos leitores eruditos que che
garam a se pronunciar sobre sua obra fizeramno com reservas e 
estranhamento. E isso no melhor dos casos, já que o silêncio que 
caracterizou sua recepção parece ter sido o juízo mais duro sofrido 
pela poesia de Cruz e Sousa.

Embora os versos do poeta catarinense tenham contado com al
guns poucos entusiastas, que em pouco tempo já copiavam seu es
tilo e formavam um grupo simbolista, o impacto de sua obra sobre 
os meios literários brasileiros não passou de um suave rumor. Não 
obstante, os poemas de Broquéis, com suas transfigurações, sineste
sias requintadas e anseios materializados, possuíam potencial para 
provocar escândalo literário. Na verdade, essa possibilidade parece 
ser o que convenceu os editores a publicar em um mesmo ano os 
dois livros do poeta. Sabese pelos apontamentos biográficos feitos 
por Nestor Vítor acerca da vida de Cruz e Sousa, que Domingos de 
Magalhães, responsável pelo lançamento de Missal e Broquéis, bus
cava assegurar seu lugar no mercado editorial mediante a publica
ção de autores novos e escandalosos (Muricy, �96�, p.�7), dentre 
eles Adolfo Caminha, talvez o mais controverso dos ficcionistas do 
naturalismo brasileiro.

Mas o que havia de tão singular na obra desse poeta sem passa
do literário e obscuro que, nas poucas vezes em que atraiu a atenção 
de leitores, contou com a hostilidade da crítica e, curiosamente, 
com a adesão entusiasmada de alguns a seu estilo? Em primeiro lu
gar, devemos lembrar que Cruz e Sousa concatena em sua obra de 
modo muito particular e bem enfeixados os elementos estéticos do 
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decadentismo. Enquanto os poetas contemporâneos se aventura
vam pelos exotismos decadentistas sem se desprenderem dos elos 
seguros da escola do Parnaso, Cruz e Sousa desvencilhouse o má
ximo que pôde das delimitações parnasianas e abraçou a nova cor
rente, de vanguarda e ainda incerta, que desde o recente ano de 
�886� se chamava na França de simbolismo. E o fez de maneira vio
lenta não apenas por meio das inovações vocabulares presentes em 
seus versos, mas fazendo barulho junto aos poucos órgãos da im
prensa a que tinha acesso, atacando as convenções poéticas de seu 
tempo, às quais sua obra pretendia oferecer um antídoto.

Esses esforços de ordem não apenas estilística possivelmente 
ajudaram a determinar a aceitação de Cruz e Sousa como o introdu
tor do simbolismo brasileiro, movimento que foi consolidado no 
Brasil, de certo modo, à sombra de sua produção – por meio da obra 
dos poetas de seu círculo de amizade e da propaganda realizada por 
Nestor Vítor, amigo e grande divulgador do poeta catarinense, e 
responsável pela fama post mortem de Cruz e Sousa. No mais, Bro‑
quéis e Missal são obras de um escritor anormal para os padrões da 
época: poeta pobre, negro, sem amparo literário, pronto para ser 
devorado pelas oligarquias brasileiras, que não apenas determina
vam as relações políticas de nosso país como todas as demais, inclu
sive as do meio cultural.

Mas Cruz e Sousa sobreviveu ao esquecimento e sua obra chega 
aos leitores pósteros apresentando uma miríade de possibilidades 
de interpretação não aventadas em seu tempo. Dentre elas, há um 
elemento que, se não foi utilizado pela crítica da época para achin
calhar os maneirismos do poeta catarinense, é porque não havia um 
termo de ampla difusão que então o definisse: o grotesco. Esse re
curso é expressivo em Cruz e Sousa – mais que em qualquer outro 
simbolista brasileiro – e contribui em medida considerável para o 
caráter ímpar de sua obra.

� Embora desde o início da década de �880 as sofisticadas construções simbólicas de 
um Baudelaire ou de um Verlaine já evidenciem os contornos do simbolismo, é em 
�8 de setembro de �886 que Jean Morréas publica no Figaro o manifesto que batiza 
o movimento (Muricy, �987, p.38).
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Cruz e Sousa inserese na poesia do século XIX como um poeta 
singular. E isso tanto por iniciar uma estética nova no panorama da 
literatura nacional,como por possuir uma expressão única em rela
ção ao que se produzia na época, sendo sua lírica reconhecida como 
um dos expoentes da literatura brasileira devido à originalidade. 
Mesmo antes da publicação de Missal e Broquéis, muitos dos pre
ceitos do simbolismo não eram de todo estranhos aos artistas brasi
leiros, tendo encontrado adeptos no país, o que fica evidente quan
do se considera o interesse por Baudelaire de alguns poetas 
brasileiros. No entanto, é Cruz e Sousa o primeiro a lançar uma 
obra inteiramente comprometida com a nova estética. Segundo 
Massaud Moisés, os livros Missal e Broquéis

manifestam um poeta integrado de corpo e alma à estética simbolista 
[...] posto que ainda presentes as aderências do parnasianismo, o poeta 
utilizase das novidades formais trazidas pelo movimento que instala
ra em nosso meio. Utiliza [...] tudo quanto fundamentalmente “abar
ca” a poesia decadente e simbolista [...] todo o típico arsenal dessa poe
sia se encontra ali [...]. Um verdadeiro espetáculo de força e de 
virtuosidade de que ressume a tendência básica que lhe enforma a cos
movisão: o esteticismo. (Moisés, �996, p.���)

O esteticismo é apontado por Massaud Moisés como um fator 
distintivo da poesia de Cruz e Sousa, prova da filiação do poeta ao 
simbolismo. O termo “esteticismo” é aplicado a uma tendência co
mum a movimentos literários do final do século XIX, sendo obser
vado na poesia parnasiana e decadente/simbolista. A premissa bá
sica do esteticismo é a primazia do fazer artístico sobre a vida, o que 
implica uma crença na autossuficiência da arte, que deve ser maté
ria de si mesma, não se comprometendo com o retrato do cotidiano 
ou de qualquer realidade extraliterária. O apego ao raro e precioso 
no esteticismo reflete a crença na superioridade do artificial frente 
ao natural. Considerese esta reflexão de Baudelaire:
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Tudo quanto é belo e nobre é o resultado da razão e do cálculo. O 
crime cujo gosto humano hauriu no ventre da mãe, é originalmente 
natural. A virtude, ao contrário, é artificial, sobrenatural, já que foram 
necessários, em todas as épocas e em todas as nações, deuses e profetas 
para ensinála à humanidade animalizada, e que o homem, por si só, 
teria sido incapaz de descobrila. O mal é praticado sem esforço, natu
ralmente, por fatalidade; o bem é sempre o produto de uma arte. Tudo 
quanto digo da natureza como má conselheira em matéria de moral, e 
da razão como verdadeira redentora e reformadora, se pode transpor 
para a ordem do belo. Assim, sou levado a considerar os adereços como 
um dos sinais da nobreza primitiva da alma humana. (Baudelaire, 
�996, p.57).

Como atesta o pensamento de Baudelaire, é por meio da estru
turação intelectual do fazer artístico que se alcança de forma efi
ciente o belo, visto que, por esse processo, afastamonos da nature
za, onde residiria toda a limitação humana não apenas no plano da 
realização estética, como no moral. Essa postura é nova no ideário 
estético moderno, diferente da concepção preponderante na pri
meira metade do século XIX, segundo a qual a inspiração natural e 
o sentimento são as fontes do gênio poético. O esteticismo se opõe 
ao cientificismo determinista do naturalismo, que vê o homem 
como impotente perante os ditames da natureza. Notase que há 
um afã de oposição crítica por parte da postura esteticista, permi
tindose que se veja o artificialismo como reação a convenções de 
movimentos anteriores disseminadas pelo mundo. Baseandose na 
formulação intelectual da obra de arte, o esteticismo inaugura uma 
tendência ao formalismo estrutural que viria a se tornar uma das 
características principais das vanguardas poéticas. Essa mesma 
corrente abriu um campo de possibilidades inovadoras que ajuda
ram Cruz e Sousa a desenvolver as particularidades de sua lírica.

O impacto causado pela obra de Cruz e Sousa foi grande, des
pertando, por um lado, a hostilidade da crítica literária da época, 
com destaque para Arthur Azevedo, Araripe Júnior e José Veríssi
mo (Moisés, �966, p.62), e, por outro, a adesão apaixonada à nova 
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estética de jovens poetas ansiosos por novos rumos da lírica. Carlos 
D. Fernandes, Tibúrcio de Freitas, Nestor Vítor, Arthur Miranda e 
Maurício Jubim viram em Broquéis um impulso de renovação. A 
leitura desse livro lhes valeu a adoção do simbolismo como estética 
orientadora de suas produções artísticas e críticas, de modo a for
marem o primeiro círculo de poetas e críticos simbolistas brasilei
ros. A participação desse grupo no panorama intelectual nacional 
foi combativa. Apesar do acesso exíguo à imprensa e da pouca popu
laridade no meio literário, eles se opuseram com entusiasmo às ten
dências literárias que gozavam de prestígio na época – o parnasia
nismo e o naturalismo (Moisés, �966, p.62).

Podemos dizer que a polêmica promovida pelos poemas de 
Cruz e Sousa devese em muito ao fato de sua obra introduzir uma 
poesia centrada na exploração dos estados enigmáticos da subjeti
vidade. As manifestações artísticas de cunho realista possuíam 
prestígio em meio aos intelectuais brasileiros de então, ao passo que 
o simbolismo soava como extravagância, localizada na contracor
rente do espírito da época. E, embora o esteticismo fosse uma pos
tura comum também ao parnasianismo, o esteticismo parnasiano 
difere em alguns aspectos do simbolista: enquanto os parnasianos 
buscavam a estruturação da obra em formas poéticas fixas, reme
tendo a construções canônicas, datadas do neoclassicismo, os sim
bolistas, por seu turno, usavam o esteticismo de forma experimen
tal, flexibilizando até mesmo as rígidas construções clássicas e 
buscando novos mecanismos de expressão. Isto resulta numa poe
sia de léxico e associação metafórica estranhos, pouco convencio
nais, se não rebeldes. Alfredo Bosi trata da diferença entre a postu
ra esteticista dos simbolistas e a dos parnasianos nos seguintes 
termos:

O Parnaso legou aos simbolistas a paixão do efeito estético. Mas os 
novos poetas buscavam algo mais: transcender os seus mestres para 
reconquistar o sentimento de totalidade que parecia perdido desde a 
crise do romantismo. A arte pela arte de Gautier e de Flaubert é assu
mida por eles, mas retificada pela aspiração de integrar a poesia na vida 
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cósmica e conferirlhe um estatuto de privilégio que tradicionalmente 
caberia à religião e à filosofia. (Bosi, �994, p.295)

O esteticismo dos simbolistas reflete, assim, uma tentativa de 
experimentar as possibilidades de criação da poesia e está ligado a 
uma crença no poder atribuído à linguagem poética de estabelecer 
a correspondência entre todos os conceitos. É fruto, portanto da 
analogia romântica que levou Novalis a dizer que “a lírica consegue 
a mistura do heterogêneo, a fosforescência das transições” (apud 
Friedrich, �978, p.28), que promove as correspondances, de Bau
delaire (�96�, p.�9), que tinge de matizes revolucionários as 
“Voyelles”, de Rimbaud (�972, p.53), e na “Antífona”, de Cruz e 
Sousa (�96�, p.6970), geram vapores onde a matéria se confunde 
ao etéreo.

Não obstante, ao menos no plano da estruturação formal, essa 
diferença de postura ante o conceito de arte pela arte mostrase su
til em Cruz e Sousa, visto que seus poemas diferem pouco dos tex
tos parnasianos, o que parece ser reflexo da coexistência entre esses 
dois movimentos no Brasil. Afinal, o simbolismo não surge entre 
nós como um sucessor do parnasianismo, e sim como contemporâ
neo dele.2 Além do mais, a eclosão do simbolismo não supera as 
práticas do parnaso; pelo contrário, nutrese de muitas de suas ca
racterísticas, pois “a coexistência [de parnasianismo e simbolismo] 
cria fortes e estreitos liames, sobretudo nas zonas de mútua vulne
rabilidade, isto é, a sedução da palavra, a volúpia do raro, ainda que 
em sentido inverso ou adverso” (Moisés apud Coutinho, �979, 
p.260). Mas é justamente nesse “sentido inverso ou adverso” que 
podemos observar uma distinção importante entre os dois movi
mentos, o que pode explicar o fato de a poesia de Cruz e Sousa pa
recer alienígena no quadro literário de seu tempo. Ivan Teixeira, no 
prefácio à edição facsimilar de Faróis (�998), aponta o rigor formal 

2 Em geral, o ano de �883 (produções de Raimundo Correia e Alberto de Oliveira) é 
visto como marco inicial do parnasianismo nacional, enquanto o simbolismo seria 
introduzido em �893 (obras de Cruz e Sousa).
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de Cruz e Sousa como uma influência de Mallarmé, a quem Ed
mund Wilson, em o Castelo de Axël (�959), atribuíra a inauguração 
de uma tendência construtivista no simbolismo. Ivan Teixeira as
sim defende a filiação de Cruz e Sousa à tradição mallarmaica:

Broquéis, considerado o primeiro livro simbolista brasileiro, parti
lha da tendência construtivista [...], apresenta uma extrema preocupa
ção formal, da qual resulta a criação do verso harmônico, correlato da 
concepção de que o significado do poema é inseparável de sua estrutu
ra verbal e de que suas unidades significantes devem antes se unir por 
justaposição sensorial do que pelo nexo lógicosintático. Essa concep
ção musical da construção do texto (palavras são notas) pode ser enten
dida como inequívoca filiação ao construtivismo de Mallarmé, cuja 
divulgação se consagrou no Brasil a partir de �890, com Oscar Rosas, 
no jornal carioca O Novidades, de cujo grupo Cruz e Sousa fazia parte. 
(Teixeira apud Cruz e Sousa, �998, p.XIX).

Uma aproximação com o formalismo de Mallarmé pode ser vis
ta no poema “Flor do diabo” (Faróis), em que o fazer poético é ma
nifestado na alegoria da flor – tal como na poesia do autor francês, 
que recorre com frequência à imagem da flor como metáfora para 
poesia, simbolizando a palavra poética (Friedrich, �978, p.�07). 
Em “Flor do diabo”, o esteticismo manifestase na concepção do 
belo como fruto de uma construção laboriosa, o que nos remete à 
tendência construtivista mallarmaica. Todavia, o Mallarmé divul
gado a essa época no Brasil certamente não é aquele rebelde da for
ma que engendrará “Un coup de dés” (lançado só em �897), mas 
um renovador mais sutil do verso. Daí seu construtivismo ter pon
tos em comum com a ourivesaria verbal dos parnasianos, essa sim 
reconhecidamente influente sobre Cruz e Sousa. Distintivas na poé
tica de Cruz e Sousa são as experiências arriscadas que realizou, 
extraindo do tecnicismo verbal formas novas, algumas vezes consi
deradas de mau gosto pelos defensores da dicção reta e do verso 
precioso. Se formalmente Cruz e Sousa permanece preso ao parna
sianismo, cultivando formas fixas, preciosismos vocabulares e de
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mais recursos típicos desse movimento, no plano de outras cons
truções estilísticas saltam aos olhos as diferenças, dentre as quais se 
destaca a elaboração metafórica.

Em Cruz e Sousa são comuns as associações herméticas de con
ceitos opostos em metáforas que parecerão algumas vezes esdrúxu
las, expressando sentidos muito diferentes do usual. As constru
ções metafóricas em Cruz e Sousa quase sempre parecem buscar 
abrir as portas da significação ao raro, mas uma raridade que difere 
da parnasiana, pois resulta muitas vezes não na sofisticação discur
siva, mas no estranho.

Cruz e Sousa faz uso de metáforas que enfatizam, não a seme
lhança entre os termos que relacionam, mas sim a diferença, esta
belecendo novos nexos, existentes apenas no universo de sua poe
sia, de modo a criar uma relação entre termos que contrasta com a 
usualmente concebida pela linguagem cotidiana. Essa forma de 
construção metafórica, que se acentua na poesia da modernidade, 
é consequência da busca por novas formas de significação experi
mentando os limites expressivos da língua. Embora a construção 
pouco usual do discurso seja típica do gênero poético, não se limi
tando a determinados movimentos literários ou períodos históri
cos, o radicalismo da estruturação de uma linguagem poética – es
tranha a ponto de desafiar os limites da língua comum e as formas 
de cognição usuais, manifestando uma contraposição rebelde ao 
convencional e ao verossímil –, pode ser visto como marca da busca 
pelo novo. Tal aspecto caracterizaria a poesia da modernidade, 
como atesta Hugo Friedrich em Estrutura da lírica moderna:

Quando a poesia moderna se refere a conteúdos – das coisas dos 
homens – não os trata descritivamente, nem com um ver e sentir ínti
mos. Ela nos conduz ao âmbito do não familiar, tornaos estranhos, 
deformaos. [...] das três maneiras possíveis de comportamento da 
composição lírica – sentir, observar, transformar – é esta a última que 
domina a poesia moderna e, em verdade, tanto no que diz respeito ao 
mundo como à língua. (�978, p.�67)
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Por conta disso, a metáfora presente na lírica moderna “evita o 
termo de comparação natural e força uma união irreal daquilo que 
real e logicamente é inconciliável” (Friedrich, �978, p.�8), o que ex
plica, em Cruz e Sousa, as relações metafóricas pouco convencio
nais. Ao lado da tendência esteticista, chamam a atenção na poesia 
de Cruz e Sousa suas escolhas vocabulares, destacadamente as que 
se pautam em imagens extravagantes que tendem ao macabro e ao 
satânico. Tratase de um léxico rebelde e violento que, apesar de 
singular, não é novo na poesia brasileira da época. O público brasi
leiro, ante a popularidade de Baudelaire, já conhecia uma produção 
de inspiração decadentista que contestava o sentimentalismo ro
mântico, expressandose por um léxico agressivo composto por 
imagens orgânicas e animalescas, em que é flagrante uma síntese 
do gosto naturalista e do satanismo baudelairiano.

O que poderia ser assinalado como distintivo em Cruz e Sousa, 
no que se refere a esses usos, seria o fato de ele não se limitar às con
venções dessa poesia de contestação dos “clichês” românticos, pro
duzida por poetas (anteriores) como Carvalho Júnior, Teófilo Dias e 
Fontoura Xavier. Na lírica de Cruz e Sousa, a presença do léxico 
agressivo e rebelde tem outros objetivos. Por exemplo, as imagens 
repulsivas, por vezes “ressignificamse”, servindo à expressão da 
angústia em graus superlativos. No poema “Tédio”, de Faróis 
(�900), surge a metáfora “vala comum de corpos que apodrecem” 
referindose ao tédio, construção em que um conceito abstrato se 
materializa em imagens hediondas, numa tentativa de se definir 
concretamente. Tal recurso é muito recorrente nos poemas de Cruz 
e Sousa, considerandose que a materialização do comumente inex
primível parece ser uma busca constante de sua poesia manifestada 
num desejo de dar corpo às sensações e forma a conceitos, rompen
do o isolamento das categorias do sensível e do inteligível.

Há em Cruz e Sousa a exploração de significados únicos nos ter
mos que emprega, o que se dá, muitas vezes, na síntese de conceitos 
aparentemente inconciliáveis. Observase em sua poesia uma ten
são entre opostos, que por vezes se harmonizam no sublime e, por 
outras, emergem na incongruência e no grotesco, não raro confun
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dindo as duas categorias nas construções plásticas de sua lírica. O 
grotesco, recurso recorrente na poesia de Cruz e Sousa, é um ele
mento que, dentre outras funções, serve a uma renovação estética, 
problematizando o belo e promovendo novas formas de significa
ção de conceitos.

Na obra do poeta catarinense, o grotesco com frequência torna 
alheio aquilo que é comum, contamina o sublime, ascende o baixo, 
utilizandose de recursos estilísticos aparentemente simples, como 
o estabelecimento de relações de identidade entre termos que en
cerram conceitos opostos. Isso se dá por meio de metáforas inespe
radas, da união de substantivos a adjetivos de campos semânticos 
diferentes e da sublimação de imagens repulsivas. Fenômeno mul
tiforme na obra do poeta, o grotesco associase a alguns temas típi
cos de sua lírica, principalmente nas antíteses, bastante recorrentes, 
que refletem a tensão entre opostos expressos pela angústia – tema 
central de grande parte dos poemas de Cruz e Sousa. A busca do 
mistério transcendente no pesadelo, as fantasmagorias da subjeti
vidade do indivíduo que se reconhece maldito, o erotismo susten
tado pela atração e pela repulsa e a espiritualidade que encontra 
materialização nos anseios resultam numa lírica de acentos quase 
sempre extravagantes e, não raras vezes, grotescos.

Recebidos com hostilidade pela crítica oficial do fim do século 
XIX, os livros Missal e Broquéis despertaram polêmicas que prati
camente definem toda a querela que envolveu o simbolismo brasi
leiro em seus primeiros anos. Parte da crítica considerou Cruz e 
Sousa um poeta extravagante, vazio de conteúdo e afeito a formas 
de expressão esdrúxulas. Enquanto isso, o movimento que inaugu
rava nas letras brasileiras foi visto como “postiço”, “produto de im
portação” dissonante da literatura nacional. Araripe Júnior, por 
exemplo, define o simbolismo como um acidente literário (Carollo, 
�980, p.�90), e José Veríssimo (apud Carollo, �980, p.375), como 
uma anomalia no quadro das letras mundiais, “uma arte esotérica” 
e “um monstro no domínio da estética como um vitelo de duas ca
beças no domínio da zoologia”. José Veríssimo declara ainda que o 
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simbolismo estaria extinto, em vista do fato de Jean Moréas, poeta 
responsável por nomear o movimento, ter voltado à poesia de me
tros clássicos e abandonado a poesia decadentista. Ora, a continui
dade do simbolismo no Brasil era para Veríssimo (em artigo de 
�904) reflexo do atraso da literatura nacional em relação à estran
geira, não tardando, no entanto, sua derrocada também no país.

Araripe Júnior, após comparar a prosa de Missal e as Canções 
sem metro, de Raul Pompeia, ressalta a superioridade da segunda 
obra e define Cruz e Sousa como “um negro deslumbrado ante a 
civilização” ocidental, que registra em sua poesia o impacto que os 
produtos desta cultura exercem sobre sua sensibilidade de africano 
(Carollo, �980, p.�99200). O crítico reconhece no poeta influên
cias não apenas de autores simbolistas, mas também de românticos, 
como Heine e Poe, alegando que a apropriação por parte de Cruz e 
Sousa desse repertório é apenas exterior, definindoo, assim, como 
um artista superficial:

Que importa se E. Poe e H. Heine lhe passem por diante dos olhos, 
um com a ironia doce e sangrenta do “Reisebilder” e do “Atta Troll”, o 
outro com os assombros e as vertigens do “Eureka” e das Histórias ex‑
traordinárias? [...] Cruz e Sousa não lê nos livros de tais autores senão o 
que é formal, o que verbalmente parece exquis, o paradoxo aparente, a 
antítese, a oposição de frases. O abstrato perdese todo para os poetas 
dessa natureza; e para ele não há entre linhas nem movimentos enco
bertos. (Araripe Júnior apud Carollo, �980, p.20�)

Não apenas a crítica oficial como também as rodas literárias do 
Rio de Janeiro da época receberam Missal e Broquéis de forma des
denhosa. O prestígio do parnasianismo naquele tempo fazia com 
que os livros de Cruz e Sousa fossem considerados uma compilação 
de poemas curiosos, mas sem grande relevância artística. Foram 
publicadas em jornais paródias ofensivas, nas quais eram ridicula
rizados os maneirismos poéticos de Cruz e Sousa (como as alitera
ções, a adjetivação excessiva e o vocabulário extravagante) e sua 
etnia foi motivo de chacota. Como exemplo desses ataques, veja
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mos um soneto de autoria anônima, publicado no jornal O País no 
mesmo ano da publicação dos livros de Cruz e Sousa:

Broquel

Espiritualmente manipanço 
Gerado nos confins de Moçambique, 
Acaba de passar n’Arte um debique, 
Sonoramente, em mórbido balanço. 
Ó Cristo de oiro e de marfim, não canso 
De convulso gritar que foi a pique 
A velha escola romba! Eilo cacique; 
Nunca se viu assim tão grande avanço! 
As explosões de prônubas alvuras 
Do flórido noivado das alturas 
Adora imerso em fúlgidos luares... 
Todos os pretosminas da cidade 
Um batuque de estranha alacridade 
Preparam com foguetes pelos ares! 

(Magalhães Júnior, �975, p.243)

A impostação e as imagens utilizadas por Cruz e Sousa em poe
mas como “Cristo de bronze”, “Antífona”, “Dança do ventre”, 
aqui surgem como cacoetes ridículos que dão forma à chalaça racis
ta. Em muito do que foi dito pela crítica influiu o preconceito ra
cial, do qual o poeta foi vítima toda sua vida. No entanto, essa pos
tura agressiva também se deve à percepção dos elementos inusitados 
presentes na obra de Cruz e Sousa – estranhos à poesia parnasiana 
hegemônica na época. Olavo Bilac, por exemplo, era considerado 
“o poeta nacional”, e as influências estrangeiras vinham de Gau
tier, Leconte de L’Isle e Heredia, sendo Mallarmé e Verlaine, em 
contrapartida, considerados poetas excêntricos, eclipsados pelos 
três primeiros, baluartes da escola do Parnaso.

Foi atribuída aos versos do poeta uma falta de sentido, muitas 
vezes interpretada como a submissão da palavra apenas à sonorida
de e não à semântica. Todavia, tal característica refletia a busca de 
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novas significações e o estabelecimento de relações herméticas en
tre os termos. Mesmo que formalmente Cruz e Sousa seja um metri
ficador rigoroso, estritamente parnasiano, a exploração de imagens 
e a construção discursiva dos poemas – em que é rara a argumenta
ção, a descrição ou a narração, mas recorrente a apresentação plás
tica – podem ser vistas como usos estranhos à lírica parnasiana, re
sidindo aí boa parte de sua singularidade.

Tais novidades não passaram despercebidas aos olhos dos leito
res de seu tempo, valendo a Cruz e Sousa certa atenção, mesmo que 
isto não significasse aprovação. Como observa Sílvio de Castro,

Cruz e Sousa violenta a estrutura do poema convencional, vigente 
desde os árcades. Sua contribuição é radical. Repele o conceito e a logi
cidade, mutilando o encadeamento sintático e abandonando as solu
ções clássicas, que antes serviam à prosa que à poesia. O poema recebe 
um novo vigor nascido da consciência revolucionária em poesia que a 
compreende como fenômeno sem ordem lógica, e a toma a partir do 
absurdo contido na palavra isolada. Do encontro das palavras sem se
mântica aprioristicamente considerada, surge o verso. (Castro apud 
Coutinho, �979, p.3�0)

Sílvio de Castro observa em Cruz e Sousa uma série de recursos 
novos que contribuíram para o abalo da tradição literária brasileira, 
destacando, dentre eles, a quebra da estrutura sintática e a supres
são da lógica na apresentação do estrato semântico do texto, o qual 
aparece desvinculado do convencional e dotado de uma significa
ção própria. Ao lado de ocorrências radicais, dentre as quais o gro
tesco, a própria filiação de Cruz e Sousa ao simbolismo pode ser 
vista como motivo suficiente para a recepção negativa que teve sua 
obra na literatura nacional, tanto no que concerne aos ataques 
quanto ao desprezo.

Cruz e Sousa recebeu, certamente, o influxo das doutrinas filo
sóficas em voga no seu tempo. Quando jovem foi abolicionista, 
declararase socialista e, na literatura, cultivava gostos naturalistas 
e parnasianos – como era usual entre os jovens cultos da época. 
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Quando adulto, a prosa dolorosa de “Emparedado”, texto inte
grante de Evocações, emana muito do malestar oriundo do choque 
das doutrinas científicas que alegavam a inferioridade dos negros, 
levando o poeta a questionar a inadequação do seu gênio artístico a 
suas supostas limitações étnicas:

Artista! Pode lá isso ser se tu és d’África, tórrida e bárbara, devora
da insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arras
tada sangrando no lodo das Civilizações despóticas, torvamente ama
mentada com o leite amargo e venenoso da angústia. (Cruz e Sousa, 
�96�, p.663)

Com o fim da escravidão e a proclamação da República, a elite 
intelectual brasileira havia buscado novos padrões estético
ideológicos. A sociologia (derivada da filosofia positivista de 
Comte), o cientificismo (fundado em Darwin, Haeckel e Spencer), 
o naturalismo de Zola e os postulados da estética parnasiana repre
sentados por Théophile Gautier e Leconte de L’Isle tornaramse 
portavozes do espírito novo que se formava na recente república. 
Como é possível imaginar, o simbolismo surgiu nesse contexto 
como um corpo estranho. Afinal, em plena época de ideologia cien
tífica e progressista, uma estética como a simbolista – que propõe o 
retorno à subjetividade, valoriza uma concepção mágica de arte, re
cupera a fantasia do romantismo e ostenta uma postura antibur
guesa de afastamento da sociedade e negação da vida cotidiana – re
presenta a antítese dos valores cultivados e aspirados. A própria 
ideia de progresso não tem lugar entre os simbolistas, que não aspi
ravam encontrar o bem neste mundo, mas projetavamno no mundo 
ideal dos sonhos e da arte.

O simbolismo no Brasil, dando destaque ao subjetivo e à imagi
nação em detrimento do objetivo e materialista, mostrase como 
uma estética oposta à ideologia do progresso tão em voga. No pro
gresso estava condensada a confiança em um futuro melhor (isto é, 
na modernização do país) e a solução para o problema da legiti
midade de uma identidade nacional.
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A linguagem encantatória do simbolismo e suas inovações esté
ticas corriam em direção oposta à das aspirações da intelectualidade 
brasileira do fim do século XIX. Retomando as opiniões da crítica 
da época, voltemos às considerações de José Veríssimo. Os critérios 
de valoração da obra literária apresentados pelo crítico condenam o 
simbolismo e toda produção artística que flexibilize os postulados 
da verossimilhança. Desnecessário dizer que as expressões do gro
tesco estão fora do espectro abarcado por seus juízos valorativos. 
Araripe Júnior demonstra compartilhar dos critérios de José Verís
simo. A postura da crítica da época frente ao simbolismo e à obra 
de Cruz e Sousa reflete, portanto, um espírito de negação da inova
ção e de aceitação passiva das formas de reprodução canônicas em 
detrimento das criações singulares.

Ora, no grotesco – mesmo que os escritos de Araripe Júnior e 
Veríssimo não reconheçam sua presença – estão patentes as marcas 
do obscuro e do estranho, características de peso negativo no julga
mento estético da época. E a poesia de Cruz e Sousa, mesmo antes 
de alcançar sua forma madura, parece sempre ter feito parte de um 
programa de renovação estética:

“poeta realista”, como ele próprio se definiu em �883, a expressão só 
pode ser entendida no sentido que a essa altura possuía, isto é, poeta 
parnasiano. E, também, poeta de vanguarda, que aceitando, mais tar
de, a classificação de simbolista, ele revelará o desejo de continuar sen
do. [...] Simbolista e parnasiano, mas também, nem simbolista nem 
parnasiano. Essas etiquetas servem como pontos de referência, mas 
não devem ser usadas como símbolos de exclusão, nem, é evidente, 
como signos de qualidade. Eis o ponto de partida para a exata aprecia
ção crítica do poeta Cruz e Sousa. (Martins apud Coutinho, �979, 
p.320�)

A poesia de Cruz e Sousa alinhase com o programa de renova
ção estética que permeia todas as produções da modernidade, valo
rizando a originalidade e a manifestação por meio do único e do 
singular. Considerandose Cruz e Sousa como um poeta afeito a 
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inovações estéticas, é possível entender a provocação ao meio letra
do que sua obra estimulou, assim como a importância do grotesco 
como recurso criador a serviço de sua expressão poética.

Conjuração do grotesco na alquimia verbal

Cruz e Sousa é um poeta no qual o grotesco encontra uma forma 
de expressão singular, constituindo um dos aspectos de importân
cia evidente para a elaboração de sua poesia. A alta profusão de no
mes (substantivos e adjetivos) em sua poesia, bem mais abundantes 
do que as ocorrências verbais, mostra uma tendência do poeta à 
apresentação plástica de sua expressão, já que nomes costumam 
evocar imagens, enquanto verbos expressam, grosso modo, dinâ
mica e dramaticidade. Cruz e Sousa é pintor de imagens líricas, e é 
justamente como nas artes plásticas que o disforme e o incongruente 
se integram a sua poesia. Em outras palavras, o grotesco se dá em 
grande parte pela apresentação de imagens que recorrem a campos 
semânticos contrastantes entre si e se unem num mesmo elenco de 
figuras heterogêneas, provocando a estranheza. Também no plano 
da construção discursiva o grotesco se salienta em Cruz e Sousa. As 
metáforas unem opostos numa relação de significação diferente da 
que se observa na linguagem comum.

Quanto à temática, o grotesco em Cruz e Sousa manifestase 
nos motivos que expressam conflitos e tensões, sendo por vezes 
forma de expressão de contradições e da angústia – tema em torno 
do qual gravitam vários poemas. O grotesco costuma surgir de for
ma acentuada quando associado a alguns motivos e temas específi
cos, como nos poemas de atmosfera erótica (“Dança do ventre”), 
nos que têm a morte como matéria (“Único remédio”), nos retratos 
oníricos da subjetividade perturbada (“Pandemonium” e “Tédio”), 
nos que apresentam os conflitos entre a visão do artista e o meio 
que o cerca, expressão do desacordo entre a subjetividade e o mun
do exterior (“Acrobata da dor”), entre outros. O grotesco ligase de 
tal forma ao conflito e às tensões em Cruz e Sousa, que em poemas 
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seus nos quais são sobressalentes a placidez e o equilíbrio, temos 
uma exiguidade do grotesco.

Cruz e Sousa não se limita à reprodução dos temas baudelairia
nos, mesmo que em sua obra se encontrem muitos ecos do poeta 
francês, devidos às influências que o grotesco de As flores do mal 
legou a Cruz e Sousa e ao simbolismo em geral. Apesar de recorren
te no simbolismo, o grotesco não é uma categoria tão recorrente 
nessa estética quanto fora no romantismo. O fato de o simbolismo 
ser um movimento que dá relevo à poesia, restringindose quase 
exclusivamente a esse gênero, pode ter influído nessa diferença – 
são relativamente raras as obras líricas impregnadas pelo grotesco.

Grande parte dos poetas simbolistas não apresenta obras movi
das pelo grotesco: Jean Moréas ou René Ghil são exemplos disso. 
Entretanto, o impulso poético simbolista de renovação da poesia, 
expressão de uma arte que aspira à totalidade e ao absoluto, tam
bém abre as portas ao estranho e incongruente, conforme vemos no 
poema “Alchimie du verbe”, de Rimbaud, no qual o poeta se van
gloria “d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre, 
à tous les sens” (Rimbaud, �972, p.�06), ou seja, uma poesia que 
visa apreender o todo, que busca anotar o inexprimível. O grotesco 
em Rimbaud advém da livre associação de conceitos e da junção 
de elementos díspares, assim como se observa em alguns poemas de 
Baudelaire. O grotesco de Rimbaud nutrese em Baudelaire, com a 
diferença de que caminha para o irracional, extrapolando caminhos 
semelhantes aos que levam a beleza ao estranho que o grotesco ma
nifesta em Baudelaire. A tradição do grotesco que ecoa no simbo
lismo francês tem como expoente principal Lautréamont.3 Nele se 
encontra o satanismo baudelairiano e também o desejo de imersão 

3 Em Os cantos de Maldoror, do conde de Lautréamont (Isidore Ducasse), temos 
acentuados matizes grotescos. Muitos dos cantos constituem narrativas em que o 
grotesco não se dá apenas pela linguagem, mas também pela ocorrência de eventos 
estranhos, podendose citar a passagem em que o personagem Maldoror, após um 
naufrágio e uma luta sangrenta com tubarões, entregase a uma relação amorosa com 
um tubarão fêmea. Nessa relação há uma fusão grotesca do humano ao animal pelo 
erotismo (Lautréamont, �986, p.��523).
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na vertigem do inconsciente de Rimbaud, além da tentativa de fa
zer uma lírica de agressão ao gosto e aos fundamentos da realidade. 
Lautréamont mostra a função de rebeldia que o grotesco exerce na 
formulação estética da poesia moderna.

Os precursores do simbolismo, Verlaine e Mallarmé, legaram ao 
movimento a busca pela magia do verbo e pela musicalidade, as
pecto que tem como objetivo a criação de uma poesia absoluta. As
sim como Wagner atribuíra à música a faculdade de apreender o 
todo – não só a expressão de todos os conceitos, como a manifes
tação de todos os gêneros artísticos –, Mallarmé viu essa possi
bilidade de comportar o absoluto na palavra poética, herança do 
pensamento analógico presente nas correspondências de Baude
laire. Os legados de Verlaine e Mallarmé não parecem associarse a 
uma exploração das práticas grotescas, de modo que poetas por eles 
mais diretamente influenciados buscaram principalmente a sono
ridade do verso e a expressão do inefável e do vago. A musicalidade 
apregoada por Verlaine levada às últimas consequências, por exem
plo, resultou na teoria do instrumentalismo dos poemas de René 
Ghil, em que cada fonema pretende ter correspondente em um ins
trumento musical, de modo que a construção do verso seria análoga 
à elaboração de uma obra orquestral.

Comparandose essa tendência à poesia de Rimbaud e Lautréa
mont, verificamos algo diferente. Nesses poetas parece ter havido a 
primazia de delírios visuais: as imagens extravagantes têm desta
que na obra de ambos. Lautréamont, por exemplo, em Os Cantos 
de Maldoror (primeira edição de �868), preocupase pouco com o 
estrato sonoro; seu poema em prosa, apesar dos momentos narrati
vos, em grande parte se dá por recorrência e apresentação tumul
tuada de imagens. O mesmo vale para Rimbaud, que constrói sua 
poesia mais por fusão de impressões visuais que por sinestesias. No 
soneto “Voyelles”, Rimbaud busca dotar os fonemas (sonoros) de 
cores (visuais), processo que implica uma profusão de imagens as
sociativas díspares (Rimbaud, �972, p.53). Ecoam nesses dois poe
tas muitos dos poemas de Baudelaire pautados pela primazia das 
imagens visuais, conforme exemplifica “Le Masque” (�96�, p.22), 
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em que uma série de percepções visuais, de maneira grotesca, dota 
de vida uma figura inanimada (a máscara), criando um conjunto 
que faz a apologia do artificialismo.

As manifestações do grotesco no simbolismo dependem de re
cursos consideravelmente novos dentro da lírica; dentre eles um 
desenvolvimento cada vez mais sofisticado do elemento plástico da 
poesia. Por conta disso, nas plasmações do grotesco na poesia sim
bolista já se encontram muitos dos germens do que viria a ser a poe
sia do século XX, com suas associações insólitas e efeitos de impac
to. Não é gratuito o fato de os artistas de vanguarda tomarem poetas 
como Lautréamont e Rimbaud como precursores – o grotesco 
encontrase entre os elementos que ambos legaram à vanguarda.

Por conta disso, Cruz e Sousa apresenta uma poesia em que a 
musicalidade tem papel importante para a significação. Nela são 
célebres as aliterações exageradas e a evocação de sons por meio da 
organização de fonemas a fim de dar ao texto determinada atmos
fera. No artigo “À margem do estilo de Cruz e Sousa”, Antônio 
Pádua apresenta um levantamento dos recursos sonoros comu
mente explorados por Cruz e Sousa. Pádua identifica dois tipos de 
efeitos sonoros buscados por Cruz e Sousa – os imitativos e os sim
bólicos. Os primeiros reproduzem sons da natureza e os segundos 
buscam convencionar determinado tipo de expressão. O crítico 
também destaca em Cruz e Sousa o uso lúdico dos fonemas, nos 
quais se observa recorrências sonoras (como aliterações) sem uma 
função significativa, exceto a de configurar um efeito de harmonia 
sonora (Pádua apud Coutinho, �979, p.�94206). A primeira es
trofe de “Velho vento” pode servir de exemplo:

Velho vento vagabundo! 
No teu rosnar sonolento 
Leva longe este lamento 
Além do escárnio do mundo. 

(Cruz e Sousa, �98�, p.29�)
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Nessa estrofe, a repetição fonética parece buscar um efeito de 
significação. O fonema /v/, assim como o /l/, associados às conso
antes nasais “n” e “m”, remetem à sonoridade eólica, evocando 
acusticamente o vento. A musicalidade em Cruz e Sousa atesta uma 
filiação à “Art poétique” de Verlaine, seguindo o verso emblemáti
co do simbolismo que diz: “la musique avant toutes choses”, e tam
bém a busca por expressar o significado, não pela simples remissão 
à palavra, mas pela concatenação de sons, harmonizando, assim, 
todos os estratos significantes na elaboração da referência. Aqui é 
possível entrever a proposta poética de Mallarmé de buscar a con
sonância perfeita entre forma e conteúdo, componentes que devem 
se definir mutuamente na linguagem poética. Apesar de Cruz e 
Sousa ser famoso pela musicalidade de seus versos, a construção vi
sual também tem destaque na sua obra: mesmo os conceitos abs
tratos ou elementos imateriais encontram nele uma representação 
visual por meio de metáforas, recurso explorado com frequência. 
Em “Velho vento”, por exemplo, a voz poética materializa o vento 
em imagens:

És como um louco das praças 
Nos seus gritos delirantes 
Clamando a pulmões possantes 
Todo o Inferno das desgraças

Que lembras dragões convulsos 
Bufantes, áreos, soltos, 
Noctambulamente revoltos, 
Mordendo as caudas e os pulsos. 

(Cruz e Sousa, �98�, p.293)

Evocações visuais nessas duas estrofes surgem para tornar o 
vento mais perceptível aos sentidos, constituindo metáforas que 
dão corpo a um elemento que se constata apenas táctil ou sonora
mente – o vento, que normalmente se sente ou se ouve, agora pode 
ser visto. A voz poética parece construir a metáfora em analogias 
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baseadas nos sons provocados pelo vento: ao definilo como “louco 
de praça”, o verbo de ação que o caracteriza é o “grito”, único atri
buto em comum entre vento e a figura humana, residindo aí o nexo 
metafórico.

A figura escolhida para caracterizar o vento nesse poema mere
ce algumas considerações. Tratase de um louco que grita coisas 
horríveis: todo um “inferno das desgraças” – o vento retratado 
como praguejador insano, contamina a atmosfera do poema com 
violência, evocando a força cataclísmica do vento. A imagem do 
louco e da loucura expressa estranhamento, já que a insânia é uma 
manifestação palpável da anormalidade. Por conta disso, tratase 
de um conceito que se liga ao grotesco. A transformação que o uivo 
do vento sofre, ao se converter em pragas de louco, e a consequente 
mutação do vento em uma figura demente revestem o fenômeno 
neutro da natureza de uma anormalidade desorientadora e huma
nizada – o vento é um louco de praça.

O grotesco advindo dessa metáfora se intensifica ainda mais 
com a relação apresentada na estrofe seguinte. Agora o vento, ou 
melhor, o louco no qual o vento se converteu, toma aspectos de 
“dragão convulso” e rebelde que se dilacera: “mordendo as caudas 
e os pulsos”. Há então uma gradação do aspecto grotesco na evoca
ção dessa figura visual. Existe um processo de evolução do grotesco 
entre essas passagens do poema: o vento, força natural despersona
lizada, é metaforicamente definido como um louco praguejador, 
portanto, humanizado pela relação de semelhança estabelecida pela 
voz do poema entre seu sopro e as pragas de um demente. Na outra 
estrofe, a intensificação da loucura que o vento evoca se dá pela 
bestialização fantástica da figura humana que o vento assumiu. 
Não se trata apenas de um animal comum, mas de um monstro que 
tem seu horror acrescido por uma convulsão, manifestação física de 
movimentos de natureza patológica, o que remete, assim como a 
loucura, à anormalidade. Não se trata de um monstro apenas, mas 
de um monstro demente.

A transformação sofrida pelo vento nas metáforas usadas nessa 
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passagem do poema está ligada por uma ideia central, o tema da 
loucura. O som do vento evoca os vitupérios de um louco, que evo
cam, por sua vez, a imagem de um dragão a morderse em convul
sões. O grotesco nesse fragmento se desenvolve por meio de analo
gias visuais e não pela apresentação de eventos ou descrição de 
características, podendose definilo como construção imagética e 
plástica.

As metáforas constituem um recurso estilístico importante na 
poesia de Cruz e Sousa. Por meio das relações que estabelece entre 
os conceitos, como se pôde observar em “Velho vento”, ela por ve
zes configura uma realidade estranha, filtrada por uma perspectiva 
particular que se expressa pelo grotesco. A definição de conceitos e 
sensações em Cruz e Sousa amiúde se dá em recorrências metafóri
cas visuais unidas por semelhanças que muitas vezes não parecem 
imediatamente claras. Na verdade, as relações traçadas pela lingua
gem não buscam o nexo imediato, mas o secreto, que, segundo a 
concepção analógica simbolista, une intimamente todos os concei
tos. A teoria das correspondências, nesses usos, é posta em prática 
gerando algumas similitudes que se revelam grotescas.

No entanto, nem toda união metafórica entre o heterogêneo 
pode ser definida pelo grotesco. Afinal, é típico da poesia explorar 
uma linguagem de uso metafórico e uma união de conceitos que 
desafia a prática da linguagem cotidiana. Mesmo que a poesia de 
algumas épocas tenha privilegiado a descrição ou a narração – algo 
rejeitado pelo simbolismo, que procurou recuperar “a magia do 
verbo” –, a associação livre de ideias e o uso particular da palavra é 
faculdade inerente ao gênero poético (Paz, �956). O grotesco não se 
apresenta em metáforas cujas analogias sejam claras, consagradas, 
ou tenham um valor “positivo” quanto ao gosto estético vigente. 
Como exemplo, podemos tomar os usos metafóricos presentes no 
soneto “Na luz”. Neste poema, Cruz e Sousa busca definir a alma 
em seu caminho de transcendência:
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Sereia celestial entre as sereias 
Ela só quer despedaçar cadeias, 
De soluço em soluço a alma nervosa. 

(Cruz e Sousa, �98�, p.�43)

Não apenas o tema elevado desse poema (a busca da alma pelo 
ideal) contribui para o caráter “positivo” dessa metáfora, a própria 
relação estabelecida permite essa interpretação. Entre “alma” e 
“sereia” se observa um ponto de intersecção que sustenta a metá
fora e se manifesta pelo elevado – a semelhança entre os termos pa
rece remeter à beleza, assim como o adjetivo que se associa à sereia 
(celestial) e a própria figura escolhida (sereia evoca beleza, canto, 
mistério sublime) fazem com que essa metáfora, por mais incomum 
que seja, não traga qualquer traço grotesco.

Por meio desse exemplo podese constatar que o grotesco se 
deve também a uma estrutura que o contextualize como força de 
oposição e subversão. O contraste acentuado entre os conceitos rela
cionados em uma construção metafórica pode contribuir para isso. 
Mas também existem algumas figuras mais propícias ao grotesco 
por implicarem, por si próprias, sensações desconfortantes ou con
traditórias – tratase daquelas evocações de figuras já consagradas 
pela tradição imagética do grotesco. Como exemplo servem as re
ferências a animais asquerosos – “Porco lúgubre, trevoso” (“Tédio” 
– Cruz e Sousa, �98�, p.52); a doenças e outros aspectos mórbidos – 
“As unhas perigosas da bronquite” (“Doente” – �98�, p.�89); a 
partes do corpo ligadas ao baixo corporal ou ao obsceno, figuras 
que na teoria de Bakhtin expressam o tópos do grotesco – “A língua 
vil, ignívoma, purpúrea.” (“Demônios” – �98�, p.�43); ou ainda a 
figuras fantásticas do imaginário popular – “Lobisomens e feiticei
ras/ gargalham no luar das eiras” (“Pressago” – �98�, p.74). Os 
exemplos apresentados constituem termos que, de certa maneira, 
já trazem em si algum aspecto perturbador, visto representarem 
conceitos que no imaginário se associam à aversão, seja por represen
tarem a morte e o desconhecido, seja por remeterem aos aspectos 
baixos da vida. São formas de subversão da ordem e da normali
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dade, ou mesmo dos ideais de elevação, que por essas características 
estabelecemse a priori como grotescas, dependendo muito pouco 
de uma estrutura associativa para serem percebidos como tal.

O exemplo do soneto “Na luz” evidenciou um uso metafórico 
que em todos os sentidos se mostra elevado e positivo – algo sus
tentado já pelo tema do poema e pela natureza dos conceitos uni
dos na metáfora (alma e sereia). As duas imagens destacadas no 
fragmento têm sua beleza, já latente, potencializada pela relação 
estabelecida entre elas no contexto do poema. No entanto, a obra 
de Cruz e Sousa evidencia a ocorrência de imagens associadas aos 
campos semânticos do eufórico, do aprazível e do belo que assumem 
uma conotação grotesca ao ganharem novo significado por meio de 
associações. Lembremos da imagem da sereia, que surge em uma 
das definições dadas ao tédio: “Pesadelo sinistro de algum rio/ de 
sinistras sereias” (“Tédio” – Cruz e Sousa, �98�, p.5�). O sentido 
aqui presente se mostra bem distinto daquele em “Na luz”. No 
caso ora apresentado, o vocábulo “sereia” serve à construção plás
tica do tédio, constituindo uma imagem lúgubre, o que se deve não 
apenas à ideia que evoca (tédio é um conceito disfórico), mas prin
cipalmente ao adjetivo (“sinistras”, atribuído às sereias). Basta a 
intervenção desse adjetivo para que o campo semântico de “se
reia”, que comporta, entre outros, conceitos como o canto, o misté‑
rio e a beleza, sejam maculados pelo horror – as sereias, aqui, evo
cam o magnetismo deletério do mistério, constituem, portanto, 
manifestações de uma beleza com laivos de medo.

A adjetivação em Cruz e Sousa é excessiva, contando dentre 
seus efeitos comuns a promoção do grotesco. Muitas vezes, encon
tramse formas em que o adjetivo atua como nódoa de estranha
mento impressa sobre determinados substantivos: em “Pressago”, 
por exemplo, surge a extravagante imagem de “vesgas concupis
cências”, na qual o adjetivo que define formas turvas e convulsas, 
aplicável, portanto, ao material, é associado a um substantivo abs
trato, criando uma relação qualificativa fora do comum, que pode 
sugerir um retrato febril da luxúria, ao mesmo tempo em que evo
ca o horror de corpos tortos. Novalis (�988, p.�4�), afirma no frag
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mento no 98 de Pólen que os “adjetivos são substantivos poéticos”. 
Possivelmente ele se refere à faculdade que essa classe de palavras 
possui de conceder nuanças novas aos nomes, especificandoos, 
tornandoos únicos ou mesmo desafiando sua conceitualização 
regular. Adjetivos, amiúde, concedem aos substantivos relevo e 
abremnos a um novo leque de possibilidades de significação. De 
fato, em Cruz e Sousa, essa classe de palavras serve como uma 
expressiva fonte de efeitos grotescos, ressignificando nomes co
muns ou dotandoos de cores estranhas por meio de qualificativos 
que em geral não se aplicam a eles.

Na poesia de Cruz e Sousa, tanto as metáforas como os adjeti
vos possuem essa função singular de promover relações de significa
ção novas, aproximando conceitos heterogêneos ou acrescentando 
a termos usuais tonalidades incomuns, constituindo, dessa forma, 
dois processos composicionais do grotesco. Tratase de recursos 
empregados no âmbito do discurso, mas cujas implicações se dão 
no plano semântico. Esses usos de linguagem constituem imagens 
grotescas que remetem, mais uma vez, à plasticidade dos poemas.

Como a poética de Cruz e Sousa opera conjugações entre polos 
radicalmente opostos, mesmo sua configuração do grotesco não se 
dá dentro de uma categoria confortavelmente isolada. Seu uso ino
vador, fruto de um virtuosismo verbal, por vezes busca efeitos de 
arrebatamento suscitados por uma forma de beleza anômala. Mes
mo o transcendente encontra espaço em suas manifestações do gro
tesco, o que revela a influência de outra categoria – o sublime. Den
tro do plano de conjuração de novas correspondências presente na 
poesia de Cruz e Sousa, o sublime aproximase tão intimamente do 
grotesco que, em muitos casos, é quase impossível distinguir as 
duas categorias.

Como o grotesco em Cruz e Sousa assume faces variadas, dare
mos atenção, a seguir, aos poemas em que o grotesco se relaciona de 
perto com o sublime. Tratase de um aspecto que lança nuanças 
novas ao quadro oferecido pelos usos do grotesco, já que as tensões 
e amálgamas entre grotesco e sublime continuam a tradição român
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tica da busca do absoluto na arte, adentrando mais profundamente 
a trilha apenas iniciada pelos primeiros românticos.

Os românticos conferem ao sublime contornos distintos e mais 
intensos do que aqueles que envolviam o conceito em outros con
textos, como nas poéticas da Antiguidade, nas quais, a exemplo das 
elucubrações de Longino, o sublime era concebido como recurso 
retórico de arrebatamento do leitor, seja emocional, por meio de 
uma forma de fruição catártica, ou intelectual, na remissão a pensa
mentos elevados (Longino, �992, p.77). Para Longino, o objetivo 
do sublime era expressar a excelência discursiva, elevando o poeta 
acima dos leitores. O discurso do sublime seria, desse modo, dota
do de uma beleza que intimida:

Não é à persuasão, mas ao arrebatamento, que os lances geniais 
conduzem os ouvintes; invariavelmente, o admirável, com seu impac
to, supera sempre o que visa persuadir e agradar; o persuasivo, ordina
riamente, depende de nós, ao passo que aqueles lances carreiam um 
poder, uma força irresistível e subjugam inteiramente o ouvinte. (Lon
gino, �992, p.73)

No tratado de Longino, podese notar, há uma relação hierár
quica no âmbito da contemplação quando se retrata o confronto 
entre a sensibilidade e o sublime.

Os românticos, tanto no pensamento quanto na produção artís
tica, hiperbolizam as possibilidades do sublime já aventadas pelas 
obras clássicas. Para os antigos, os limites do sublime – uma cate
goria, segundo Longino, não subordinada apenas ao talento pes
soal, mas condicionada a técnicas – eram bem delimitados, para 
que a tentativa de desencadear o arrebatamento pelo elevado não 
caísse no ridículo do exagero. Os exemplos de Longino demons
tram que, ao gosto equilibrado clássico, as barreiras do sublime 
eram muito frequentemente transpostas, gerando obras de mau  
gosto.

Já os românticos, movidos por um espírito de liberdade e trans
posições, alargaram as fronteiras do sublime. Todas as formas de 
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fruição do elevado, absoluto e infinito são enfeixadas pela catego
ria do sublime, mesmo quando se dedicam a veículos de terror, 
medo ou formas de beleza ambígua. Isso é certo, sobretudo, quan
do se observam as obras românticas entre os ingleses e alemães. 
Neles, tempestades marítimas, abismos, florestas frondosas e er
mas, cataclismas, figuram entre o sublime mais que as formas de 
beleza plácidas.

Com efeito, em sua sistematização da faculdade do juízo, Kant 
define o sublime de maneira muito semelhante à observada na 
obras estéticas românticas. O sublime, na definição kantiana, nas
ceria da constatação de que a razão humana, em face de fenômenos 
sensoriais de grandiosidade imensurável, possui limites, não po
dendo compreender todos os aspectos da realidade. O sublime 
constituiria um desafio também à imaginação, a qual, ante a pers
pectiva da infinitude do sublime, falharia em representálo concre
tamente; tal impossibilidade transportaria o homem diretamente à 
instância das “ideias”, na qual o sublime então poderia ser repre
sentado. Desse modo, suscitaria o sublime a contemplação dos as
pectos mais violentos e magníficos da natureza, tais como o mar 
agitado pela tempestade, as gargantas dos abismos e os céus infini
tos; nas palavras de Kant:

la naturaleza suscita las más veces las ideas de lo sublime cuando es 
contemplada en su caos y en el desorden e ímpitu destructor más sal
vages e irregulares com tal de que se puede ver grandiosidad e poten
cia. (Kant, �96�, p.87)

Grosso modo, poderseia colocar sob a égide do sublime todos 
os fenômenos nos quais se vislumbre a infinitude. O sublime seria, 
portanto: “lo absolutamente grande [...] lo grande por encima de 
toda comparacíon [...] aquello comparado con lo cual resulta pe
queño todo lo demás” (Kant, �96�, p.899�). Por atestar a peque
nez do homem e tirarlhe o amparo da razão, o sublime afetaria o 
espectador de forma opressiva, misteriosa e, ao mesmo, tempo ex
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tática. Portanto, tratase de uma forma de beleza ambígua, não 
acessível à razão, apenas à imaginação.

Com efeito, algo de ameaçador paira entre o homem e o objeto 
de contemplação sublime; consciente disso, Thomas Weiskel defi
ne o sublime kantiano (o qual compartilha muitos pontos em co
mum com o sublime plasmado nas obras de arte românticas) como 
uma força de transcendência do estado humano, para o absoluto, 
mesmo que esse transporte ofereça riscos à integridade do sujeito 
(Weiskel, �994, p.�43). Como exemplos de produtos estéticos sen
síveis ao sublime, temos as pinturas de Kaspar David Friedrich, 
pintor romântico alemão que costumava retratar cenas nas quais 
figuras humanas diminutas são apresentadas, em geral de costas, a 
contemplar cenas nas quais as forças absolutas da natureza se ma
nifestam. O fato de os rostos humanos não aparecerem na média 
dos quadros de Friedrich comprova a teleologia de sua obra – ele 
não busca retratar o humano, ou mesmo o natural, mas o momento 
sublime, no qual as impressões humanas se perdem na contempla
ção. A posição das figuras humanas nos quadros de K. D. Fried
rich parecem atender a uma estratégia de fruição; já que, de costas 
para o observador dos quadros, elas estabelecem a sintonia de seus 
olhares com os dele, obrigandoo a contemplar o espetáculo subli
me pelo mesmo ângulo. O sublime seria, precisamente, conforme 
afirmação de Weiskel, determinado pela alegação inicial

de que o homem pode, no sentimento e no discurso, transcender o hu
mano – Deus ou os deuses, o demônio ou a Natureza – é matéria para 
grandes divergências. O que quer que defina o alcance ao humano não 
é, de sua parte, mais certo. Para Longino, o humano era o domínio da 
arte ou techné; o sublime, justamente aquilo que fugia à arte em nossa 
experiência da arte, a alma do corpo retórico. (Weiske, �994, p.�7)

Como o sublime é maior que o homem, seus objetos oferecem 
sempre um desafio para a expressão estética, já que a arte, como 
atividade humana, é subordinada a nossas limitações. O sublime, 
dessa maneira, seria mais uma tentativa de vislumbre que uma 
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plasmação concreta do infinito. Provavelmente por suas dimensões 
além do que suporta os meios de expressão da arte, Kant, na Crítica 
à faculdade de julgar, tenha buscado na natureza, e não na arte, os 
objetos sublimes que servissem de parâmetro para suas reflexões 
sobre o juízo estético.

O fato de o sublime representar uma abertura na arte a algo 
maior que ela própria leva os românticos a adotálo como uma das 
formas de fruição mais apropriadas ao gênio. Como foi visto no 
Capítulo 3, o gênio romântico é determinado, entre outros fatores, 
pelo desamparo metafísico que acomete o homem na modernidade 
em decorrência da crise desencadeada pelo triunfo da razão sobre o 
encantamento do mundo, sobretudo no que se refere a Deus. Com 
a morte de Deus, a sensibilidade moderna busca uma série de for
mas para preencher a lacuna deixada no imaginário sobre o que 
havia além da natureza. Nesse contexto que pede substituições, a 
arte é fórmula de operações mágicas e o artista, demiurgo. O ho
mem empresta de Deus sua potencialidade performática para 
construir novos alicerces no lugar daqueles derrubados pela razão. 
Se a arte faz às vezes da Criação, a ligação com os outros mundos 
além do material e do sensorial também precisa ser estabelecida; é 
nesse sentido que a transcendência se estabelece como faculdade 
estética semelhante à que se encontrava na religião; como afirma 
Weiskel: “na história da consciência literária, o sublime ressurge à 
medida que Deus eximese de uma participação imediata na expe
riência dos homens” (Weiskel, �994, p.�7).

Outra ligação estreita entre o sublime e o ideário romântico é 
assegurada pelo golpe que essa categoria estética desfere contra a 
razão. Como a razão é faculdade intelectiva que categoriza e men
sura os dados do mundo, suas disposições estão aquém dos parâme
tros demandados por algo desmedido como o sublime. O sistema 
de Kant, por supor a existência de elementos ininteligíveis no uni
verso, viu uma prova de suas suposições no sublime. Já os român
ticos, opositores que foram da razão ilustrada, viram no sublime 
uma forma de beleza mais que apropriada à legitimação de sua bata
lha contra a visão de mundo clássica. Pensandose ainda nas consi
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derações de Kant sobre o juízo, o belo diferenciarseia do sublime 
por ser inteligível racionalmente, por delimitarse nas impressões 
associadas ao aprazível. Já o sublime contaria com a desorientação 
frente ao infinito para sua fruição, gerando uma forma de beleza 
desconfortável. De tal óptica, o belo estaria para a razão como o 
sublime para a imaginação – faculdade valorizada pelos român
ticos; além do mais, o belo teria uma limitação e atenderia a regras,4 
enquanto o sublime as desafiaria por referirse ao ilimitado e ab
soluto.

Como foge à delimitação estanque de suas características, refere
se a uma forma de beleza independente do aprazível, evocadora de 
emoções divergentes entre si e para a qual a harmonia não contri
bui, o sublime se aproxima muito do grotesco, constituindo a seu 
lado uma categoria determinante para a sensibilidade estética ro
mântica.

Diferentemente do grotesco, contudo, o sublime parece ser uma 
categoria menos maleável; tendo sofrido poucas vicissitudes desde 
o romantismo. Como é muito difícil alcançar o sublime, também 
parece ser fácil perdêlo de vista na criação estética. O sublime de
pende da crença na possibilidade de transcendência mediante a 
arte, sem a qual suas formas são epidérmicas, postiças e, portanto, 
ilegítimas. Daí, em épocas em que o encantamento do discurso não 
está dentre seus postulados, o sublime perder sua força e se diluir. 
Já o grotesco é uma categoria que se nutre de vicissitudes; como 
dentre seus dispositivos fundamentais está a hibridação, ele tende 
assimilar as novas influências, subordinandoas a sua dinâmica de 
distorção. Por conta disso, é possível rastrear os elementos subsidiá
rios do imaginário do grotesco, mesmo nas obras mais distantes do 
contexto original. Assim, o grotesco parece ter sobrevivido ao ro
mantismo; já o sublime apenas legou alguns de seus aspectos a ou
tros contextos culturais. Curiosamente, o grotesco, duplo gauche 

4 No prefácio ao Cromwell, Victor Hugo prova que, para os românticos, o belo possuía 
mensurabilidade e limitação, afirmando as poucas possibilidades do belo frente ao 
grotesco ao dizer que o belo é um, ao passo que o grotesco seria mil (Hugo, �988, 
p.25).
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do sublime, pode contribuir para a preservação da segunda catego
ria além das fronteiras do romantismo strictu sensu – como reco
nhece Thomas Weiskel –,permitindo que o sublime chegue mesmo 
ao século XX:

É cada vez mais lugarcomum dizer que a consciência literária do 
século XX é uma variante tardia do romantismo, embora pouco reste 
da doutrina romântica. Certamente, enquanto ideologia – ou como 
uma constelação de temas – o sublime romântico, que a certa altura 
atingiu tanto prestígio na Inglaterra, e depois na Alemanha, está agora 
totalmente extinto. Seria difícil superestimar a presença do sublime 
romântico no século XIX [...] os temas do sublime poderiam facil
mente nos afastar do mundo do discurso, ou mesmo da arte [...] de há 
muito temos sido demasiado irônicos em relação aos largos gestos do 
sublime romântico [...].

Para agradar‑nos, o sublime deve ser agora abreviado, reduzido e 
parodiado como o grotesco, de algum modo contido pela ironia para 
assegurarnos de que não somos adolescentes fantasmas. Os espaços 
infinitos não mais são assombrosos; ainda menos nos atemorizam. Ex
citam a nossa curiosidade; no entanto, perdemos a obsessão, tão fun
damental ao sublime romântico, da infinitude natural. Vivemos outra 
vez num mundo finito natural, cujos limites estão começando a nos 
pressionar e podem esmagar nossos filhos. (Weiskel, �994, p.20�, 
grifo nosso.)

Weiskel mostra que não é necessário que se contemple o século 
XX para se constatar a agonia do sublime. De fato, como exemplo 
de ataques contra o sublime no século XIX, basta que vejamos a 
febre realista que tomou conta da sensibilidade ocidental na segun
da metade daquele século, para a qual as buscas dos românticos 
pelo inefável e suas epifanias tornaramse indícios de um escapis
mo mórbido e ridículo. Mas, como também parece reconhecer 
Weiskel, o sublime sofreu mudanças em decorrências de elementos 
da poesia moderna. Por exemplo, podemse observar semelhanças 
entre a fruição do absoluto presente na contemplação de aspectos 
da natureza do sublime romântico no fascínio pelo ideal inatingível 
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e a fruição da beleza que habita a constatação do nada, presente na 
plasmação do silêncio e das ausências na poesia de Mallarmé. Ora, 
o nada está para a poesia do final do século XIX e início do XX – de 
acordo com os postulados dissonantes da lírica moderna – como o 
absoluto para a poesia romântica tradicional.

Até chegar ao extremo representado pela constatação do vazio, 
a ironia e o grotesco operam vicissitudes no sublime garantindo a 
sobrevivência de algumas de suas pulsões básicas na lírica moder
na. Nesse ponto, basta lembrar a configuração do belo na obra de 
Baudelaire; em sua poesia, a beleza hiperbólica aspirada pelos ro
mânticos, por intervenções pungentes da ironia, nutrese do disfor
me e do anômalo, revigorandose para se estabelecer na lírica das 
épocas posteriores. Comparandose os céus infinitos e a natureza 
exuberante dos românticos com o olhar encantado que Baudelaire 
pousa sobre os marginais e sobre a vertigem das ruas da metrópole, 
esse último tem maior apelo para a sensibilidade moderna – mesmo 
na de nossos tempos – ; todavia, conta com o mesmo efeito de arre
batamento do sublime romântico usual. Podese dizer que a lírica 
de Baudelaire é um exemplo expressivo do triunfo do sublime so
bre a morte da crença na transcendência para a qual contribui efi
cientemente o grotesco.

A convivência entre o sublime e o grotesco já era almejada pelos 
românticos originais; em seu gosto por contrastes, eles buscaram 
unir trágico e cômico, e tal postulado levou Hugo, no prefácio ao 
Cromwell, a ver o grotesco como um elemento que intensifica a be
leza do sublime, oferecendolhe um contraponto. Diferentemente 
do que ocorre nessas primeiras teorias românticas, na lírica de Cruz 
e Sousa, já surgida em campo lavrado por Baudelaire, grotesco e 
sublime não se justapõem, mas se amalgamam por operações ana
lógicas. Como dito anteriormente, isso também ocorre em Baude
laire – na esteira de sua busca pela beleza no raro, no impacto das 
impressões e nas correspondências. Cruz e Sousa, como discípulo 
de Baudelaire e dono de uma sensibilidade harmonizada com as 
disposições da lírica moderna, também encontrou no grotesco 
meios de preservação do apelo transcendente da poesia, antes um 
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privilégio do sublime. Por conta disso, grotesco e sublime são cate
gorias aliadas dentro do fazer poético de Cruz e Sousa, sendo, por
tanto, as zonas de confluência entre essas duas categorias o foco 
sobre o qual incidirão nossas considerações sobre sua obra. Difere 
talvez de Baudelaire, em Cruz e Sousa, o pathos que envolve essas 
experiências estéticas. Seu sujeito lírico é doloroso (como aponta 
Roger Bastide), de maneira que seus experimentos estéticos pare
cem deverse não apenas a uma tentativa esteticista de inventar no
vos rumos para a beleza, mas também a de retratar o universo das 
angústias do eu lírico, de maneira a tornálo inteligível dentro de 
uma ordem particular.

O momo diabólico e a maldição poética

Em um primeiro nível de análise da composição do grotesco em 
Cruz e Sousa, deparamonos com questões que assombram toda a 
poesia moderna. Dentre elas, está o lugar do poeta na sociedade 
moderna, reconhecida como terreno árido para o belo, exílio hostil 
que separa o artista do ideal, transformando a vidência e a geniali
dade – faculdades reclamadas pelos românticos aos artistas – no 
estigma de uma maldição. Cruz e Sousa registrou em sua lírica a 
inadequação do poeta a um mundo pragmático e utilitário, onde 
suas quimeras estão fadadas a fenecer. É provavelmente essa cons
ciência que leva o poeta a reconhecerse como o “assinalado”, o vi
dente solitário das altas esferas, cuja verve poética é tomada pela 
turba comum como loucura. É o que move as reflexões no soneto 
“Assinalado” (em Últimos sonetos):

Tu és o poeta, o grande Assinalado 
Que povoas o mundo despovoado, 
De belezas eternas, pouco a pouco.

Na natureza prodigiosa e rica 
Toda audácia dos nervos justifica 
Os teus espasmos imortais de louco! 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�96)
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Como se pode ver nesse famoso soneto, as potencialidades su
blimes do artista, chamadas pelos poetas mais antigos de inspiração 
e genialidade, na lírica de Cruz e Sousa transformamse em insânia. 
Ora, conforme se estabelecem os arrimos da modernidade – capi
talismo, indústria e pragmática –, mais agudamente o poeta sente 
sua inadequação, demonstrando seu malestar na visão de si pró
prio e no ambiente a que está atrelado, exaurido de seus encantos e 
decadente.

Se os românticos se viam como eleitos, conferindo a sua arte os 
contornos de ofício sagrado – referindose a si próprios como anaco
retas, vates e audiência divina –, conforme o sentimento de deca
dência se acentua com a proximidade do fim do século XIX, 
metamorfoseiase o eleito em anátema, o anacoreta em dandy misan
tropo, o vate em louco e os ouvidos que decifravam a música divina 
tornamse os olhos que contemplam as gargantas do inferno. Se 
 entre os românticos de inclinação cristã, como Chateaubriand, o 
gênio era alentado pelo sopro divino, para os decadentes do fim do 
século eram os vapores diabólicos que atiçavam suas fantasias. É 
precisamente essa concepção de arte que gera as imagens sinistras 
de “Visão”, poema de Cruz e Sousa presente em Faróis:

Noiva de Satanás, Arte maldita, 
Mago fruto letal e proibido, 
Das profundas paixões. Dor infinita. 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�35)

Esse poema expõe alucinações que emergem da inspiração gera
da pela dor. Tais imagens são produto de um engenho poético que 
já não conta mais com as musas neoclássicas e com a luz da razão, 
mas que também não é impulsionado totalmente pela força motriz 
do romantismo mais primitivo. Para os românticos mais tradicio
nais, a imaginação, quando não era tributada à inspiração divina, 
diviniza o homem, em uma atitude rebelde na qual o gênio se tor
nava uma espécie de novo Prometeu. Entre os decadentes, a arte 
muitas vezes é feitura proibida que demoniza o artista. Daí a iden
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tificação estreita entre o diabo e o poeta em toda a poesia moderna 
– tema que em Cruz e Sousa conta com as formas de expressão do 
grotesco.

O satanismo em Cruz e Sousa é filho legítimo do culto ao mal 
perpetrado pela lírica de Baudelaire. Como tal, os motivos diabóli
cos estarão mais acentuados na obra em que o poeta se mostra mais 
sensível à influência de Baudelaire: Broquéis. Notase nesse volume 
de versos uma tonificação das características simbolistas, postura 
que trai a intenção de se estabelecer um paradigma da nova esté
tica, apresentando seus postulados de forma evidente. Nesse senti
do, uma peculiaridade de Broquéis é o relevo dado ao esteticismo, 
manifestado na virtuosidade das construções, dotadas de plástica 
delirante e de sonoridade evocativa, que por seus excessos algumas 
vezes beiram a verborragia. Na lírica de Cruz e Sousa estabelecese 
uma espécie de “estética do mal”, pela qual os elementos horripi
lantes, macabros e malditos servem à elaboração de imagens de rara 
beleza, o que fica evidente no refinamento estético que caracteriza 
os poemas dotados de imagens demoníacas. O erotismo, outro ele
mento que caracteriza a obra, mostrase tensionado por oposições 
acentuadas, utilizandose de aspectos malditos como forma de ex
pressar a atração erótica.

Todavia, em outras obras de Cruz e Sousa, como Faróis, o cará
ter esteticista do demoníaco parece atenuarse um pouco, sem, 
contudo, perderse a ligação da arte com o mal. Em Faróis, o esteti
cismo satânico cede terreno às figurações de pesadelos e de horro
res. Nesse livro, a beleza do mal surge não mais no requinte das 
sensações proibidas, como em Broquéis, mas na configuração de re
tratos de uma realidade distorcida e cataclísmica, oriunda do misté
rio das fantasias.

Em Broquéis encontramos um poema imbuído de satanismo – 
no qual satã ocupa o lugar de ancestral mítico, ou representante ar
quetípico e divinizado do artista moderno e, consequentemente, do 
próprio Cruz e Sousa. Tratase de “Majestade caída”, poema con
duzido pelas câmaras do grotesco que, embora descreva a miséria e 
a derrota como atributos satânicos, converte tais elementos em in
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sígnias da nobreza diabólica, evocando com a referência ao baixo a 
lembrança do elevado, e encontrando no grotesco matizes suaves 
do sublime:

�. Esse cornoide deus funambulesco 
Em torno ao qual as Potestades rugem 
Lembra os trovões que tétricos estrugem, 
No riso alvar de truão carnavalesco.

2. De ironias o momo picaresco 
Abrelhe a boca e uns dentes de ferrugem, 
Verdes gengivas de ácida salsugem 
Mostra e parece um Sátiro dantesco

3. Mas ninguém nota as cóleras horríveis, 
Os chascos, os sarcasmos impassíveis 
Dessa estranha e tremenda Majestade.

4. Do torvo deus hediondo, atroz, nefando, 
Senil, que embora rindo está chorando 
Os Noivados em flor da Mocidade! 

(Cruz e Sousa, �96�, p.96)

Para a construção da imagem desse monarca do submundo e 
deus às avessas, Cruz e Sousa retoma muitos dos aspectos inferiores 
e ridículos associados ao diabo, que remetem às representações me
dievais do elemento demoníaco – em vez do nobre satã que os ro
mânticos buscavam no Paradise Lost, de Milton. Esse diabo não é 
excelso, mas baixo, mais inclinado ao grotesco que ao sublime, um 
diabo pertencente ao polo inferior que comporta em si uma associa
ção entre a ideia da queda (já presente no título do soneto), e a preci
pitação topográfica das imagens que descrevem o diabo decadente. 
A humilhação da derrota reduz esse diabo ao húmus, e o grotesco 
toma a frente do poema por ser expressivo na manifestação da con
dição de vencido e da miséria. Afinal, a inferioridade é fornecedora 
de muitos motivos grotescos.
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“Majestade caída” é um poema dedicado à elaboração de um 
retrato em que todas as imagens convergem para apresentação de 
uma única figura – o diabo. O primeiro verso de “Majestade caída” 
já dá relevo ao caráter descritivo do poema. Nele, a figura do diabo 
surge de forma imediata: “Esse cornoide deus funambuleco”. Ao 
ser qualificado como um deus, satã sofre um processo de deificação 
que denuncia sua importância para o imaginário do poema. Satã 
não é meramente a entidade personificadora do mal, mas um deus 
de um panteão maldito, um deus às avessas. Os adjetivos que o 
qualificam colocam a bizarrice maligna desse deus por meio do 
grotesco, que na estrutura de configuração semântica da “majesta
de caída” surge como contraponto da carga enunciativa do vocábu
lo “deus”. Enquanto “deus” pressupõe elevação, “cornoide” evoca 
animalidade, remetendo mais uma vez à imagem clássica do diabo, 
representado como ente zoomórfico portador de características ca
prinas. O outro adjetivo é “funambulesco”, ligado ao campo do cô
mico popular.

Tais adjetivos ligados ao tópos do baixo, referentes ao riso vul
gar e à bestialidade, ao se associarem a um termo caracterizado pela 
elevação promovem um contraste agudo: polos opostos juntamse 
na imagem de um deus animalizado e reduzido ao ridículo, sem 
deixar, todavia, de ser deus. Nesses casos, os adjetivos grotescos 
aludem ao sublime em relação especular e antípoda – a intensifica
ção do grotesco, de certo modo, adorna com contrastes o conteúdo 
sublime comportado pelo vocábulo “deus”, individualizandoo, 
afirmando sua presença nos contrários. Tratase, assim, de um deus 
que tem em seu caráter os polos superior e inferior, um deus for
mado por contradições e marcado por uma forma de grotesco que 
evoca indiretamente o sublime.

O segundo verso amplia um pouco mais a imagem apresentada, 
posto que o diabo se apresenta em um quadro dramático. O trono 
desse deus decadente é cercado por “potestades” que “rugem”. Du
pla interpretação permite essa imagem que serve de adorno violen
to à figura do diabo. Por um lado, poderiam ser os anjos furiosos, 
que, de acordo com a iconografia religiosa medieval, eram apre
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sentados como forças que repeliam o diabólico para o inferno. To
davia, “potestades” também se refere aos anjos caídos, o que cons
trói a imagem da grotesca corte infernal, rugindo em torno de seu 
monarca. De qualquer maneira, essa imagem coloca em xeque o 
isolamento das categorias do grotesco e do sublime na composição 
do poema. Afinal, se, por um lado, tal imagem evoca as multidões 
bizarras dos arabescos e cortejos diabólicos medievais na figura dos 
demônios, por outro, remete à dramaticidade do embate entre o 
bem e o mal ou, ainda, à representação da magnitude diabólica. 
Nesses últimos casos, os elementos sublimes concorrem para for
mar a imagem das potestades.

Devido ao matiz cômico do adjetivo “funambulesco” (primeiro 
verso) surge nos terceiro e quarto versos da estrofe uma analogia 
entre a figura diabólica e uma forma maldita de riso. Curiosamen
te, o amálgama entre riso e mal – asseguradamente grotesco – é aqui 
composto com a utilização de uma partícula com laivos sublimes. 
Ora, nessa passagem, o diabo “Lembra os trovões que tétricos es
trugem,/ No riso alvar de truão carnavalesco”. Os trovões reme
tem ao elevado e manifestam a potência do riso diabólico, 
aproximandose assim do sublime, embora o lugar onde tais tro
vões estrugem seja o riso de um palhaço, expressando a agres
sividade de uma gargalhada grotesca. O caráter maldito do riso 
nessa imagem reside justamente na ideia de que o diabo, maldito 
por excelência, lembra o riso de um palhaço, que se materializa em 
trovões ameaçadores. Essa série de associações se mostra grotesca, 
pois representa o diabo, divinizado pela decadência, como uma 
figura cômica, oriunda da comunhão entre mal, tristeza e riso, 
materializada na gargalhada de um bobo de carnaval violenta como 
as catástrofes climáticas. A violência do riso maldito ganha ainda o 
campo acústico do poema: a sinestesia compostas com os fonemas 
\t\, \r\ e \R\ conferem a esses decassílabos uma sonoridade gutu
ral que evoca sons semelhantes a rosnados ou a trovões.

No verso que inicia a segunda estrofe operase de forma mais 
nítida a homologia entre o diabo e o riso; a majestade caída não 
lembra simplesmente um riso atormentador, ele próprio tem como 
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epíteto uma figura histriônica: o diabo é um “momo picaresco”. 
Mais uma vez, somos remetidos às representações medievais do 
diabo, com sua síntese grotesca de riso e mal. O riso irônico do dia
bo, nos versos seguintes, ganha uma representação ainda mais 
grotesca, já que ele se materializa em imagens asquerosas, em que a 
degeneração física torna visível o aspecto corrosivo do riso:

Abrelhe a boca e uns dentes de ferrugem, 
Verdes gengivas de ácida salsugem 
Mostra e parece um Sátiro dantesco

O grotesco não se limita aqui ao efeito repulsivo. A boca aberta 
em gargalhada de dentes podres traz reminiscências de uma série 
de fantasmagorias grotescas: a garganta do inferno, o riso dos fu
nâmbulos de rua, as presas de animais e a própria imagética do rea
lismo grotesco definido por Bakhtin. Essa boca horrenda ainda 
confere maior profundidade ao grotesco que já convertera o diabo 
em palhaço – agora ele é um funâmbulo disforme.

O horror de tal imagem é tamanho que encontra correspondên
cia com imagens do inferno oriundas da Divina comédia, de Dante, 
como atesta a comparação do momo demoníaco com o “sátiro dan
tesco”. Além de a figura do sátiro apresentar semelhanças com a 
representação clássica do diabo, sua ligação com os cultos de ferti
lidade da Antiguidade e seu caráter festivo permitem relacionálo 
com a comicidade e também com as divindades pagãs. O sátiro re
presenta o excesso de todos os apetites do corpo, podendo, por um 
lado, remeter aos vícios (em contexto cristão) ou aos prazeres vita
listas (em um contexto pagão). Monstruoso, mas ainda assim festi
vo, e de certo modo divino, o sátiro oferece às diretrizes do grotesco 
rumos diferentes do satânico e maldito; o diabo personificado no 
sátiro é dotado de uma estranha e incômoda galhofaria. Isso talvez 
explique o fato de o sátiro, apesar de ter uma forma que lembra a 
do diabo, precisar de um intermediário para efetivamente tornarse 
diabólico – o adjetivo “dantesco” exerce essa função. É o adjetivo 
que reúne, mediante o grotesco, uma figura relacionada à alegria (o 
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sátiro é alegre, assim como o palhaço) a um caráter lúgubre e maldi
to, compondo o retrato de um diabo que representa tanto a subver
são da majestade como do riso.

O riso, que até as duas primeiras estrofes já se mostrava contra
ditório, a partir do primeiro terceto revela ainda mais seu caráter 
ambíguo. Secretamente repousa nele um mal ainda maior, mati
zado pelos tormentos do ódio:

Mas ninguém nota as cóleras horríveis 
Os chascos os sarcasmos impassíveis 
Dessa estranha e tremenda Majestade

Nessa estrofe, fica claro tratarse do riso do rebelado. Toda a 
jocosidade é, na verdade, expressão de revolta, de um ódio desme
dido (“cóleras horríveis”), provavelmente oriundo do reconheci
mento da decadência. É importante atentarmos para o fato de que 
todo o ódio contido na ironia do riso diabólico não é percebido 
(“Mas ninguém nota as cóleras horríveis”). A cólera secreta sugere 
a frustração do diabo, uma majestade decadente (como o último 
verso da estrofe define), reduzida a monstro ridículo, cujo único 
meio de exteriorizar sua agressividade é mediante um sarcasmo 
maldito e corrosivo.

Ao serem elencados, lado a lado, a realeza e o ridículo (último 
verso da estrofe), temos, de forma grotesca, uma nobreza afirmada 
na inferioridade – tratase de uma divindade majestosa, reduzida a 
um monstro burlesco que é a própria manifestação da majestade, 
segundo a lógica às avessas do poema. O riso na estrofe final é ex
pressão de uma categoria ainda mais estranha ao cômico, visto esse 
conceito normalmente basearse na alegria. O riso diabólico tam
bém guarda uma dor intensa: a origem desse sofrimento é explici
tada na última estrofe:

Do torvo deus hediondo, atroz, nefando, 
Senil, que embora rindo, está chorando 
Os noivados em flor da mocidade!
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É curioso nesse trecho o emprego de adjetivos da ordem do gro
tesco, mais uma vez aplicados ao substantivo “deus”, afirmação 
por excelência da altivez e, portanto, sublime. Ao serem associados 
adjetivos como “torvo”, “hediondo”, “atroz” e “nefando” a “deus”, 
temse um contraste entre os atributos previstos pelo campo semân
tico da divindade e todo o horror que há no demoníaco, seja no que 
concerne à feiura, como em “torvo” e “hediondo”, seja no que se 
refere à natureza maldita, depreendida dos termos “atroz” e “ne
fando”. No verso seguinte, o adjetivo senil acrescenta novos con
tornos ao quadro grotesco. Ora, o diabo é um deus velho, exaurido 
de toda sua glória, cuja decadência se materializa na decrepitude 
física. A imagem do riso ambíguo fica completa nesse verso, reve
lando o motivo que o torna maldito: o riso do diabo é um pranto de 
falência, o demônio velho chora “os noivados em flor da Mocida
de”, ou seja, o passado augusto, anterior à queda. A majestade caí
da, reduzida a palhaço grotesco, tem dolorosamente cravada em si a 
lembrança de uma juventude gloriosa. Isolado no inferno que se 
desdobra em todas as formas do riso grotesco, ele relembra o paraí
so perdido. O diabo é um momo cansado, uma figura tragicômica 
cujo riso é expressão de ódio e dor.

O velho diabo de “Majestade caída”, no contexto da tradição 
romântica de representação do elemento demoníaco na arte, cor
responderia ao diabo visto como a grande vítima, o patrono da mi
séria, identificado aos vencidos – o exilado do paraíso que Baude
laire também cantara. Dois polos opostos, um representado pela 
divindade e pela majestade, outro pela hediondez e pelo ridículo, 
amalgamamse para afirmar a realeza na miséria. Além disso, 
conceitos disfóricos como dor, pranto e velhice, contrapõemse à 
imagem do riso, provocando forte efeito de contraste. O riso que 
guarda dor aproxima o diabo senil da figura do palhaço trágico, ví
tima do desprezo do mundo – o artista do ridículo e da dor. O pa
lhaço, como artista cujo trabalho é provocar o ridículo, apresenta 
uma estreita relação com a imagem do gênio incompreendido e an
gustiado. As lágrimas que provocam o riso podem ser vistas como 
uma das expressões mais patéticas do marginalizado.
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Ao diabo presente em “Majestade caída” corresponde o próprio 
artista: sonhador prenhe de faculdades criadoras, mas ridiculari
zado, derrotado, inferior e irônico, ou seja, o palhaço grotesco, o ar
tista cujas dores são ignoradas, cuja única arma é uma ironia estéril 
e a única salvação é o isolamento no sonho.5 O poema “Acrobata da 
dor” (Cruz e Sousa, �96�, p.92) demonstra claramente essa visão 
atormentada e angustiante do artista:

�. Gargalha, ri, num riso de tormenta 
Como um palhaço, que desengonçado, 
Nervoso, ri, num riso absurdo, inflado 
De uma ironia e de uma dor violenta.

2. De gargalhada atroz, sanguinolenta 
Agita os guizos, e convulsionado 
Salta gavroche, salta clown, varado 
Pelo estertor dessa agonia lenta...

3. Pedemte bis e um bis não se despreza! 
Vamos! reteza os músculos, reteza 
Nessas macabras piruetas d’aço...

4. E embora caias sobre o chão, fremente 
Afogado em teu sangue estuoso e quente, 
Ri! coração tristíssimo palhaço.

Como se pode observar, uma exposição da angústia é feita nesse 
soneto por meio da exploração de imagens ligadas ao universo do 
cômico. Mais especificamente, vêse a recorrência à figura do ar
tista burlesco. A metáfora do palhaço serve à humanização do “co
ração”, o qual poderia ser tomado como materialização da angústia 
individual, que parece ser o motivo central do poema, cuja angús

5 Essas características legam ao artista um status positivo, visto que a miséria nesse 
contexto está ligada a um valor heroico. Retomando Benjamin (�989, p.78), a lírica 
de Baudelaire inspirou poetas que “encontraram o lixo da sociedade nas ruas e no 
próprio lixo o seu assunto heroico”.
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tia se manifesta no riso – um riso desesperado, que evolui em con
vulsões dolorosas.

A figura do palhaço explorada pelo poema, tradicionalmente, 
encarna um caráter ambíguo do riso, visto que sua extravagância 
quase monstruosa, além de alegria, provoca também estranha
mento. A ligação que o cômico tem com o diabólico, atestada pela 
identidade entre figuras burlescas e demoníacas no imaginário 
popular medieval, pode servir à explicitação da dualidade caracte
rística do riso. Essa união, que na cultura vulgar tem origem na 
extrapolação dos aspectos inferiores e profanos, e, portanto, alegres 
do grotesco, parecem sinistras ao imaginário moderno. Como o poe
ma atesta, o grotesco que expressa esse palhaço está despido de joco
sidade, mas imerso em algo horrendo, visto que representa um 
amálgama de riso e dor – tratase de uma máscara cômica usada 
para a expressão do sofrimento. Na fusão grotesca entre riso e dor é 
que “Acrobata da dor” dará voz ao sentimento que o move – a an
gústia do indivíduo que se reconhece maldito na ridicularização de 
seu sofrimento.

Logo nos primeiros versos do soneto, o riso se mostra complexo, 
não expressando alegria, mas desespero: “Gargalha, ri, num riso de 
tormenta”. Ao se observar os termos de função qualificativa que se 
aplicam ao riso e ao palhaço (imagem metafórica que começa a ser 
construída e se evidencia já no segundo verso), percebese que to
dos eles pertencem ao mesmo campo semântico: representam o 
caos, a desarmonia e o desespero. São eles “tormenta”, “desengon
çado”, “nervoso”, “absurdo”, “inflado” e “violenta” – o riso de tor
menta sugere dor e desordem, aspecto que corresponde à figura de 
um palhaço desengonçado, sendo ambas as imagens fora da ordem 
comum, e expressam desespero e estranhamento. O adjetivo “ner
voso” revela um estado anormal e intenso da atividade psicológica e 
também sugere dor. “Riso absurdo” revela algo totalmente estra
nho à ordem do mundo, visto que o riso em si já promove rupturas 
na ordem esperada, enquanto o adjetivo “absurdo” expressa a total 
alienação do mundo tal qual se o conhece. O adjetivo “inflado” su
gere formas cheias e um crescimento excessivo – a enormidade é 
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característica inerente às monstruosidades, visto que representa 
proporções físicas anormais. Por fim, a “dor violenta” que infla o 
riso ao lado da ironia é intensificada por seu adjetivo (“violenta”) 
que expressa tensão e desordem. Como se vê, o riso, assim qualifi
cado, inevitavelmente se mostra ligado ao grotesco, pois manifesta 
muitas das características típicas desse fenômeno, tais como violên
cia, absurdo, caos e tensão. Tratase de um riso que subverte a or
dem do mundo revelandoo como sinistro e fonte de insegurança.

Os qualificativos da primeira estrofe evoluem numa gradação 
de terribilidade e estranheza a ponto de, no primeiro verso da se
gunda estrofe (e ao longo dela), assumirem um caráter sinistro e 
mórbido, encontrado nos adjetivos “atroz” e “sanguinolenta” apli
cados a “gargalhada”. Os verbos da segunda estrofe fazem alusão a 
movimentos bruscos – “agita” e “salta” –, assim como o adjetivo 
“convulsionado”, oriundo do particípio (portanto uma forma ver
bal), que também expressa movimento. Esses movimentos violen
tos revelam um espetáculo dinâmico: o palhaço que agita os guizos 
e salta. Eis um quadro de mobilidade febril, que se contrapõe às 
imagens presentes no último verso: estertor e agonia lenta. Assim, 
é possível dizer que os saltos do palhaço assumem um matiz mór
bido, pois se revelam próximos a espasmos de morte.

A composição da primeira estrofe mostrava uma associação do 
riso à desordem, uma espécie de febre furiosa. Já na segunda, o riso 
é caracterizado de forma ainda mais lúgubre, sendo o contraponto 
entre movimentos violentos e dor intensa, pressuposto em agonia 
lenta, que mostra o riso como convulsão mórbida, espasmos de dor 
e morte. A dor também fica evidente no particípio “varado”, que 
liga o terceiro ao quarto verso da estrofe num enjambement: “Salta 
gavroche, salta clown, varado/ Pelo estertor dessa agonia lenta”. O 
estertor “vara” o palhaço, verbo este que está ligado ao campo se
mântico de objetos agudos que trespassam corpos, o que serve a 
uma metáfora eficiente da dor súbita lancinante.

É curioso que esse particípio una os dois versos em enjambement: 
se em um deles há movimentos furiosos, no outro temos uma lenta 
agonia de morte. Estamos diante de uma ponte entre polos opostos, 
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o das convulsões (atividades agitadas) e o da morte (inércia), liga
ção entre euforia e disforia, um efeito de claro/escuro que revela a 
tensão ambígua que mantém o poema – a vida que reside no espe
táculo e a morte que espreita no sofrimento que o move. O termo 
“estertor” também tem uma aplicação curiosa. Um salto é ativi
dade física intensa que provoca a respiração ofegante. No poema, 
porém, “estertor” mostra que essa respiração evolui para a agonia 
de um moribundo, revelando o fato de se tratar de um espetáculo de 
morte, dotado de uma disforia que poderia encontrar comprovação 
nas reticências no fim do último verso, marcação essa que implica 
um mergulho no vazio. Uma sensação de cortinas se fechando pode 
ser apreendida, visto tratarse de um espetáculo. Assim, observase 
uma gradação de violência e uma atenuação dessa violência quando 
se dá a associação dos movimentos a espasmos de morte.

O espetáculo, que parecia findo, recomeça no primeiro terceto. 
Aqui fica evidente o caráter espetacular da atividade do palhaço: 
“Pedemte bis e um bis não se despreza”. Com esse verso materia
lizase um público de espectadores. Aqui, o espetáculo das pri
meiras estrofes é reconvocado pela voz lírica, que dialoga com essa 
personagem ao longo do poema, dotandoo de movimentos por 
verbos imperativos. Essas supostas ordens têm função performá
tica, visto que os comandos verbais já trazem implícitas as ações do 
clown.

Também na atuação dessa voz imperativa podese ler o indício 
de automatização da figura do palhaço. Ela o torna uma espécie de 
brinquedo que “funciona” apenas quando estimulado por outrem 
– uma espécie de títere, cujas cordas são movidas pela voz poética. 
O palhaço é uma metáfora que humaniza “o coração”. Portanto, ao 
se reduzir uma figura prenhe de humanidade a um autômato, 
promovese um fenômeno de alheamento – o que era comum torna
se estranho, manifestado na mecanização do homem. A fusão en
tre homem e mecanismo autômato é típica do grotesco, pois apro
xima polos antagônicos (homem × máquina) e revela a vontade 
humana como algo submisso a uma ordem alheia ao mundo conhe
cido. Por isso, o motivo do autômato tem uma reincidência desta
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cada nas obras construídas sob a égide do grotesco, como legitima a 
ficção romântica.

Os dois últimos versos da terceira estrofe comprovam o caráter 
grotesco desse poema: “Vamos! reteza os músculos reteza/ Nessas 
macabras piruetas d’aço”. Em “piruetas d’aço” temos não apenas 
um movimento pesado, provocado por músculos tensos, mas a me
canização do homem. Há um contraponto interessante entre o 
substantivo “piruetas” e seus qualificativos. O substantivo remete 
a movimentos alegres e jocosos, os quais são desvirtuados pelos 
qualificativos. Não apenas o aço solidifica, automatiza e confere 
gravidade, como também o adjetivo “macabras” tinge o espetáculo 
de aspecto lúgubre. O riso associado às piruetas tanto macabras 
como de aço revelase anômalo e soturno. Nessa passagem, temos 
não apenas o heterogêneo (piruetas × aço; piruetas × macabras), 
mas também o aspecto jocoso do riso diluindose em automatismo 
e morbidez.

A última estrofe traz a queda brusca, desfecho trágico do espe
táculo que se desenvolvia até agora. A queda já aparece no primeiro 
verso: “E embora caias sobre o chão, fremente”. O adjetivo “fre
mente” expressa o efeito ruidoso do acidente, que ainda tem sua 
dramaticidade acentuada pelas imagens dos segundo e terceiro ver
sos, localizadas entre o grotesco e o patético: “Afogado em teu san
gue estuoso e quente,/ Ri! coração, tristíssimo palhaço”. Chama a 
atenção a contrariedade que eleva a dor a graus superlativos – al
guém afogado em sangue, que gargalha em desespero –, imagem 
hiperbólica da angústia. A figura cômica do palhaço, em meio a um 
espetáculo trágico, serve de metáfora para o coração que se revela 
nessa estrofe como o autor do espetáculo que funde dor e riso no 
grotesco.

“Acrobata da dor”, dessa forma, pode ser visto como expressão 
da consciência trágica do artista marginal e maldito do fim de sécu
lo, que já se insinua na figura do diabo frustrado de alguns poemas 
de Cruz e Sousa. A lírica de Cruz e Sousa é palco de um confronto 
entre as pulsões baixas e materiais do indivíduo contra as bizarras 
quimeras da fantasia, produtos de seu mundo ideal. Como se carac
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teriza por confronto, o pathos que tange sua lírica apresenta conso
nâncias com o tópos da angústia. Com efeito, muitos dos poemas de 
Cruz e Sousa buscam materializar a energia dinâmica da angústia, 
utilizandose de uma de expressão para a qual convergem elemen
tos oriundos tanto do sublime como do grotesco. Nas considera
ções sobre “Majestade caída” podese notar que o grotesco abre 
espaço em Cruz e Sousa para reminiscências, se não manifestações 
de fato, de formas do sublime.

Amparado por satã, o gênio de Cruz e Sousa tecerá as analogias 
entre a arte e o mal; a angústia intermediará essa relação na qual se 
apresentaram algumas vias de transcendência. O esteticismo satâ
nico de Cruz e Sousa tem ainda outra face, tão intensa quanto a do 
poeta maldito. Tratase das impressões sensoriais e da transcen
dência por elas motivadas. Nessa temática, o erótico tem papel es
pecial.

Embates entre concreto e  
inefável na arena do sensorial

Em Cruz e Sousa há uma tensão característica que revela seu 
universo poético como cindido entre duas instâncias que se emba
tem no plano da elaboração estética. Poeta idealista por um lado, 
mas sensualista por outro, Cruz e Sousa retrata em sua obra de ma
neira agônica o conflito entre o físico e o etéreo, que muitas vezes 
expressa a convivência problemática entre grotesco e sublime.

A concepção de que as sensações físicas podem abrir caminhos 
para outras realidades é marca do simbolismo, expressandose, por 
exemplo, por meio de práticas ligadas a tóxicos, venenos e perfu
mes em Baudelaire, à música em Verlaine ou à busca por sensações 
sui generis em Huysmans. No caso deste último, lembremos que o 
herói do romance A rebours, como anacoreta da decadência, isolase 
da convivência com o mundo comum: o hedonismo extravagante 
de Des Esseintes transforma seu exílio em eremitério, onde praze
res excêntricos, como a contemplação de obras de arte raras, cultivo 
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de plantas tóxicas estranhas e a entrega quase mórbida às cismas 
interiores, convertemse em ofícios de uma religião das impres
sões.

No Brasil, a poética de Cruz e Sousa, sempre regida pelas ten
sões, vê semelhanças entre o arrebatamento da sensibilidade e os 
ardores da febre. Sua obra talvez seja a manifestação mais bem
acabada da explosão da sensibilidade em zonas nas quais as formas 
da imaginação se unem convulsivamente às impressões. Seus poe
mas são manifestações do êxtase, sobretudo quando se considera a 
primeira obra em versos de Cruz e Sousa – Broquéis.

Broquéis, segundo consta nas informações biográficas forneci
das por Nestor Vítor, foi escrito em pouco tempo. Tratase de uma 
compilação de poemas que datam da segunda e definitiva ida de 
Cruz e Sousa ao Rio de Janeiro, em �890. Considerandose a data 
da publicação do livro – �893, constatase que os poemas que o 
compõem foram escritos em apenas três anos (Vítor apud Couti
nho, �979, p.�278). O pouco espaço cronológico que há entre os 
poemas pode explicar a recorrência de muitos temas e leitmotivs 
que chamam a atenção em Broquéis, como o esteticismo decadente, 
o erotismo, a convenção de imagens cromáticas brancas e a tona
lidade febril e violenta de seu discurso. Na época da publicação  
do livro, essas características foram interpretadas como cacoetes do 
poeta. Ao contrário disso, elas parecem compor antes um plano de 
integração estética arbitrário. A unidade existente em Broquéis não 
dá indícios de ser simplesmente involuntária; ao levarmos em conta 
a proposta de lançamento de um livro comprometido com uma 
nova estética, tendemos a considerar como proposital a homoge
neidade das características dessa obra. O livro apresenta inclusive 
um poema programático – “Antífona” –, no qual se observa a exis
tência de muitas das idiossincrasias da obra, como a temática, o elo
gio ao esteticismo e a materialização de imagens diáfanas, elemen
tos que podem ser considerados parte de uma proposta estética.

Uma tonalidade eufórica marca Broquéis; a expressão dos poe
mas é exclamativa e violenta, comprometida com a promoção de 
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impacto. A musicalidade, oriunda provavelmente dos preceitos  
de Verlaine, toma conta da organização sonora dos textos, em sua 
maioria sonetos feitos com apuro estético parnasiano, mas conta
minados por um acúmulo de imagens que se manifestam numa 
construção sintática diferente da retórica lavrada com equilíbrio 
pelos poetas do Parnaso. Por conta de tais características, os poe
mas são acentuadamente plásticos. Cruz e Sousa não argumenta 
nem narra em Broquéis, raramente descreve; na maior parte dos 
textos, o poeta simplesmente apresenta.

Normalmente atribuise ao simbolismo a construção de poemas 
por meio do discurso sugestivo, o qual dota os silêncios e as entreli
nhas de significação tão expressiva quanto a das palavras. Exem
plos típicos, e talvez até mais radicais dessa proposta, podem ser 
observadas em poemas de Mallarmé ou em Maeterlinck, cuja obra 
Serres chaudes pode dar mostras claras dessa prática estética. Em 
Cruz e Sousa, no entanto, e principalmente em Broquéis, constata
mos uma forma de expressão muito diferente da encontrada nos 
poetas do simbolismo europeu, afeitos às “ausências”. No poeta 
brasileiro, os substantivos geralmente se acumulam em associações 
metafóricas e os adjetivos revestemnos de matizes variados. Uma 
estrofe do soneto “Dilacerações” permite a visualização dessa ma
neira de construção:

Carnes virgens e tépidas do Oriente 
do Sonho e das Estrelas fabulosas 
carnes acerbas e maravilhosas 
tentadoras do sol intensamente... 

 (Cruz e Sousa, �98�, p.24)

Cada substantivo está acompanhado por pelo menos um adje
tivo, e não há nenhum verbo (o que é bem típico de Cruz e Sousa), 
o que aumenta a plasticidade de seus textos, visto que a ação susci
tada pelos verbos se mostra atenuada. A sugestão, cara aos simbo
listas, na estrofe apresentada, dáse na apresentação de imagens, de 
forma não descritiva, apenas por elementos nominais; no entanto, 
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essa forma de construção discursiva implica uma expressão clara 
dos conceitos, o que pode ser visto como um fator pouco sugestivo. 
O crítico Carlos Dante Moraes vê Cruz e Sousa como poeta mais 
afeito à exposição de impressões do que à sugestão do impreciso; 
para ele, destacase a dramaticidade das imagens:

A sua linguagem tumultuosa, a sua pletora verbal tendem, em re
gra a dissipar o mistério e até mesmo a sugestão. A beleza das suas 
imagens e concepções, provém de uma dramatização fervorosa e paté
tica de sentimentos que impressionam muito mais que sugerem. [...] 
O órgão verbal poderoso que há nele está a serviço do instinto genéti
co, criador de símbolos e imagens. (Moraes apud Coutinho, �979, 
p.2856)

Poeta de imagens impactantes, conforme depreendemos da afir
mação do crítico. É justamente como espetáculo de figurações im
pressionantes que o grotesco se mostra em Cruz e Sousa, o que em 
Broquéis implica imagens eufóricas e violentas. Em poemas como 
“Cristo de bronze”, “Lésbia”, “Múmia” e “Dança do ventre”, as 
imagens referentes à carne e ao sangue são frequentes, assim como 
a violência expressa na tensão entre opostos, como atração e repul
sa, medo e desejo, animalidade e sexualidade humana, etc. Tais 
conceitos, postos em relações antagônicas, convergem no tema eró
tico em Broquéis com uma frequência que chama a atenção.

O erotismo em Cruz e Sousa não se expressa de forma equili
brada ou resolvida, mas consiste numa forma de sensualismo tenso. 
Os aspectos do demoníaco também estão associados à matéria eró
tica desenvolvida pelo poeta, numa clara remissão a Baudelaire que 
também revela a identidade do desejo com o tormento, o que mais 
uma vez implica o tópos da angústia. A matéria erótica é complexa 
em Cruz e Sousa, baseandose em tensões, expressas por contradi
ções e junções insólitas que por vezes se manifestam no grotesco.

O destaque dado ao erótico nos poemas de Broquéis parece ligar
se em seus fundamentos ao encantamento das impressões senso
riais e à busca do êxtase por meios anômalos – anômalos porque o 
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erotismo em Cruz e Sousa é revestido pela ameaça, contando em 
sua fruição com um híbrido de fascínio e terror. Eco de uma tradi
ção romântica que conferiu ao belo formas aflitivas oriundas de 
seus opostos, o erotismo maldito demonstra ser uma faceta mais 
intimista da contemplação da beleza turva utilizada pelo projeto es
tético romântico para alargar as fronteiras do belo. Além do mais, o 
erotismo é bastante adequado a uma estética questionadora dos 
postulados da razão, já que suas pulsões tangem a aspectos primiti
vos da sensibilidade, despertando sensações que colocam em xeque 
o isolamento da categoria do sujeito, por meio da diluição do indi
víduo em uma miríade de sensações inexplicáveis racionalmente.

Enquanto a arte encaminha o sujeito para nirvanas cataclís
micos, buscados em êxtases estéticos, o motivo erótico implica a 
precipitação do sujeito nos abismos da perdição. Por isso, o objeto 
de contemplação mormente assume a forma de monstros grotescos, 
vampiros devoradores, cuja atração magnética se estabelece em 
uma espiral de impressões contraditórias que vão do asco ao desejo, 
do fascínio ao horror e são unidas pelos elementos do grotesco e 
pela homologia entre êxtase e morte. O demoníaco, o macabro e o 
mórbido denunciam a filiação por parte do eu lírico de Cruz e Sou
sa a uma tradição do imaginário romântico, em vez da pudicícia 
religiosa. Não demonstra fidelidade ao moralismo cristão uma lí
rica que gerou poemas profanadores e sacrílegos como “Cristo de 
bronze” (Broquéis), no qual Cristo surge como entidade diabólica, 
ídolo do pecado e do desejo – “Na rija cruz aspérrimo pregado/ 
canta o Cristo de bronze do Pecado/ ri o Cristo de bronze das luxú
rias...” (Cruz e Sousa, �96�, p.73) – ou “Sextafeira Santa” (Últimos 
sonetos), onde a descrição do cadáver de Cristo é acometido por 
uma putrefação demoníaca – “Mas da sagrada Redenção de Cris
to/ Em vez do grande Amor, puro, imprevisto/ Brotam fosfores
cências de gangrena!” (Cruz e Sousa, �96�, p.2�3). Tais poemas 
revelam uma crise metafísica que não se submete aos postulados 
da fé cristã. Cruz e Sousa recorre ao cristianismo, assim como ou
tros simbolistas, na medida em que suas conotações místicas cor



LIRA	DISSONANTE	 509

respondem à transcendência mística que recobre sua experiência 
poética.6

O diabo, a morte e a doença são três entidades que ocupam o 
imaginário erótico romântico desde muito tempo e constituem uma 
longa tradição. A figura feminina maldita – misto de sedução e 
monstruosidade – manifestase de várias formas nas artes do fim 
do século XIX e suas representações parecem compartilhar uma sé
rie de características com os poemas de Cruz e Sousa de mesma te
mática. Essas sedutoras femininas apresentamse como seres que 
exercem poder de vida e morte sobre a criatura seduzida, sendo 
repelidas ao mesmo tempo que desejadas. Suas representações evo
cam imagens como as de predadores ou animais repulsivos, que 
fazem lembrar os velhos mitos e lendas das harpias, lâmias, vampi
ros, melusinas e esfinges. De alguma forma, esses monstros se nu
trem da desgraça do ser seduzido tanto por lhe trazerem maus 
agouros, como por fartaremse de sua carne e sangue.

O erotismo de Broquéis tem forte relação com o mal e com a 
morte. O desejo, na voz poética, manifestase como carnes lace
radas (como em “Dilacerações”), animais repulsivos (“Dança do 
ventre”) e figuras demoníacas (“Lésbia” e “Afra”). E o eu lírico, 
quando não é uma espécie de Tântalo imerso no tártaro do desejo 
inatingível, é vítima de uma relação erótica predatória com fre
quência alicerçada no grotesco. Contudo, em muitos momentos, o 
grotesco parece ineficiente para manifestar por si próprio a profun
didade dos abismos da perdição erótica. É nesse momento que o 
sublime a ele se mescla, expressando nessa conjunção um terror 
nascido do contato da sensibilidade do eu lírico com as forças dilui

6 Apesar de o cristianismo estar presente na poesia simbolista, do mesmo modo que 
outras manifestações místicas, como as religiões orientais ou o paganismo ocidental 
(este último mais influente no prérafaelismo inglês e na poesia de inspiração celta 
de Yeats), em alguns simbolistas, o cristianismo foi elemento bastante importante na 
elaboração de projetos estéticos. É o caso de Antonio Nobre, que imprimiu em sua 
poesia elementos nacionalistas, dentre os quais estava o catolicismo popular lusita
no; ou ainda de Alphonsus de Guimaraens, cuja poesia mística atesta uma devoção 
religiosa acentuada.
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doras do mistério com nuanças de morte. É isso que se observa no 
poema “Múmia”:

�. Múmia de sangue e lama e terra e treva, 
Podridão feita deusa de granito, 
Que surges dos mistérios do infinito 
Amamentada na lascívia de Eva.

2. Tua boca voraz se farta e ceva 
Na carne e espalhas o terror maldito, 
O grito humano, o doloroso grito 
Que um vento estranho para os limbos leva.

3. Báratros, criptas, dédalos atrozes 
Escancaramse aos tétricos, ferozes 
Uivos tremendos com luxúria e cio...

4. Ris a punhais de frígidos sarcasmos 
E deve dar com gélidos espasmos 
O teu beijo de pedra horrendo e frio!... 

(Cruz e Sousa, �96�, p.7�)

Escusado apontar a filiação da imagem central desse soneto – a 
múmia canibal e ctônica – às mulheres fatais dos poemas de Baude
laire, cujo poder de atração fatídico converteas com frequência 
em monstros que, embora descritos com a galanteria irônica e o 
requinte que caracterizam o discurso baudelairiano, apresentam 
laivos grotescos. Assim como Baudelaire (em poemas como “Le 
Léthé”) explora novas potencialidades na beleza ao conferir graça 
ao grotesco, Cruz e Sousa produz uma forma de beleza aflitiva na 
qual grotesco e sublime encontramse no retrato da contemplação 
do horror. Comum entre os dois poetas é o apelo erótico ligado à 
diluição de si próprio.

Em “Múmia”, temos uma força devoradora intimamente vin
culada aos aspectos do feminino, na figura de uma entidade he
dionda cujos traços tanto têm de grotesco quanto de sublime. A 
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própria matériaprima que compõe esse monstro devorador agrega 
aspectos sublimes e grotescos: a múmia é composta por “sangue”, 
“lama”, “terra” e “treva”. Tratase de vocábulos ligados ao grotes
co por remeterem ao tópos do baixo – literalmente ao chão, no caso 
de “lama” e “terra” – e por emanarem o horror e o fantástico, como 
“sangue” e “treva”. Esses mesmos termos ligamse a conceitos mí
ticos vinculados principalmente ao ctônico e ao telúrico (nos casos 
de “lama” e “terra”), e ao caótico, expresso na alusão às zonas limí
trofes entre vida e morte (“o sangue”), assim como aos elementos 
misteriosos que envolvem o cosmo, representando tanto as ausên
cias quanto a escuridão primordial (“treva”). Assim, a múmia é 
descrita como monstro gerado da conjugação da terra com a escuri
dão, banhada com sangue, de maneira muito semelhante à cosmo
gonia mítica. Os pontos de contato com o elemento caótico das 
cosmogonias inevitavelmente filiam a imagem ao sublime, reme
tendo ao infinito e à contemplação dos aspectos terríveis do próprio 
universo.

Mais adiante, é reforçado o caráter ctônico e cósmico da mú
mia:

Podridão feita deusa de granito, 
Que surges dos mistérios do infinito 
Amamentada na lascívia de Eva.

Se, por um lado, a putrefação aponta para os estágios avançados 
e repulsivos da morte, por outro, participa de uma composição 
imagética que depura a natureza grotesca: a ligação da podridão da 
carne com a terra gera a analogia com a pedra, a partir da qual nasce 
a deusa devoradora do poema. Não se trata de mero cadáver putre
fato, mas de uma “deusa de granito”, cuja condição hedionda en
contra o sublime ao se converter em entidade telúrica. O caráter 
sublime desse cadáver grotesco é realçado quando a múmia surge 
“dos mistérios do infinito” e é “amamentada na lascívia de Eva”, 
ou seja, é fruto da conjugação das forças cósmicas desconhecidas e 
do erotismo maldito representado pela figura de Eva, emblema do 



512	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

vínculo entre a mulher e o pecado, segundo a concepção judaico
cristã.

Assim, o próprio elemento feminino (por extensão, o erótico) – 
já que remete tanto ao mistério quanto ao ctônico – aproxima gro
tesco e sublime: ora a mulher integra a galeria dos monstros ctôni
cos, ora o fascínio ambíguo que exerce obriga o eu lírico a referirse 
à múmia como deusa, justamente por seus atributos femininos. A 
múmia de Cruz e Sousa aproximase, desse modo, das deusas
monstro dos mitos primordiais, fazendo parte do panteão grotesco 
criado pelo poeta, no qual já figura o velho satã decadente de “Ma
jestade caída”. Enquanto esse satã, como um Prometeu gauche, pre
side sobre os homens (mais precisamente sobre a “raça” dos poe
tas), a múmia encarna o escuro, o lado desconhecido da natureza e o 
feminino.

Assim como nos mitos, em que o caos gera formas monstruosas 
que se insurgem contra a nova ordem do cosmo, ameaçandoo de 
destruição, a múmia de Cruz e Sousa é força ameaçadora e voraz:

Tua boca voraz se farta e ceva 
Na carne e espalhas o terror maldito, 
O grito humano, o doloroso grito 
Que um vento estranho para os limbos leva.

A ligação da múmia com outros mundos recebe relevo ainda 
maior no primeiro terceto do poema, quando a boca devoradora 
grotesca evoca outras grotas, portais que ligam o mundo conhecido 
a mistérios terrificantes – imagens localizadas entre o sublime e o 
grotesco:

Báratros, criptas, dédalos atrozes 
Escancaramse aos tétricos, ferozes 
Uivos tremendos com luxúria e cio...

Esse decassílabo heroico é formado por aliteração de fonemas 
fricativos que dão à sequência cumulativa dos termos uma impres
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são acústica de crepitação, como se ao ler o poema caminhássemos 
em terreno escarpado. Além disso, notase um paralelismo perfeito 
na distribuição tônica das sílabas: proparoxítona (“báratro”)/para
xítona (“criptas”)/proparoxítona (“dédalos”)/paroxítona (“atro
zes”). Esse esquema também contribui para a impressão acústica 
de atrito, impressão essa que percorre praticamente todo o terceto: 
“escancaramse”, “tétricos”, “ferozes”, “tremendos” e “luxúria”.

Nesse terceto, as grotas estão ligadas ao elemento erótico: é pre
cisamente o terror matizado por magnetismo sexual (“uivos tre
mendos com luxúria e cio”) que parece tragar o eu lírico para o 
além. Nos “uivos de luxúria” encontramos um paralelo grotesco do 
“grito humano, o doloroso grito” despertado pela múmia, presente 
no segundo quarteto do poema. Se num primeiro momento a mú
mia é fonte de terror, posteriormente, escancaradas as portas do 
mistério e aberta a via para a transcendência rumo ao desconheci
do, ela tornase entidade promotora de atração erótica, expressa no 
terror e nas imagens acústicas, agora bestializadas pelo desejo. Se o 
grito de terror era humano, os sons da luxúria são animalescos (“ui
vos” movidos pelo “cio”).

No terceto final, o cadáver devorador, deusa grotesca e sublime 
dos mundos desconhecidos, é personificado como uma femme fa‑
tale:

Ris a punhais de frígidos sarcasmos 
E deve dar com gélidos espasmos 
O teu beijo de pedra horrendo e frio!...

Aqui, a atmosfera erótica que se insinuava na contemplação 
dessa entidade se torna mais explícita, na identificação da múmia 
com a femme fatale indiferente, de riso cortante como punhais, cujo 
beijo gélido é ofertado como um espasmo de morte. Imagens asso
ciadas ao campo semântico das ausências parecem evocar a morte. 
Seus beijos são como os dos vermes, monstros e vampiros de Bau
delaire – mordidas que, entre carícias nefastas, arrancam pedaços 
do indivíduo, aniquilandoo na experiência erótica.
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“Múmia”, desse modo, comprova a maneira como as experiên
cias sensoriais servem como forma de diluição do material e enca
minham a sensibilidade para as instâncias inefáveis, mesmo por 
caminhos perigosos. O mundo material, apartado dos ideais e dos 
sonhos, em Cruz e Sousa, é palco da angústia, já que sua lírica ates
ta uma busca passional pela dissolução da matéria e a liberdade das 
outras faculdades do sujeito – sejam essas o espírito, a consciência 
ou a imaginação. Por isso, o erotismo está entre os temas mais ten
sos de sua lírica, já que nele os impulsos da matéria, expressos no 
desejo sexual, se tornam intensos, ao mesmo tempo em que propi
ciam sensações de evasão do próprio corpo, suscitadas por estados 
extáticos. Juntase a esses elementos toda a tradição do erotismo 
maldito legada pelo romantismo, que em Cruz e Sousa transforma 
a pulsão erótica em um arrebatamento a planos muitas vezes sinis
tros, como se observou no poema “Múmia”.

O que se observa na obra de Cruz e Sousa, porém, não é o pro
cesso de sublimação do sujeito lírico – como supuseram algumas 
leituras canônicas da obra Últimos sonetos –, mas o retrato da aspi
ração dolorosa pela transcendência. Nesse sentido, convém lembrar 
aqui uma tendência da crítica em observar na lírica do autor um 
percurso que vai da revolta inicial nas primeiras obras até uma su
posta resignação estoica presente em Últimos sonetos. Tal tendência 
contou com forte prestígio, sendo representada por nomes bastante 
expressivos de nossa cultura artística, como Fernando Góes, Hen
riqueta Lisboa, Tasso da Silveira e Walter M. Barbosa.

Esses estudiosos tinham como ponto em comum a percepção de 
elementos cristãos na metafísica de Cruz e Sousa, concebendo a 
preponderância do satanismo estético como características supera
das em Últimos sonetos. No entanto, como aponta Ivone Daré Ra
bello, no ensaio “A jornada vã – polêmica sobre o misticismo cris
tão de Cruz e Sousa: Comédia divina e ironia moderna”, a busca 
por transcendência nos poemas de Cruz e Sousa manifestase com 
muito mais frequência na dúvida.

Além disso, a resignação atribuída por essa tendência da crítica 
aos poemas de Cruz e Sousa está distante das interjeições sofridas 
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do discurso passional que domina os meios de expressão do poeta. 
Tentar resolver os conflitos instaurados pela lírica de Cruz e Sousa 
mediante a perspectiva do misticismo cristã, além de ser um equí
voco, segundo Ivone Daré Rabello, seria uma forma cômoda de 
simplificar as tensões que são a pedra de toque de sua obra. Afinal, 
a aparente paz de alguns poemas de Últimos sonetos, como afirma 
Ivone Daré Rabello (apud Iopanan, �999, p.29), traz no fundo uma 
trama de “conflitos insolúveis”:

Se o caminho ascensional, místico, ordena grande parte desses Úl‑
timos sonetos, a temática, única na lírica brasileira, ao menos no século 
XX, suscita especulações sobre a via crucis do homem negro e pobre. 
Na arte, teria vertido dor em certezas espirituais e a experiência se su
blimara nas lides da elaboração poética, dissolvendose angústia em 
canto. A interpretação, muito recorrente, é também cômoda e acomo
dadora: todos conflitos que se põem à mostra na obra de Cruz e Sousa, 
em chave de poesia enigmática, ficam então resolvidos pela força com 
que o injustiçado se voltou para a visão beatífica. Quase como se o cru
cificado devesse agradecer a iniquidade, que afinal, fez dele poeta 
maior. E assim mais uma vez não se investigam as tensões da obra e 
permanece soterrada a função que os símbolos sublimes ocupam no 
conjunto da produção cultural daquele momento histórico, na pele da
quele poeta negro. (Rabello, �999, p.28)

Além da aspiração pela transcendência, é preciso considerar 
ainda a inclinação que a poesia de Cruz e Sousa tem pelas analogias 
vertiginosas e intrincadas. Assim, sublime e grotesco não se confi
guram isoladamente em sua lírica, mas, com frequência considerá
vel, misturamse, gerando uma forma de beleza nova, em medidas 
ainda não exploradas pelo romantismo anterior. Em Cruz e Sousa, 
a conjugação do grotesco e do sublime parece nascer da tentativa de 
expressar as dimensões dos conflitos de sua sensibilidade, tão aber
ta ao apelo das altas esferas como imersa nos disformes pesadelos 
interiores. É como configuração da dinâmica que orquestra as va
riações da angústia que essas duas categorias se unem.

Dor e arte são elemento superlativo em Cruz e Sousa, tomando 
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não apenas conta das instâncias internas do eu lírico, como dos es
paços metafísicos que a modernidade tornou vazios, com seu elogio 
da razão em detrimento da visão encantada de mundo. Por isso, 
podese falar em uma metafísica da angústia em Cruz e Sousa que 
tem entre suas pulsões a visão ascensional da arte, a busca do abso
luto no inefável e a negação da matéria. O universo de Cruz e Sousa 
é, desse modo, dotado de uma cosmografia dual, semelhante à pla
tônica, mas de cores mais carregadas.

A parcela do mundo físico, material e sensorial é revestida por 
formas grotescas que dão face a todas as limitações, carências e an
seios frustrados – o grotesco, nesse sentido, tende a ser o rosto he
diondo das misérias humanas; como é indicado em poemas como o 
soneto “Condenação fatal”:

Ó mundo, que és o exílio dos exílios, 
Um monturo de fezes putrefato, 
Onde o ser mais gentil, mais timorato, 
Dos seres vis circula nos concílios

[...]

Oh! Como são sinistramente feios 
Teus aspectos de fera, os teus meneios 
Pantéricos, ó mundo que não sonhas! 

(Cruz e Sousa, �96�, p.203)

Já o sublime, com seu caráter diáfano, indica o mundo onde as 
fantasias poéticas encontram o absoluto – é o sublime, portanto, 
que sugere o ideal. Todavia, como se pode observar, as duas catego
rias se encontram com frequência em sua obra, precisamente na
quelas zonas em que o transporte de um mundo a outro em geral é 
operado na tentativa de fixação do processo de transcendência. 
Desse modo, podese concluir que a visão metafísica de Cruz e 
Sousa é registrada esteticamente no processo de tentar romper as 
amarras materiais e subjetivas para diluir o sujeito no absoluto.
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Tédio: as paisagens dos mundos que desmoronam

O grotesco em muitos poemas de Faróis assume proporções 
grandiosas, parecendo tragar a realidade para um universo subjeti
vo em constantes conflitos, seja com a realidade exterior, seja com 
suas múltiplas instâncias interiores. Os poemas de Faróis encerram 
universos particulares construídos muitas vezes com a matéria 
tomada de vivências mais concretas do que, por exemplo, os capri
chos nefelibatas em Broquéis. Mesmo que mitificados pelo idea
lismo cruziano, aqui surgem referências às dores dos vagabundos e 
das ruas (“Violões que choram”, “Litania dos pobres”, “Canção do 
bêbado” e “Ébrios e cegos”), e, como supõe parte da crítica, algu
mas referências biográficas ao filho (“Meu filho”), à mãe morta 
(em “Pandemonium”) e às enfermidades mentais das quais a es
posa, Gavita, fora vítima (“Ressurreição”). Esse material é absor
vido pelo universo interior, retorcido por sua perspectiva grotesca, 
e ganha os contornos de um mundo próprio e autônomo. Faróis 
configura perfeitamente aquele fenômeno que Bakhtin define como 
carnaval de câmara, através de composições por formas oníricas e 
alucinatórias. Seus poemas parecem pesadelos íntimos construídos 
com fragmentos de dores e tormentos, não apenas pessoais, mas em 
alguns momentos universalizados.

A valorização do universo dos sonhos e a linguagem sugestiva 
que caracteriza Faróis possui uma ligação estreita com a imagética 
da noite, podendose ver nela o eixo em torno do qual gravitam as 
imagens que surgem nos poemas. Ligados à noite, encontramse os 
astros e demais signos noturnos presentes em poemas como “As es
trelas” (Cruz e Sousa, �96�, p.�08) e “Flores da Lua” (�96�, p.��3), 
remetendo em geral a uma atmosfera de placidez e mistério:

Lá nas celestes regiões distantes 
No fundo melancólico da Esfera 
Nos caminhos da eterna primavera 
Do amor, eis as estrelas palpitantes. 

(“As estrelas”)
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Brancuras imortais da Lua Nova, 
Frios de nostalgia e sonolência... 

(“Flores da Lua”)

Também são noturnos os fantasmas e demônios grotescos que 
surgem nos pesadelos retratados em “Pressago”:

Na brancura das ossadas 
Gemem as almas penadas  
Lobisomens e feiticeiras 
Gargalham no luar das eiras. 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�36)

Do mesmo modo, há todo o cromatismo negro que marca os 
poemas, provocando por vezes analogia entre escuridão e morte, de 
onde surgem imagens desoladoras como a presente na última estro
fe de “Canção do bêbado”:

Sim! Bendita a cova estreita,  
Mais larga que o mundo vão, 
Que possa conter direita 
A noite do teu caixão! 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�06)

Comparado ao tom febril de Broquéis, o volume dos Faróis pode 
ser visto como um livro mais melancólico. O cromatismo caracte
rístico da primeira obra de Cruz e Sousa, marcado pelos brancores 
cristalinos típicos do simbolismo e pelo rubor ígneo dos astros, do 
erotismo e dos demônios, na segunda obra parece ceder lugar ao 
prateado estéril do luar e ao negror da noite e dos segredos vislum
brados no universo dos sonhos e da morte.

O estudo de Roger Bastide sobre Cruz e Sousa deu atenção es
pecial ao papel da noite na obra do poeta. Segundo o sociólogo fran
cês, o desenvolvimento da temática noturna em Cruz e Sousa seria 
oriundo de duas influências. Uma delas, legada pelo simbolismo 
francês, comporta imagens como luar e estrelas e se caracteriza por 
uma esterilidade fria, à qual a poesia simbolista europeia era afeita. 
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A outra, deverseia a um discurso incutido na sensibilidade do poe
ta pelo preconceito da sociedade, segundo o qual o negro seria per
tencente a uma raça maldita, sendo relacionada a ele a inclinação 
aos vícios e ao pecado. Tal discurso teria repercutido na poesia de 
Cruz e Sousa como um sentimento de identificação com o demo
níaco, gerando imagens ligadas ao universo diabólico e aos horrores 
noturnos e sobrenaturais:

A noite apresenta dois aspectos na obra de Cruz e Sousa. Ora mui
to doce e muito boa, como se fora uma carícia do céu, ou um voo de 
anjos brancos: é a noite dos simbolistas. Ora, a noite feiticeira, satânica 
povoada de terrores e fantasmas. É o que chamarei o tema da noite 
africana. Cruz e Sousa aceitou a sua raça [...] Mas, coisa curiosa, aceita 
no mesmo tempo os preconceitos do branco para com o negro, consi
derado um ser amaldiçoado por Deus, levado ao desespero, impelido 
para o pecado, a luxúria e a orgia. (Bastide apud Coutinho, �977, 
p.�66)

Roger Bastide, partindo de uma perspectiva sociológica, consi
dera a obra de Cruz e Sousa em relação aos conflitos oriundos de 
fatores raciais, o que leva o estudioso a buscar na produção do poeta 
catarinense indícios das implicações acarretadas pela condição de 
negro. Segundo Bastide, a adoção do simbolismo por Cruz e Sousa 
estaria ligada a um esforço de “arianização” intelectual por parte do 
poeta. Sendo o simbolismo uma estética ligada ao norte da Europa e 
à cultura anglogermânica (como o próprio Bastide pretende com
provar em suas considerações), Cruz e Sousa teria visto nessa estéti
ca uma maneira de transpor a “barreira da cor”. O simbolismo, 
como uma estética aristocrática de expressão preciosista, promove
ria uma aproximação do poeta com a cultura do branco, de modo 
que a arte serviria como forma de superar a condição de negro.

O trabalho de Bastide destacase por certo pioneirismo, visto 
que até a época de sua publicação havia poucos estudos sobre Cruz 
e Sousa. Muitos dos trabalhos posteriores dialogam com o ensaio 
do Bastide, o que atesta sua relevância.
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Ele desenvolve seus argumentos com base, principalmente, no 
poema em prosa “Emparedado”, que, de fato, apresenta trechos 
quase confessionais – nos quais é patente acentuada angústia oriun
da do preconceito racial, assim como uma revolta frente às teorias 
cientificistas contemporâneas a Cruz e Sousa. À luz de “Empare
dado” e dos estudos de Bastide, Carlos Dante Moraes também de
senvolveu um estudo sobre alguns temas em Cruz e Sousa, no qual 
a questão racial também é posta no centro das discussões sobre a 
representação do tormento e da dor presentes na obra do poeta. Nas 
palavras do crítico, “a maior tortura de Cruz e Sousa vem de ele 
querer ser totalmente um branco de espírito e não admite que possa 
o fator ‘raça’ manipular a pureza nórdica de sua estesia” (Moraes 
apud Coutinho, �979, p.273).

A presença do fator racial na poesia de Cruz e Sousa demonstra 
ser uma discussão delicada, visto que no estilo do poeta não pesam 
apenas suas experiências pessoais, mas também leituras e progra
mas estéticos adotados. A personalidade atormentada que figura 
em seus textos é um eu lírico – o que não permitiria o vislumbre 
seguro de fatores biográficos. No texto “Emparedado”, assim como 
em outros poemas em prosa constituintes da obra Evocações, Cruz 
e Sousa parece dar vazão à confissão, e há realmente uma discussão 
de sua condição racial. Como aponta Alfredo Bosi em Literatura e 
resistência, ocorreria em “Emparedado” uma revolta contra os pre
conceituosos postulados científicos do fim do século XIX, a qual 
vale como discurso de resistência (Bosi, 2002, p.�68). “Empareda
do” e outros poemas, como “Crianças negras”, utilizamse do gro
tesco para retratar, de maneira patética, o sofrimento de ser negro. 
Nessas páginas, parece realmente existir um diálogo amargo com o 
preconceito, passível de ser observado na descrição da África como 
terra selvagem, luxuriosa e extravagante. A “noite africana” defini
da por Bastide pode ser observada no poema em questão. Mas, 
como atestam outros estudos críticos, os demais poemas “notur
nos” de Cruz e Sousa não parecem remeter explicitamente à angús
tia racial.

Atualmente, a leitura feita por Bastide sobre a relação da poesia 
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de Cruz e Sousa com uma tentativa de arianização é desacreditada 
pela crítica, assim como a associação dos elementos noturnos à de
preciação da origem africana pela cultura branca. Todavia, o recorte 
desses elementos na lírica de Cruz e Sousa feito por Bastide permite 
o reconhecimento de uma homogeneidade de temas no poeta que 
revelam a importância do grotesco na expressão de sua lírica. Bas
tide não menciona o grotesco, mas os elementos por ele destacados, 
em geral, atuam por meio de formas contrastantes e revelam as ten
sões de subjetividade conflituosa – além de contarem com uma 
imagética relacionada ao hediondo e ao mal, manifestações comuns 
ao grotesco.

O tema da noite em Cruz e Sousa também tem destaque no en
saio de Davi Arrigucci Júnior intitulado “A noite de Cruz e Sousa”. 
Nesse texto, o poema “Olhos do sonho” orienta um estudo sobre os 
usos grotescos presentes na obra do poeta e, mais detidamente, em 
Faróis. A noite, conforme Arrigucci Júnior, teria na lírica de Cruz e 
Sousa o papel de empreender a transcendência. Bastide já reconhe
cera em Cruz e Sousa influências do orientalismo de Schopenhauer, 
precisamente na aspiração ao ideal de dissolução no Nirvana das 
culturas budistas.

Para tanto, a noite, no que ela encerra de enigmático e desco
nhecido, implicaria uma identidade com a transcendência. Arri
gucci vê as imagens noturnas em Cruz e Sousa como formas de se 
alcançar novas realidades, as quais são vislumbradas mediante uma 
experiência semelhante à dos sonhos, sendo este um dos mais ex
pressivos pontos de distinção entre Cruz e Sousa e a estética parna
siana. O crítico alega que os recursos estéticos do poeta

demonstram [...] uma nova concepção de forma artística, que não 
apresenta, propriamente, mas sugere por signos uma realidade além, 
cuja estranheza, pelas marcas da experiência onírica já nada tem haver 
com o parnasianismo, muito pelo contrário; a noite e sonho, impõem 
desde o início suas sombras e indeterminações de modo a que a forma 
exterior, exata e nítida, cede espaço a mundos vagos, obscuros e ilimi
tados, antes indevassáveis, onde imagens com força simbólica se enraí
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zam na mais profunda interioridade humana e ressurgem confundidas 
numa paisagem de sonho. (Arrigucci Júnior, �999, p.�7�)

A poesia sugestiva é destacada por Arrigucci como recurso ino
vador, característico de Cruz e Sousa. A plasticidade de seus poe
mas, que permite abundante evocação de imagens, traz consigo a 
criação de universos herméticos devido à natureza misteriosa des
ses signos e à relação insólita que o elenco dessas imagens, por vezes 
discrepantes entre si, provoca. Podese dizer, com base na afirma
ção de Davi Arrigucci, que a poesia plástica de Cruz e Sousa torna 
visíveis sentimentos e sensações sinistras, tais como medos, tor
mentos e angústias, dandolhes corpo em materializações hedion
das e evocações de signos soturnos.

Porém, essa “visualização” não corresponde a algo concreto, 
pois as formas que o poeta dá a tais sensações abstratas tendem ao 
hermético e ao obscuro. Em Faróis, as sombras e as trevas ligadas 
ao tópos da noite parecem exercer a função de “encobrir” essas 
imagens, tornandoas indefinidas, portanto sugestivas, como um 
pesadelo ou uma alucinação. O principal sentido com o qual essa 
lírica conta é a visão. Um exemplo pode ser visto em “Violões que 
choram”, no qual as sensações despertadas pela música são materia
lizadas em imagens, e a correspondência entre som e imagem torna 
possível não apenas ouvir a música, mas, sobretudo, ver. O grotes
co, que na poesia de Cruz e Sousa demonstra ter atuação destacada 
na plasticidade, residindo especialmente nas metáforas e imagens, 
encontra nesses quadros poéticos campo que o privilegia.

Arrigucci Júnior, como já dito, dá destaque ao grotesco nas im
pressões noturnas de Cruz e Sousa. Para tanto, usa o poema “Olhos 
do sonho”, argumentando que nele a sensibilidade introspectiva 
exterioriza por meio do grotesco um horror do qual se torna vítima 
em uma perseguição obsessiva, na qual o mistério da noite dá vazão 
a temores que perscrutam o próprio indivíduo em imagens horren
das. Desse modo, podemos dizer que o mundo transfigurado pela 
perspectiva grotesca particular gera um mal que se volta contra o 
próprio indivíduo que o cria.
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De fato, em “Olhos do sonho” é possível observar indícios de 
uma realidade interior que, ao ser exposta na figura dos olhos per
seguidores, demonstra tornarse uma força opressora. Dentre as 
imagens misteriosas e horrendas que surgem no poema, encontram
se versos como: “Um sentimento de cruéis desertos/ Me apunha
lava com atrocidade” (Cruz e Sousa, �96�, p.�28). Por meio deles, 
podese dizer que a dor subjetiva definida por “punhaladas de 
 cruéis desertos” é despertada por esses olhos, e também que o sen
timento aqui contido poderia ser lido como a força motriz que en
ceta o olhar opressivo e misterioso que persegue o eu lírico. A inte
rioridade exteriorizada em “Olhos do sonho”, para Davi Arrigucci, 
seria uma manifestação grotesca de tormentos inconscientes; por
tanto, uma forma de dar vazão a repressões e dores secretas. Essa 
forma de expressão, segundo o crítico,

revela como a transcendência de Cruz e Sousa arranca do mais baixo 
da vida material, trazendo de sua origem realista e naturalista a con
vulsão dos tormentos, o peso das culpa irresolvidas as quais parecem 
assomar muitas vezes com as imagens do fundo obscuro do incons
ciente. Ao que parece, tratase da expressão da mais íntima interiori
dade que vai projetarse na tela dos sonhos e na própria consideração 
do universo sob a forma crispada e por vezes expressionista da alucina‑
ção que lhe confere o olhar visionário. (Arrigucci Júnior, �999, p. �77)

Visões distorcidas de uma interioridade atormentada seriam, 
portanto, a origem das imagens horrendas que ocupam os pesade
los de Faróis. Assim como “Olhos do sonho”, outro poema desta
cadamente grotesco do mesmo livro – “Pressago” – apresenta um 
elenco de imagens nas quais convivem horrores do imaginário po
pular, ligados ao sinistro e sobrenatural, com outros que parecem 
nascidos da subjetividade conflituosa. Em meio aos “vultos de en
forcados”, “sombras de bruxos”, “lobisomens” e “feiticeiras”, 
encontramse monstros grotescos construídos por meio da mate
rialização de sentimentos e sensações interiores:
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das vesgas concupiscências 
saem vis fosforescências

Os remorsos contorcidos 
Mordem os ares pungidos. 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�37)

Em “Pressago”, as dores interiores criam novos monstros para 
compor o bestiário grotesco evocado por essa sinistra balada. “Pres
sago” é um texto que cria uma atmosfera de agouro nefando, prin
cipalmente pela construção de imagens misteriosas e sobrenaturais. 
As “vesgas concupiscências” e os “remorsos contorcidos”, nesse 
quadro, também são transformados em fantasmas noturnos, o que, 
em consequência, acarreta a transformação dos fantasmas notur
nos em tormentos particulares, de onde se deduz que o quadro fu
nesto de augúrios malditos é um retrato da interioridade atormen
tada do eu lírico, configurado pela exteriorização de tormentos 
íntimos e interiorização do imaginário maldito e sobrenatural.

Ivoné Daré Rabello (�997) analisou minuciosamente esse poe
ma, vendo nele a construção de um discurso de previsões de horro
res, que se realizam já de imediato na evocação das imagens grotes
cas e na constituição do poema. Segundo a estudiosa, tal qual uma 
“dança macabra”, o poema de forte teor imagético progride de ma
neira coreográfica num cortejo de imagens distorcidas, ligadas tan
to à tradição do imaginário grotesco como à materialização de con
flitos subjetivos. Como atestado de seu ritmo musical e da sequência 
coreográfica, pode ser tomada a sua estruturação em redondilha 
maior – metro que, por ser comum à música medieval, ainda de
monstra a filiação do poema com expressões poéticas da cultura 
popular, sobretudo a balada.

Ivone Daré Rabello destaca o fato de que os agouros sinistros 
que marcam a atmosfera do poema seriam desencadeados por uma 
presença lúgubre evocada já em seu início – a sombra de Iago: “Nas 
sombras daquele Lago/dormita a sombra de Iago...”. A persona
gem invejosa da peça Otelo, de Shakespeare, deitaria sobre a atmos
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fera do poema toda a força de sua insídia, como uma presença nega
tiva, um ente sinistro desencadeador das previsões malditas que se 
concretizam ao ser mencionadas. A estudiosa vê nessa sombra uma 
identificação com os olhos perseguidores de “Olhos do sonho”, já 
considerado por Davi Arrigucci Júnior.

Ela chama a atenção para a relação entre os dois poemas, para a 
existência do leitmotiv da “perseguição”, no qual o elemento grotesco 
está posto em relevo, oriundo seja da perseguição das culpas e confli
tos interiores, seja do olhar opressivo da sociedade, que joga ao ostra
cismo e persegue o poeta negro com a reiteração de um discurso 
racista. O sentimento de ter pousada sobre si uma sombra opressiva 
e obcecada, segundo a autora, manifestase com intensidade nesses 
poemas, algo que se observa também na imagem da sombra rubra e 
maléfica que persegue a figura definida pelo eu lírico como “Divina 
Mãe” no poema “Pandemonium” (Rabello, �997).

Assim, Davi Arrigucci Júnior e Ivone Daré Rabello analisam o 
tema da perseguição em Cruz e Sousa e os conflitos interiores do 
inconsciente, manifestados em imagens noturnas e misteriosas. 
Enquanto Arrigucci observou a perseguição nos olhos do monstro 
invisível de “Olhos do sonho”, Rabello destacoua nas “sombras 
perseguidoras”. Tomando por base as relações feitas pelos dois pes
quisadores, podemos dizer que a sondagem interior promovida 
pelos poemas oníricos do poeta revelam um contato com uma espé
cie de duplo antagônico. A subjetividade exteriorizada pelo eu líri
co revela uma força misteriosa que se volta contra ele. Podese ver 
nessas manifestações um encontro da exploração dos estados in
conscientes por meio de propostas simbolistas com o velho tema do 
Doppelgänger romântico, um conflito típico da modernidade, que 
encontra manifestação no grotesco.

Edgar Allan Poe justamente transpôs para a lírica esse tema caro 
à ficção romântica no poema “The Raven”. A ave misteriosa que 
adentra o gabinete de estudos do eu ficcional do poema surge como 
uma imposição obsessiva de uma dor sem trégua, que no texto do 
poeta norteamericano é interpretada como a saudade e o luto pela 
morte da amada (a mulher evocada pelo nome de Lenore). Nos poe
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mas de Cruz e Sousa alvos das considerações feitas por Davi Arri
gucci Júnior e Ivone Daré Rabello, a dor interior também é exterio
rizada por horrores noturnos. A diferença residiria no fato de que, 
em Poe, essa dor se mostra pela presença hierática do corvo, en
quanto, em Cruz e Sousa, a dor se expressa na perseguição.

Referências ao corvo de Poe podem ser observadas tanto no poe
ma “Olhos do sonho” quanto em “Pressago”, o que atesta a possí
vel identidade do motivo da perseguição em Cruz e Sousa, consta
tado por Ivone Daré Rabello, e o tema da dor obsessiva no texto do 
romântico norteamericano. Ivan Teixeira, no prefácio à edição fac
similar de Faróis, destaca igualmente uma possível relação entre 
“Olhos do sonho” e o poema de Poe (Teixeira apud Cruz e Sousa, 
�998, p.XXI).

Em “Olhos do sonho”, o quadro narrativo que evoca um acon
tecimento noturno parece ecoar o tom lúgubre de “The Raven”:

Certa noite soturna, solitária 
Vi uns olhos estranhos que surgiam 
Do fundo horror da terra funerária 
Onde as visões sonâmbulas dormiam... 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�28)

Comparemos com os versos de Poe:

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary,
Over a many a quaint and curious volume of forgotten lore – 
While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping,a tapping,
As of some one gently rapping, rapping at my chamber door – 
“‘Tis some visitor,” I muttered, “tapping at my chamber door –
Only this and nothing more. 

(Poe, �983, p.�043)

A referência ao corvo no fim de “Pressago” – “o corvo hediondo 
crocita/ na sombra de Iago maldita!” (Cruz e Sousa, �96�, p.�37) 
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– pode ser entendida não apenas como uma remissão à tradição po
pular, na qual o corvo é ave de mau agouro, mas também como uma 
remissão ao poema de Poe, já bastante conhecido no Brasil nessa 
época.

O retrato da interioridade atormentada, visto como uma sonda
gem da face nefasta do inconsciente, parece uma importante fonte 
de recursos estéticos grotescos. Ao se pensar na proposta simbolis
ta, defendida por Gustave Kahn, de imergir a realidade no sonho, 
transfigurando o exterior por meio dos ditames do interior, encontra
se a justificativa para a tendência à configuração de “mundos” a 
partir da perspectiva íntima, tal como a poesia de Cruz e Sousa ma
nifesta.

Um dos recursos que permitem a visualização de outras realida‑
des constituídas pela lírica de Cruz e Sousa parece ser justamente o 
tratamento hiperbólico por ele conferido aos temas subjetivos. Sen
timentos íntimos ganham a forma de universos, de modo que esta
dos interiores contraditórios, marcados por tormentos e antíteses, 
ao serem retratados nos poemas, tomam corpo em imagens e sím
bolos igualmente tensos e ambíguos. Reunindo conceitos antagô
nicos e expressando rebeldia, essas imagens amiúde promovem 
efeitos grotescos. As realidades oriundas de tormentos internos 
constituem assim universos caóticos, nos quais os monstros da in
terioridade parecem lançarse contra a ordem do mundo exterior, 
num conflito entre a individualidade e os conceitos vigentes.

Essas realidades interiores, por seu turno, fazem fronteira ainda 
com outros mundos – o dos sonhos, o das fantasias, o do mistério. 
Ao incursionarem pelo universo subjetivo, elas são sempre viagens 
às fronteiras do desconhecido. Por isso, essa experiência, muitas 
vezes guiada pelo grotesco, é transcendente, e na transcendência, 
por sua vez, está a licença para a expressão do sublime. A interiori
dade é, portanto, a via de cruzamento entre os vários aspectos da 
obra de Cruz e Sousa: fantasia e misticismo, grotesco e sublime. O 
mundo interior é imprescindível para a poética de Cruz e Sousa, 
afinal é ele que filtra a realidade conhecida e gera as novas em sua 
obra, é deles que brotam as pulsões da transcendência que encami
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nham a sensibilidade poética das grotas da subjetividade aos céus 
infinitos do absoluto.

Esses mundos interiores possuem a sua substância essencial. 
Cruz e Sousa submetea a um processo de alquimia verbal que per
formaticamente a configura ao procurar descrevêla. Para conceber 
a essência de seu mundo interno, Cruz e Sousa buscou elementos 
no spleen romântico, nas nevroses decadentistas, nos mundos invi
síveis que se escondem nos abismos do caos e nos pesadelos. Tudo 
isso é tingido com as cores da noite, moldado com a atuação con
junta do grotesco e do sublime, e batizado de tédio, como demons
tra o poema homônimo:

Tédio

  Vala comum de corpos que apodrecem, 
  Esverdeada gangrena 
Cobrindo vastidões que fosforescem 
  Sobre a esfera terrena.

 5. Bocejo torvo de desejos turvos, 
  Languescente bocejo 
De velhos diabos de chavelhos curvos 
  Rugindo de desejo.

  Sangue coalhado, congelado, frio,
 �0.   Espasmado nas veias... 

Pesadelo sinistro de algum rio 
  De sinistras sereias...

  Alma sem rumo, a modorrar de sono, 
  Mole, túrbida, lassa...

 �5. Monotonias lúbricas de um mono 
  Dançando numa praça...

  Mudas epilepsias, mudas, mudas, 
  Mudas epilepsias, 
Masturbações mentais, fundas, agudas,

 20.   Negras nevrostenias.
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  Flores sangrentas do soturno vício 
  Que as almas queima e morde... 
Música estranha de letal suplício, 
  Vago, mórbido acorde...

 25. Noite cerrada, para o Pensamento, 
  Nebuloso degredo 
Onde em cavo clangor surdo do vento 
  Rouco pragueja o medo.

  Plaga vencida por tremendas pragas,
 30.   Devorada por pestes 

Esboroada pelas rubras chagas 
  Dos incêndios celestes.

  Sabor de sangue, lágrimas e terra 
  Revolvida de fresco,

 35. Guerra sombria dos sentidos, guerra, 
  Tantalismo dantesco.

  Silêncio carregado e fundo e denso 
  Como um poço secreto, 
Dobre pesado, carrilhão imenso

 40.   Do segredo inquieto...

  Florescência do Mal, hediondo parto 
  Tenebroso do crime. 
Pandemonium feral de ventre farto 
  Do nirvana sublime.

 45.  Delírio contorcido, convulsivo 
  De felinas serpentes, 
No silamento e no mover lascivo 
  Das caudas e dos dentes.

  Porco lúgubre, lúbrico trevoso
 50.   Do tábido pecado, 

Fuçando formidoloso 
  Nos lodos do passado.
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  Ritmos de forças e de graças mortas, 
  Melancólico exílio,

 55.  Difusão de mistério que abre as portas 
  Para um secreto idílio...

  Ócio das almas ou requinte delas, 
  Quintessências, velhices 
De luas de nevroses amarelas,

 60.   Venenosas meiguices.

  Insônia morna e doente dos Espaços, 
  Letargia funérea, 
Vermes abutres a correr pedaços 
  Da carne deletéria.

 65. Um misto de saudade e de tortura, 
  De lama, de ódio e de asco, 
Carnaval infernal da sepultura, 
  Risada do carrasco.

  Ó tédio amargo, ó tédio dos suspiros,
 70.   Ó tédio de ansiedades! 

Quanta vez eu não subo nos teus giros 
  Fundas eternidades!

  Quanta vez envolvido do teu luto 
  Nos sudários profundos

 75. Eu, calado, ao longe, escuto 
  Desmoronarem mundos!

  Os teus soluços, todo o grande pranto, 
  Taciturnos gemidos, 
Fazem gerar flores de amargo encanto

 80.   Nos corações doridos

  Tédio! Que pões nas almas olvidadas 
  Ondulações de abismo 
E sombras vesgas, lívidas, paradas, 
  No mais feroz mutismo!
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 85. Tédio Réquiem do Universo inteiro, 
  Morbus negro, nefando, 
Sentimento fatal e derradeiro 
  Das estrelas gelando...

  Ó Tédio! Rei da Morte! Rei boêmio!
 90.   Ó fantasma enfadonho! 

És o sol negro, o criador, o gêmeo, 
  Velho irmão do meu sonho!

(Cruz e Sousa, �96�, p.��45)

Esse extenso poema destacase pela enorme quantidade de no
mes. E isso se dá porque “Tédio” consiste num esforço de defini
ção, que busca tornar perceptível por meio de metáforas, em sua 
maioria visuais, esse conceito polissêmico que o poema chama té‑
dio. O tédio parece não ser apenas expressão de um fastio existen
cial, mas de todos os conflitos e horrores internos, concentrando 
desejos reprimidos, solidão, melancolia e medo, além de sugerir 
tormentos profundos da subjetividade. O sentimento definido por 
“Tédio”, portanto, pode ser interpretado como transcrevendo to
dos os aspectos turvos da subjetividade – o retrato de um inferno 
interior.

O poema é constituído por 23 estrofes de quatro versos cada, 
nas quais o metro e as rimas são alternados – o esquema métrico de 
cada estrofe é decassílabo/heptassílabo/decassílabo/heptassílabo 
e o de rimas é a/b/a/b. Assim, ele desfruta de relativa liberdade 
formal, algo comum em Faróis, mas praticamente inexistente nas 
outras obras de Cruz e Sousa, nas quais as formas fixas, também 
caras ao parnasianismo (destacadamente os sonetos), costumam ser 
privilegiadas. Tal liberdade formal permite uma construção poética 
curiosa, em que cada estrofe de certa maneira é independente das 
outras, pois apresenta um retrato diferente do mesmo objeto. Esses 
vários retratos têm um efeito cumulativo, que remete de certa ma
neira às massas hiperbólicas comuns ao grotesco.

A plasticidade dessas imagens é acentuada. São reunidas as 
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muitas faces de um sentimento igualmente híbrido, o qual evoca 
sensações múltiplas, de modo que o poema se perde numa vertigem 
de figuras atormentadas e caóticas. Por conta de sua relativa inde
pendência, cada estrofe quase poderia ser objeto de uma análise au
tônoma. Essa análise individualizada possibilitaria a visualização 
do seu processo de construção, paulatino, em que várias fantasma
gorias mais ou menos fragmentárias são unidas por elos de maneira 
a configurar um monstro de muitas faces ou várias paisagens de um 
universo. Tratase de processo cosmogônico, aparentemente gro
tesco, mas com certas implicações sublimes – ou uma espécie de 
grotesco sublimado por sua função performática e cósmica.

Por se tratar de um poema que busca tornar visível um conceito 
abstrato, “Tédio” poderia ser visto como alegoria precisa. No entan
to, a natureza difusa e incerta dos signos que constituem o poema 
abreo a possibilidades interpretativas muito variadas, convertendo 
a alegoria em um labirinto conceitual. Podese dizer que as ima
gens grotescas que surgem nesse poema, inicialmente submetidas a 
um sentido alegórico, distanciamse da função definidora, tornando
se autônomas e, por vezes, revelando conceitos que escapam à de
signação comum do “tédio”. A polissemia, portanto, domina a 
enunciação do poema.

O recurso ao grotesco acarreta que o tédio encontre materializa
ção em uma imagem repulsiva. A imediata associação desse senti
mento a sensações de ausência e vazio permite uma aproximação da 
ideia da morte, que no início se manifesta em seus aspectos mais 
hediondos – por meio da degeneração física. A imagem da vala e 
dos corpos putrefeitos analogicamente remete à figura de uma gan
grena que, de maneira grotesca, é hiperbolizada a ponto de cobrir 
toda a terra.

O tédio, que no primeiro verso é uma vala de muitos corpos, 
encontra expressão posterior na imagem de uma putrefação elevada 
a proporções telúricas: todo um mundo em degenerescência mate
rial constituise como manifestação da intensidade desse estado de 
espírito. Já de imediato esse estado de espírito se impõe como per
cepção grotesca, oriunda da subjetividade (o tédio é interior), que 
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se manifesta num retrato do exterior, degradandoo (o tédio é visto 
como uma gangrena que cobre toda esfera terrena). Nessa estrofe 
inicial, o primeiro retrato do tédio parece preparar o cenário no qual 
todas as outras metáforas grotescas surgirão de forma cumulativa e 
caótica. A superfície desse mundo é, portanto, lacerada pela putre
fação. E, na imagem de um mundo recoberto pela doença, sublime 
e grotesco se encontram, cabendo ao cósmico o sublime e à putrefa
ção o grotesco.

Retrato de toda uma subjetividade atormentada, e não apenas 
de um sentimento específico, o tédio é veículo de muitos conflitos 
interiores. Na segunda estrofe, o tédio é vinculado a tormentos an
gustiantes, que parecem se contrapor aos conceitos de “vazio” e às 
“ausências”, associadas a ele pelo senso comum. Aqui é sugerida 
uma tensão entre o fastio e o desejo, expresso na figura dos “lan
guescentes bocejos” – o tédio tornase veículo da mesma angústia 
de natureza sensual que, nos poemas eróticos de Cruz e Sousa, se 
manifesta na figura de desejos malditos. Aqui, os “bocejos” se con
trapõem à ideia de desejos, a qual transparece sob forma de demô
nios rugindo animalescamente de lascívia (versos 78).

As figuras demoníacas, como visto em outros poemas de Cruz e 
Sousa, amiúde assumem uma conotação erótica, constituindo figu
rações do caráter nefasto do desejo, o que, além de remeter à tradi
ção baudelairiana de elogio do pecado e do vício, ainda reflete a 
angústia que move o erotismo de Cruz e Sousa, em cuja obra a ten
são entre atração e repulsa se expressa na imagética contraditória de 
demônios e formas ligadas ao reino animal. A figura dos demônios 
rugindo demonstra esse motivo e se liga a um tratamento maldito 
do desejo, já claramente explícito no adjetivo “turvos”, que surge 
diretamente ligado a “desejos” já no primeiro verso da estrofe. O 
“bocejo”, expresso, portanto, paradoxalmente, concentra fastio e 
ansiedade, contradição que surgirá em outras estrofes, atestando os 
conflitos que constituem o sentimento definido como tédio.

A associação entre tédio e desejo, que dota a segunda estrofe de 
imagens intensas e atormentadas (como as figuras demoníacas), na 
terceira, dá lugar a uma atmosfera de esterilidade e vazio, que se 
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manifesta numa imagem oriunda da materialidade. A figura do 
sangue congelado nas veias constitui uma imagem grotesca que ex
pressa ausência total de vida, além de terror. Possivelmente toman
do por nexo a ideia da aquosidade do plasma sanguíneo, e também 
a forma anatômica das correntes venais, o que vemos aqui é uma 
analogia entre o sangue congelado nas veias e um rio misterioso – 
sendo esse último um elemento constitutivo de uma paisagem en
tre o sublime assustador e o grotesco sinistro.

Esse rio, nascido de pesadelos, abriga seres monstruosos de ori
gem sobrenatural – “Pesadelo sinistro de algum rio/ De sinistras 
sereias”. Mais uma vez, temos figuras associadas ao imaginário do 
mal que surgem como forma de figurar sentimentos contraditó
rios. Sereias, como seres híbridos que despertam atração e medo, 
são sedutoras monstruosidades cuja ambiguidade já se expressa 
em sua representação física – assim como as lâmias e esfinges, são 
metade mulher e metade animal –, parecendo encerrar mistérios 
aos quais o tédio permite acesso. As sereias geralmente estão asso
ciadas à atração pelo enigma e pela fatalidade que reside no desco
nhecido; por serem ligadas às regiões aquosas, possuem nos mitos 
o status de monstros ctônicos que habitam lugares inacessíveis ao 
homem. A menção ao tédio como rio no qual residem tais demô
nios parece sugerir mistérios malditos, aparentemente velados pela 
linguagem sugestiva. Podese, portanto, ler nessas sereias uma 
possível associação do tédio a um mal desconhecido que, por se 
tratar de um retrato interior, habitaria camadas profundas da sub
jetividade.

O mistério do “rio de sinistras sereias” cria uma atmosfera de 
pesadelo que, na quarta estrofe, imerge na evocação do campo se
mântico do sono e das consciências apenas parcialmente despertas. 
As “modorras” e a lassidão também se ligam ao tópos das ausên
cias, além de possibilitarem a expressão de uma atmosfera de so
nhos. Tais figuras de placidez e de morte, no entanto, guardam ain
da um aspecto atormentado, que pode ser visto na materialização de 
tais sensações na figura das “monotonias” de um mono de praça, 
adjetivado como “lúbrico”. Aqui o fastio do tédio assume a forma 
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grotesca dos gestos simiescos que guardam em seu fundo algo  
de febril, sugerido pelo adjetivo “lúbrico”, adjetivo esse que, asso
ciado ao mono, parece expressar a animalidade do desejo.

Novamente, o tédio, imerso em sua esterilidade, e, no caso des
sa estrofe, coberto pela lassidez do sono, revelase como um senti
mento conflituoso. Tratase de uma tensão que na quinta estrofe 
encontrará forma na associação contraditória do campo semântico 
das ausências e do silêncio a estados mentais de anormalidade e tor
mento. “Mudas epilepsias” e negras “nevrostenias” expressam, 
além da esterilidade e aspectos ligados ao Nada (como o silêncio), a 
escuridão e a mente presa de impulsos doentios. A intimidade entre 
grotesco e loucura é intensificada nessas associações, que confluem 
para a expressão de ausências: “mudas epilepsias” e “nevrostenias 
negras” parecem conter nos adjetivos a sugestão do desconhecido, 
velado e não perceptível imediatamente. Tratase, mais uma vez, 
dos mistérios da subjetividade que se escondem por trás de signos 
sinistros e herméticos.

Ao longo do poema, o tédio vai se mostrando como um conceito 
que abrange muitas conotações indeterminadas devido ao caráter 
diáfano das imagens pelas quais elas se insinuam. Dentre elas en
contramos a ligação dos estados mentais patológicos com a criação 
artística. A tentativa de definição do “tédio” constrói o poema me
diante a plasmação das quimeras por ele inspirado. Nesse sentido, 
o tédio está entre os negros estados anímicos eleitos pelos românti
cos como fontes da inspiração, junto ao qual se encontram a melan
colia e a nevrose dos simbolistas. Também por essa via nos depara
mos com a convergência entre elementos do grotesco e do sublime: 
as patologias da alma são fontes da inspiração.

As convulsões mentais, na sexta estrofe, apresentam uma dupla 
materialização que atesta o caráter ambíguo do tédio. São as “flores 
sangrentas do soturno vício”, imagem que parece ter relação com o 
pecado e com o mal, possivelmente com remorsos e desejos conti
dos. A interpretação dessa figura como algo ligado ao desejo pode 
ser amparada primeiramente pela imagem da “flor”, que, nas con
venções poéticas, costuma estar associada à beleza em todas as ins
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tâncias, inclusive erótica e, em segundo lugar, pelo adjetivo “san
grentas”, o fluxo da energia carnal, instância na qual atuam a 
lascívia e os impulsos eróticos. O caráter maldito e negativo dessas 
“flores” está relacionado a sua atribuição ao “soturno vício” – o 
termo “vício” por si próprio possui carga negativa, visto ser a ex
pressão dos excessos condenados pela moral, e o adjetivo “soturno” 
intensifica essa negatividade levando o caráter imoral ao “maldito”. 
A negatividade associada à lascívia novamente parece se mostrar, e 
com ela é reiterada a associação do tédio aos desejos atormentado
res. A intensidade de tais sentimentos está expressa no segundo 
verso da estrofe (verso 22), em que os verbos “queima” e “morde” 
definem a atuação lancinante dos vícios sobre a subjetividade.

O vício é “ígneo” e “bestial”, ou seja, portador de duas caracte
rísticas normalmente associadas ao diabo – o vício é, portanto, uma 
entidade demoníaca que castiga as almas. As reticências presentes 
após o segundo verbo servem para atenuar a tensão característica 
desses versos iniciais e abrir espaço para a imagem presente nos 
dois últimos (23 e 24) – a música misteriosa ligada à dor (“suplí
cio”) e à morte (“letal” e “mórbido”). A atmosfera de sugestão ex
pressa pelo adjetivo “vago” é reforçada mais pelas reticências no 
verso final, que encaminha a estrofe ao mistério do não dito, do 
apenas subentendido.

Como em “Violões que choram”, outro longo poema de Faróis, 
as imagens grotescas evocam uma estranha e maldita música das 
esferas que levam, por meio de sugestões, as imagens poéticas ao 
desconhecido, funcionando desse modo como veículo de transcen
dência dentro do universo poético de Cruz e Sousa. A sinistra mú
sica do mistério ecoa em vários poemas de Cruz e Sousa; é ela que 
tange nos “Violões que choram”, podendo ser ouvida na evocação 
da jornada desconhecida da morte – “A música da morte, a nebu
losa/ Estranha, imensa música sombria” (“Música da morte”, Fa‑
róis, in Cruz e Sousa, �96�, p.�29).

A música encaminha aos astros as dores do mundo, que nessas 
esferas se sublimam como forças cósmicas – “E vai, de Estrela à es
trela, à luz da Lua,/ Na Láctea claridade que flutua,/ a surdina das 
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lágrimas do mundo...” (“Música misteriosa”, Broquéis, in Cruz e 
Sousa, �96�, p.9�). Quando associada ao olvido, de acordo com o 
ideal de aniquilamento que rege a obra de Cruz e Sousa, a música 
tornase os sons de um mistério sagrado, entrevisto no gorjeio dos 
pássaros do esquecimento – “Aves de ninhos de frouxéis de prata/ 
Que cantais no Infinito/ As Letras da Canção intemerata/ do Mis
tério bendito” (“Esquecimento”, Faróis, in Cruz e Sousa, �96�, 
p.�20). Outra função é a de servir ao arrebatamento extático da 
música do silêncio – “Eu vos sinto os mistérios insondáveis,/ Como 
de estranhos anjos inefáveis/ O glorioso esplendor de um grande 
beijo!” (“Silêncios”, Últimos sonetos, in Cruz e Sousa, �96�, p.2�5). 
Essa música é o que permite que se ouçam os sons de outros mun
dos, sejam eles a morte, sejam os universos oníricos ou ainda o es
quecimento absoluto. Em qualquer dos casos, sempre são expres
sões do mistério e da transcendência operada na instância da 
construção poética.

A atmosfera de mistério continua na sétima estrofe, na qual a 
“noite” é evocada como definição do “tédio”, criando imagens tin
gidas por um cromatismo escuro, como “noite para o pensamento” 
e “negro degredo”. À noite aqui representada correspondem as tre
vas interiores, possivelmente as zonas não atingidas pela razão, em 
que atuam com força os delírios e os sonhos – uma escuridão que 
encobre os pensamentos, ligandose às instâncias mais veladas da 
subjetividade, e também os sentimentos de desolação, como sugere 
“nebuloso degredo”, imagem na qual se imprime de maneira deso
ladora a solidão misteriosa e vaga. Essa noite interna é, portanto, 
árido espaço, onde o eu se encontra sozinho consigo próprio, agora
fóbico e hostil exílio interno. Os pensamentos encobertos por trevas 
noturnas e o isolamento interior constituem nessa passagem ele
mentos definidores do tédio, estão associados à imagética da escuri
dão e, por conseguinte, da noite. É válido lembrar que a impressão 
de um exílio interno reflete um malestar comum à sensibilidade 
moderna, representado pela fragmentação do sujeito. Ora, nessa pas
sagem do poema, os mistérios da interioridade transformam parte 
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do sujeito em força autônoma, insondável e perigosa para ele, assu
mindo, assim, os contornos de uma noite solitária e sinistra.

Outra face da noite que ressoa nesse “tédio tenebroso” é a sua 
parcela que gera os horrores da escuridão, materializando o medo 
no som do vento que agita a paisagem do degredo anímico. Nessa 
estrofe, encontrase uma definição axial para a profusão de ima
gens presentes no poema. Degredado em si mesmo, o eu lírico está 
exposto aos horrores de sua noite particular; sentimentos como de
sejos contidos, fastio, solidão, tristeza e medo geram imagens con
cretas e fortes, mas de significados imprecisos. Monstros grotescos, 
nascidos da mescla de sensações por vezes contraditórias empres
tam seu rosto disforme ao tédio, tornandoo visível como uma espé
cie de entidade onipresente, capaz de comportar todos os tormentos 
internos.

As dimensões absolutas que o tédio ganha podem ser atestadas 
pelas metáforas espaciais, se não “telúricas”, que são usadas com 
frequência para tornálo perceptível. Na primeira estrofe, como 
visto, já temos a imagem do tédio como “esverdeada gangrena co
brindo vastidões que fosforescem sobre a esfera terrena”. Eis uma 
imagem que transforma o tédio em instância espacial povoada de 
terrores – um “tédiomundo” que volta a aparecer na oitava estrofe, 
na qual surge como “plaga vencida por tremendas pragas”. Subli
me e grotesco aqui se encontram quando os espaços imensuráveis 
cobrem por elementos disformes e hediondos. “Pragas”, termo que 
define vitupérios ou maldições, é posto em analogia no verso se
guinte com “pestes”. Dessa forma, um mal verbal convertese em 
mal material – uma epidemia grotesca que transita entre o abstrato 
e o concreto, consumindo cancerosamente as terras erigidas pela 
lírica com a matériaprima do tédio. Aspectos da degenerescência 
material, da doença e da putrefação são assimilados pelo grotesco 
como forma de definir o tédio como espaço terreno, criando uma 
imagem na qual a imensidão inerente à ideia de “plaga” correspon
de à grandiosidade que o tédio ganha no poema.

A metáfora que confere ao tédio dimensões territoriais não se 
limita, no entanto, ao terreno. A cor vermelha das chagas, que ca
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racterizam as pestes que devoram a “plaga do tédio”, é posta em 
analogia com um firmamento vermelho, com um céu em chamas: 
“Esboroada pelas rubras chagas/ Dos incêndios celestes” (versos 
3�2). Nessa aproximação entre os matizes rubros de uma ferida 
aberta e os do arrebol, o tédio ganha proporções ainda maiores: ele 
é “terra” e “céu” degenerados pela doença, todo um mundo grotes
co saído da interioridade que ganha a lírica na forma de um univer
so podre. O tédio é, assim, o palco de todos os horrores interiores, 
que nesse momento afirmase como manifestação sublime de um 
cosmo grotesco.

O tédio parece ser mais uma das entidades do panteão sinistro 
de Cruz e Sousa (como são o diabo de “Majestade caída” ou o cadá
ver de “Múmia”). Tratase de um universo horrendo que demanda 
materialização concreta que gera inúmeros rostos grotescos. E cada 
estrofe lhe confere uma face diferente. Os demônios que fazem 
companhia ao eu em seu degredo interior, em sua noite particular, 
têm essas vastidões putrefeitas como lar.

O discurso presente no poema concebe o tédio como um senti
mento atormentado; melhor seria dizer, misto de sensações e sen
timentos agrupados em híbridos cujas partes são unidas por elos 
tensos. Por conta disso, ele por vezes será definido por imagens 
conflituosas e de intensidade patente. A nona estrofe caracteriza o 
tédio justamente pelo hibridismo: “Sabor de sangue, lágrimas e ter
ra/ Revolvida de fresco” (versos 334). O sentimento, por meio de 
uma sinestesia misteriosa, agora atua sobre os sentidos – ele tem 
“sabor”. Esse substantivo, ligado à instância da gustação, pode ser 
visto aqui como uma espécie de síntese dos sentidos.

Por meio deles, o tédio se torna passível de ser sentido empirica
mente, ganhando exterioridade no gosto do “sangue”, das “lágri
mas” e da “terra”. Curiosamente, o sentido escolhido para expressar 
as impressões causadas pelo tédio é adequado perfeitamente ao 
grotesco, visto ligarse à boca e às conotações do fágico, onde concei
tos como devoração e asco, vida e morte se encontram. Nesse mo
mento do poema, curiosamente, as sinestesias permitem o registro 
de sabores físicos de conceitos abstratos. Ora, os dois primeiros ele
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mentos citados são fluidos humanos ligados ao trágico e ao patético: 
o primeiro (sangue) relacionase à morte e à violência e o segundo 
(lágrimas) é a expressão máxima da dor. “Terra”, nesse contexto, 
também parece ter uma implicação disfórica, já que ela remete ao 
húmus, ao inferior. O gosto da terra poderia ser interpretado como 
o gosto da morte, visto essa imagem com frequência relacionarse à 
sepultura. Além disso, podese interpretálo como o sabor da hu
milhação, o gosto de ser reduzido ao chão. Afinal, tristeza e morte, 
conceitos expressos por lágrimas e sangue, são reduzidas à sensação 
de se andar de rastos ao serem “misturadas” à terra.

A síntese desses sabores revela todo o conflito dos sentidos. 
Nessa estrofe, tédio é definido como “Guerra sombria dos senti
dos, guerra,/ Tantalismo dantesco” (versos 334). Os tormentos 
estão expressos na referência à “guerra”, sinônimo de conflito, en
quanto o neologismo “tantalismo” comporta a ideia de desejos não 
passíveis de realização. Assim como no mito de Tântalo – conde
nado nos ínferos a ter sempre à vista água e alimentos sem, porém, 
conseguir alcançálos para saciar a fome e a sede –, o eu poético 
também está incapacitado de atender a seus anseios, o que se refle
te em tormentosa “guerra dos sentidos”. Ela surge como a síntese 
de dores variadas na mistura de “sangue, lágrimas e terra”, que, de 
acordo com o tópos da nevrose simbolista, surge como atestado do 
fluxo de inspiração mórbida que gera as formas do tédio.

O tédio, estado interior polivalente, não demonstra ser apenas a 
expressão de tormentos. Sua origem nas grotas mais profundas da 
subjetividade permanece obscurecida por brumas, mesmo que seja 
possível vislumbrar os tormentos que o constituem, como desejos, 
medos e tristezas. A mistura desses sentimentos diferentes revela 
uma contradição que torna incertas as definições. Além de com
portar sensações angustiantes, o tédio se mostra via de acesso a sen
sações desconhecidas, que se revelam em signos de significado im
preciso.

O mistério será um dos atributos mais frequentemente vincu
lados ao “tédio” ao longo do poema. Se, por um lado, é a face de 
tormentos passíveis de definição, seja por vias diretas, seja por ale
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gorias grotescas, por outro, sugere aspectos desconhecidos da sen
sibilidade introspectiva.

As ausências são constantemente sugeridas, podendo o tédio ser 
visto como íntimo do vazio. Desse modo, as imagens que encami
nham o poema à indefinição e, por vezes, ao nada, terão lugar des
tacado na definição do tédio. Nas estrofes anteriores, surgiram 
imagens em que o hermetismo se manifesta nos signos da escuridão 
e do silêncio, expresso em “epilepsias mudas”, “degredos nebulo
sos” – sinais de uma subjetividade velada que, por sua imprecisão, 
paradoxalmente tornam visíveis os mistérios que cercam o tédio. 
Na décima estrofe, é justamente o mistério que está evidente. O 
tédio é “silêncio”, “poço secreto”, sinos misteriosos que ecoam 
segredos perturbadores – “Dobre pesado, carrilhão imenso/ Do se
gredo inquieto” (versos 3940).

A sugestão, mais uma vez, surge como forma de definir o inde
finível. O mistério e os segredos invisíveis tornamse visíveis na 
referência contida nessas imagens, assim como no oximoro que 
permite que o tédio seja “silêncio” ao mesmo tempo em que é “do
bre pesado”. A tradição simbolista de representar o irrepresentável 
é flagrante nas imagens trazidas por essa estrofe – o que não está na 
superfície imediata tornase chave para o entendimento desse esta
do, que comporta tantos outros. O tédio mostrase como uma ten
são entre o conhecido e o desconhecido, ao mesmo tempo em que 
suas imagens grotescas servem de alegoria para lhe dar uma face 
concreta, encaminhandose para uma indefinição ainda mais agu
da. O discurso fica suspenso até a décima primeira estrofe, no qual, 
de dentro do “poço secreto”, surgem, ainda que de modo impreciso 
e abstrato, vislumbres de formas malditas, que convertem em maté
ria os sons da música dos sinos que dá acesso a esse cosmo maldito.

Como um útero grotesco, o tédio é também força geradora; ele é 
parto de males absolutos. Dos “fundos poços”, das entranhas da 
subjetividade, das “noites interiores”, o tédio traz à luz imagens 
turvas e conceitos nefastos, como “florescências do mal” e “crime”. 
A manifestação de tais elementos pode ser considerada como ates
tado da força performática do tédio, sendo ele mote para a geração 
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do universo horrendo apresentado ao longo do poema. A expressão 
verbal do tédio, por meio de metáforas hediondas, constitui uma 
forma de criação. Por se tratar de uma matéria trazida da subjeti
vidade, podese dizer que o tédio é a forma de conduzir os mons
tros da fantasia interior para fora na forma do próprio poema. A 
imagem “do Pandemonium feral de ventre farto/ Do nirvana su
blime” (versos 434) expressa essa ideia. Todo o grotesco contido 
em imagens profusas, surgidas em meio a um verdadeiro “pande
mônio” caótico, tem origem num sentimento de dissolução e vazio. 
O “tédio”, de certa forma, demonstra ter relação com as “ausên
cias” e com o “nada”, que estão contidos na figura do “nirvana 
sublime”. Nesse ponto, a desolação oriunda dos universos que se 
geram através de revoluções e catástrofes interiores tornase subli
me ao encontrar paralelo na forma do aniquilamento nirvânico. O 
nirvana que gera pandemônio apoiandose nos expedientes do gro
tesco e do sublime sofre uma inversão de seu campo conceitual. 
Deixa de ser expressão máxima da diluição para se converter em 
caos criador.

Esse pandemônio febril é provocado por forças simultanea
mente criadoras e destruidoras (expresso, como visto, no nirvana 
gerador):

Delírio contorcido, convulsivo 
  De felinas serpentes, 
No siliamento e no mover lascivo 
  Das caudas e dos dentes.

Porco lúgubre, lúbrico, trevoso 
  Do tábido pecado, 
Fuçando, colossal, formidoloso 
  Nos lodos do passado.

São retratos de tormentos agressivos e deletérios (“delírio con
torcido, convulsivo/ De felinas serpentes”) ou expressões da pu
trefação dissoluta (“porco lúgubre, lúbrico, trevoso/ Do tábido 
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pecado”) que ainda assim implicam criações. São imagens grotes
cas que propõem novas perspectivas sobre o real, concebendo o mal 
e a destruição como faculdades criadoras, por meio da performance 
lírica. Desse modo, o tédio é entidade destruidora e criadora, gro
tesca e sublime. Nas �4a e �5a estrofes, o tédio surge em matizes que 
mesclam grotesco e sublime de forma intrincada:

�4. Ritmos de forças e de graças mortas,
   Melancólico exílio, 

 difusão de um mistério que abre as portas 
   Para um secreto idílio...

�5. Ócio das almas ou requinte delas,
   Quintessências, velhices 

 De luas de nevroses amarelas, 
   Venenosas meiguices.

Como uma espécie de canção soturna, o tédio evolui em “ritmos 
de forças e de graças mortas”, evocando mais uma vez solidão e o 
sentimento de isolamento na própria sensibilidade. Entretanto, 
toda a tristeza imbuída no “tédio” é compensada por um bem que 
guarda seus mistérios: o secreto “idílio”. Eis algo não definido pelo 
poema, mas que possui carga eufórica. Tratase de um bem velado, 
que torna impossível a distinção entre “ócio” e “requinte”, suge
rindo, possivelmente, o gozo das modorras nababescas e aristocrá
ticas caras aos decadentes e simbolistas – estas, facilmente identifi
cáveis com o tédio. Assim, tédio não seria apenas tormento, mas 
também veículo de um consolo, embora com toques de amargura.

Em seu bojo, tédio traz um misto de “quintessências” – algo 
que no imaginário místico constitui a matériaprima de todas as 
criações – e sensações de falência e decadência, um cansaço de vi
ver, expresso de forma grotesca na figura de “velhices de luas de 
nevroses amarelas”. O tédio, portanto, é dotado de uma beleza de
cadente e ambígua. É uma beleza de luas amareladas por enfermi
dades mentais – uma expressão cósmica da patologia psicológica 
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que o tédio encerra, fonte também de sensações morbidamente 
aprazíveis, indicadas nas “venenosas meiguices”.

Retomando o que já falamos sobre o eu criador em poemas 
como “Majestade caída”, “Acrobata da dor” e “Flor do diabo”, o 
tédio aqui pode ser visto como um dos atributos típicos do sujeito 
atormentado, desprezado pelo mundo como um monstro cômico, 
que se isola em sua criação, frustrado como o satã envelhecido. Se
ria, assim, a quintessência maldita do ofício artístico. Por isso, té
dio é um bem que se extrai do mal, uma “venenosa meiguice”.

O poema toma como matériaprima sensações de imersão do 
mundo em uma atmosfera de destruição e morte telúrica, como se 
todo o universo perecesse encoberto por sombras oníricas, ausências 
hiperbolizadas em espaços infinitos e imagens abjetas ligadas à pu
trefação física e aos agentes deflagradores da degeneração da carne:

�6. Insônia, morna e doente dos Espaços, 
  Letargia funérea, 
Vermes, abutres a correr pedaços 
  Da carne deletéria.

Valendose também dos conflitos entre sentimentos dolorosos e 
contraditórios, que têm expressão em híbridos grotescos, a subjeti
vidade caótica é concebida como um “carnaval infernal da sepultu
ra”, no qual monstros hediondos oriundos de sensações diversas se 
misturam, dando ao tédio formas de expressões sinistras:

�7. Um misto de saudade e de tortura, 
  De lama, de ódio e de asco, 
Carnaval infernal da sepultura, 
  Risada do carrasco.

Comportando uma variedade de tormentos, o tédio possui a 
faculdade ambígua de, a partir dos escombros da realidade conhe
cida, gerar uma nova. Nas �8a e �9a estrofes , pela primeira vez o eu 
lírico se mostra explicitamente assumindo o pronome “eu”:



LIRA	DISSONANTE	 545

�8. Ó tédio amargo, ó tédio dos suspiros, 
  ó tédio de ansiedades! 
Quanta vez eu não subo nos teus giros 
  Fundas eternidades

�9. Quanta vez envolvido do teu luto 
  Nos sudários profundos 
Eu, calado, a tremer, ao longe, escuto 
  Desmoronarem mundos!

Aqui ficam explícitas as potencialidades transcendentes do té
dio. Na cosmologia interior que estrutura os universos grotescos da 
subjetividade, ele abre espirais que levam às instâncias sublimes 
da eternidade: “Ó tédio amargo, ó tédio dos suspiros,/ ó tédio das 
ansiedades!/ Quanta vez eu não subo nos teus giros/ Fundas eterni
dades”. O movimento que arrebata a sensibilidade rumo ao eterno 
pelas vias do tédio, é importante frisar, caracterizase por uma di
nâmica vertiginosa e turva, que evolui na forma de giros.

Nessa estrofe, o tédio revelase não apenas como inspiração e 
arrebatamento, mas epifania. Febre de genialidade gerada no mun
do em dissolução da decadência, o tédio torna o eu lírico vidente, 
fazendoo ver cataclismos e catástrofes. Se, por um lado, o tédio 
alça a sensibilidade até a eternidade, por outro, revela o som do des
moronar dos mundos. Mais uma vez estamos diante do tópos dos 
sons cósmicos, das músicas herméticas que recobrem o universo 
lírico de Cruz e Sousa. Como em outros momentos, tratase da es
tranha música das esferas que dita a trajetória dos astros aziagos. 
Seu curso rege o universo poético de Cruz e Sousa, do qual emanam 
a melancolia e o desespero.

O tédio, desencadeador de sensações desoladoras e fonte profí
cua de criação poética, determina que a beleza da poesia seja bizarra 
e dolorosa. Por isso, na vigésima estrofe surgem as “flores de amar
go encanto”, como os produtos da sensibilidade fecundada pelo 
tédio:
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20. Os teus soluços, todo o grande pranto, 
  Taciturnos gemidos, 
Fazem gerar flores de amargo encanto 
  Nos corações doridos.

A beleza amarga do tédio figurará justamente nas imagens gro
tescas, nas visões de pesadelo, cujas formas imprecisas permitem o 
acesso a realidades desconhecidas e a mistérios, tornando perceptí
veis os horrores e segredos que habitam a noite íntima do eu. Este 
reflete, em dinâmica analógica, outros universos incógnitos, talvez 
as zonas mais sombrias da fantasia ideal, ou mesmo infernos, além 
da intelecção. O tédio permite a visualização de “ondulações de 
abismos”, de onde surgem aparições diáfanas, fantasmas grotescos 
que concedem rosto aos temores, tormentos e anseios particulares. 
Por meio do tédio, são constatadas as “sombras vesgas, lívidas, pa
radas, no mais feroz mutismo!” que, numa imposição hierática, 
parecem entranharse obsessivamente na sensibilidade do eu lírico. 
Assim como o corvo de Poe, as exteriorizações de males internos 
perseguem o eu. Ao imergir em si mesmo – no “nebuloso degredo”, 
na “noite para o pensamento”, na “plaga vencida por tremendas 
pragas”, enfim, no universo de pesadelos que constitui o tédio –, o 
eu estará exposto aos demônios por ele mesmo gerados.

Mas o tédio não apenas é catalisador de múltiplos estados inte
riores, como também é intuição fatídica, vaticínio nefando de des
graças desconhecidas e sentimento de desolação. Por isso, permite 
que se ouça o “desmoronar de mundos”. Se os românticos recorre
ram à analogia para ouvir a música das esferas, Cruz e Sousa, ine
briado pela inspiração decadente, ouve o som da ordem cósmica se 
desestruturando – sublime e grotesco tangem essa lira angustiante, 
que se propõe a ser o réquiem do universo.

Pela via do tédio, são gerados monstros e formas abjetas, como 
“sinistras sereias”, “demônios de chavelhos curtos”, “porco lúbri
co” e “sombras vesgas” – figurações grotescas e hediondas do encon
tro dos fantasmas subjetivos com as formas sinistras que se insi
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nuam nas instâncias escondidas do cosmo, no escuro da noite, no 
caos e no Nada. Por isso, ao longo do poema, observase a definição 
do tédio como “abismos” e “pandemônios” oriundos de “nirva
nas”, ou seja, horrores nascidos de instâncias desconhecidas.

O tédio constitui uma realidade interior que se opõe à exterior, 
algo atestado pelo fato de que as metáforas que o concebem como 
mundo, como realidade telúrica, panteísta, apontam para um mun
do em degradação – gangrenas que fosforescem sobre a esfera da 
Terra, pestes rubras que esboroam espaços vastos, céus em chamas, 
etc. Levando em conta essa tendência de construir a imagem de um 
cosmo em dissolução, vemos que o poema concebe o tédio como 
uma força caótica. Isso nos remete à concepção mítica do caos, e de 
seu papel de força opositora à ordem que caracteriza o cosmo – no 
poema, a atividade de espírito é criação e destruição.

Como força caótica, as representações do tédio são sempre dis
formes, ligadas a universos incógnitos, como a noite, o sono e os 
subterrâneos – instâncias que, por representarem os mundos inaces
síveis aos sentidos convencionais, revelamse no imaginário como 
palco para o mistério e para o estranhamento. O grotesco, como cate
 goria que comporta o anormal, será uma forma de representação 
comum às imagens estranhas, oriundas dos mundos misteriosos do 
imaginário. Por outro lado, as outras realidades reveladas remetem 
ao sublime, principalmente por sua tentativa de materialização de 
seu imensurável terror.

As últimas estrofes do poema tornam ainda mais acentuada a 
ligação do tédio com as forças destruidoras do mundo, permitindo 
a visualização de uma identidade entre esse estado interior e um 
sentimento de desmantelamento do mundo conhecido. O tédio é 
monstro grotesco (devido a seu caráter disforme e nefando) e tam
bém divindade sublime (enquanto manifestação absoluta da des
truição):
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22. Tédio do Réquiem do Universo inteiro, 
  Morbus negro, nefando, 
Sentimento fatal e derradeiro 
  Das estrelas gelando...

23. Ó tédio! Rei da Morte! Rei boêmio! 
  Ó fantasma enfadonho! 
És o sol negro, o criador, o gêmeo, 
  Velho irmão do meu sonho!

Interiormente sentido, o tédio parece manifestarse como uma 
força nascida da subjetividade que ganha o exterior agredindoo, 
destruindo o que o cerca: ele é o terror sublime que se manifesta na 
música macabra (“Réquiem do universo inteiro”) de uma dissolu
ção cósmica, sentida inclusive no firmamento (“estrelas gelando”). 
O tédio é, enfim, o mundo que se apresenta morto pela ótica subje
tiva, uma doença (“morbus negro”) que contamina de dentro para 
fora, a perspectiva da realidade com as moléstias da intimidade do 
eu poético. O tédio é a música que faz dançar os monstros caóticos 
que destroem o universo, no entanto, ao inspirar a descrição dessas 
forças destruidoras e preencher os espaços vazios do universo com 
sua música, o tédio também é força criadora. É a própria criação 
que floresce no Nada, em uma dinâmica equivalente aos recursos 
expressivos do poema, gerando as formas mais variadas e ricas. Por 
emanar essas faculdades performáticas, o tédio é ventre caótico que 
gera os monstros da interioridade mais profunda, fonte da poesia, 
uma entidade demiúrgica e sinistra – “rei da morte” e “sol negro”.

O tédio é um astro escuro que paira sobre as grotas subjetivas 
que se escancaram – como os portais do inferno – liberando seus 
horrores. Ele, um deus criador “gêmeo”, é uma espécie de duplo 
maldito da criação onírica: “velho irmão do meu sonho”. Eis o té
dio explicitamente representado como a inspiração maldita de tem
pos de decadência.

Promovendo transcendências e revelando os nexos entre o mun
do da interioridade e os mistérios, “Tédio” é um poema epifânico, 
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mas suas revelações ou revelam horrores indescritíveis ou conver
gem diretamente para as ausências – por isso parecem símbolos 
enigmáticos que, quando solucionados, revelam o vazio –, o velho 
tópos do Nada, onipresente em toda a poesia moderna. “Tédio” é, 
assim, um poema apocalíptico e, como tal, sua principal caracterís
tica é o mistério.

Outro poema de Cruz e Sousa, igualmente presente em Faróis, 
comprova o papel de força criadora motriz que o tédio ocupa em 
Cruz e Sousa – tratase de “Réquiem do Sol”:

Águia triste do Tédio, sol cansado, 
Velho guerreiro das batalhas fortes! 
Das ilusões as trêmulas coortes 
Buscam a luz do teu clarão magoado...

A tremenda avalanche do Passado 
Que arrebatou tantos milhões de mortes 
Passa em tropel de trágicos Mavortes 
Sobre teu coração ensanguentado...

Do alto dominas vastidões supremas, 
Águia do tédio presa nas algemas 
Da legenda imortal que tudo engelha...

Mas lá, na Eternidade, de onde habitas, 
Vagam finas tristezas infinitas, 
Todo o mistério da beleza velha! 

(Cruz e Sousa, �96�, p.�20)

Aqui também o tédio surge como faculdade sublime e expres
são da criação poética e meio de acesso a uma beleza absoluta que 
comporta sublime e grotesco. Mesmo que o sublime, no caso desse 
poema, tome conta do discurso, se cotejarmos esse poema ao ante
rior, “Tédio”, percebese que o estado de espírito que une os dois 
textos, ou seja, o tédio, nutrese dos meios de expressão do grotesco 
e do sublime. Expandindose para além do universo exterior e pai
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rando sobre todo o mundo, em “Réquiem do Sol”, o tédio é alçado 
pela perspectiva do eu poético aos píncaros do cosmo.

Aqui, o aspecto colossal do tédio valelhe uma analogia com a 
figura de uma águia que paira no firmamento: o tédio encontra ex
pressão na figura do sol que morre. A beleza do pôr do sol evoca 
todo um sentimento de vazio e dissolução que se localiza em uma 
zona limítrofe entre a desolação particular e o aniquilamento do in
divíduo no absoluto. As luzes desbotadas do arrebol são as fulgura
ções gélidas do próprio tédio, um fogo que se extingue, remetendo 
à beleza triste de tudo que já foi: “a tremenda avalanche do passa
do”. Ora, a beleza do pôr do sol também é uma beleza de morte, o 
que já se observa no título do poema (“Réquiem do Sol”) e nas ana
logias entre as cores do céu crepuscular e a imagem de um “coração 
ensanguentado”. A beleza da morte é também a beleza do remota
mente antigo e do mistério, sendo definida como “tristezas, velhas 
e misteriosas”.

Assim como um réquiem, esse poema conta com uma atmosfe
ra altiva e triste, o que encontra expressão no sublime melancólico. 
Precisamente o sentimento de morte e diluição do mundo, associa
do a uma beleza misteriosa e estranha, une o soneto “Réquiem do 
Sol” à temática desenvolvida pelas alucinações sombrias de “Té
dio”. Ambos concebem esse sentimento como uma espécie de “cre
púsculo” do mundo conhecido, cuja meialuz permite a visão de 
belezas, raras e incertas. “Réquiem do Sol” preludia a noite, trans
formando o sol agonizante em tédio, enquanto “Tédio” apresenta a 
própria noite, repleta por pesadelos disformes, dotados uma beleza 
contraditória e torva, e constituinte de um mundo caótico.

O tédio tem lugar na lírica de Cruz e Sousa, conforme visto, 
como força destruidora e entidade criadora – assim como o caos mí
tico, que, por um lado, agride o cosmo com seus cataclismos e 
monstros, e por outro se liga ao mistério da ordem primitiva e gera 
mundos desconhecidos, ligados no imaginário mitológico à água, à 
terra e à natureza indômita que resiste à civilização. O tédio 
configurase como uma faculdade rebelde da imaginação, visto que 
extrai de toda a negatividade e algidez de um sentimento de mundo 
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destruído a verve poética criadora de mundos extravagantes e gro
tescos. A noite interior, que nos poemas de Faróis é privilegiada 
como forma de expressão, demonstra ter grande importância nessa 
visão caótica da interioridade. A fantasia imaginativa em “Tédio”, 
acessível pela linguagem sugestiva da noite e dos sonhos, revela 
formas delirantes e atormentadas do inconsciente, um mundo as
sustador, que pode ser visto como “duplo” horrendo do mundo 
onírico ideal. O tédio é definido como “o gêmeo” e “o velho irmão 
do sonho”, definições nas quais se pode ler o vislumbre de um es
tado interior aterrador por sua estranheza.

“Tédio” apresenta um mergulho na interioridade profunda, na 
qual são revelados os nexos com o mistério cósmico. Tomando 
como mote um estado psicológico celebrizado pela lírica romântica 
(o spleen), ele dá relevo a boa parte das características mais pertur
badoras do romantismo e da modernidade, dentre as quais mere
cem destaque a consciência de uma realidade interior nebulosa, 
disforme e caótica, que escapa muitas vezes à cognição usual, assim 
como a ligação desse mundo a instâncias e mitos esquecidos, cuja 
investigação encaminha o poema a instâncias na fronteira entre o 
literário e o desconhecido. O tédio é um misto de sensações pertur
badoras, comportando no sentimento de vazio e no conflito dos de
sejos uma concepção mítica de destruição do universo e um contato 
com o sobrenatural. Em suma, vários níveis diferentes de realidade 
encontram convergência num sentimento que expressa o sinistro e 
um lado nefasto da interioridade capaz de destruição e de criação. 
Seria possível, aliás, arriscar considerar esse estado anímico como 
um vislumbre impreciso do “inconsciente”, instância na qual a 
sensibilidade do fim do século XIX encontrou o outro que já ator
mentara os românticos.

Outros poemas de Cruz e Sousa presentes em Faróis, como já 
consideraram Davi Arrigucci Júnior e Ivone Daré Rabello, tam
bém delineiam um retrato assustador do inconsciente por meio de 
imagens noturnas e oníricas, de uma atmosfera de perseguição ob
sessiva e tormentos reprimidos. Como observaram os referidos crí
ticos, o grotesco demonstra ser a expressão típica desses contrastes 
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interiores, exteriorizados na poesia intimista de Faróis. O grotesco 
– expresso em poemas como “Tédio”, “Pressago”, “Olhos do so
nho” e “Pandemonium” – reflete uma postura comum à tradição 
romântica/simbolista de buscar no subjetivo as formas de um 
mundo cuja ordem se estrutura à revelia do mundo objetivo.

Mais uma vez, podese citar a lírica do inconsciente de Rim
baud, e também a poesia destruidora e caótica de Lautréamont – 
que se valeram do grotesco –,  assim como a Cruz e Sousa, que per
mitiram à expressão poética o acesso a um lado rebelde da 
subjetividade, algo que parece estar presente em todas as estéticas 
que de alguma forma se vinculam ao romantismo. Podese ver isso 
na poesia nonsense de Edward Lear, ou mesmo nos mergulhos dos 
surrealistas nas imagens desconexas dos sonhos e da imaginação 
espontânea. Nessas manifestações estéticas, ecoa a concepção dos 
primeiros românticos de buscar na subjetividade mais profunda a 
matériaprima da poesia. Nos sonhos, por exemplo, são possíveis os 
nexos mágicos entre realidades que compõem a visão de analogia de 
Novalis, assim como neles podem ser vislumbrados universos des
conhecidos que, de tão discrepantes ante a realidade convencional, 
com frequência manifestamse como assustadoramente anormais, 
o que pode encontrar forma no grotesco.

Essas particularidades parecem se ligar ao conceito “transcen
dência pela noite” aplicado por críticos como Roger Bastide e Davi 
Arrigucci Júnior à obra de Cruz e Sousa. Com efeito, o mundo enco
berto pelas brumas dos estados de semiconsciência, dos pesadelos e 
das superstições noturnas revelase veículo de imagens transfigu
radoras em Faróis, conforme observamos em “Tédio”.

Podemos dizer que os elementos que em Cruz e Sousa são com
preendidos pela definição de tédio – ou seja, a melancolia, a fanta
sia tumultuada e o êxtase patológico – são os intermediários entre a 
arte maldita,e a esfera ideal das dissoluções e dos mistérios alme
jada por muitos de seus poemas. Enquanto o mal surge em sua poe
sia como a matériaprima e o “possível”, a dissolução parece ocupar 
o lugar do norte e do “impossível”, cuja única via de acesso é per
mitida pela transcendência operada por essa arte maldita. A busca 
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por aniquilamento não é apenas uma fuga desesperada da angústia, 
mas uma busca apaixonada pela transcendência. Onde o mistério 
deita sombra, Cruz e Sousa parece enxergar veredas para o ideal, 
por isso, sonho, fantasia, morte e Nada são instâncias que seu eu 
lírico vislumbra, sempre pelos caminhos tortuosos do êxtase, da fe
bre, do terror e do autoaniquilamento.

Grotesco e sublime são a materialização estética dos conflitos 
que essa ambição poética complexa e dolorosa gera. Ambas as cate
gorias fornecem as ferramentas que a poesia de Cruz e Sousa utiliza 
tanto para a expressão do ideal quanto do pathos que recobre a vo
cação do artista que busca transcender a vontade para diluirse em 
sonho, demolindo as barreiras entre o concreto e o inefável. Como o 
ideal da poesia de Cruz e Sousa, erigido sobre uma sólida base ro
mântica, é o absoluto, a beleza gerada por sua lira reúne quase in
distintamente grotesco e sublime. É difícil afirmar se o grotesco em 
sua poesia, por expressar a transcendência, é revestido por halo su
blime ou se o sublime, por ser deflagrado pelo disforme e nefasto, é 
matizado pelas nódoas do grotesco. Mais seguro seria dizer que sua 
lira, por ter como norte principal a transcendência, acaba por rom
per os limites das duas categorias. Ambas podem converterse em 
instrumentos para a expressão do absoluto – esse, sim, conceito 
bem próximo do ideal poético, não apenas da lírica de Cruz e Sousa 
como de toda a poesia romântica. E, isso, mesmo que as brumas do 
mistério que a envolvem desafiem qualquer tentativa de definição.

Com essas considerações, tentamos mostrar como o grotesco e o 
sublime são utilizados por Cruz e Sousa como elementos que confi
guram em uníssono seu universo poético e lhe fornecem funda
mentos metafísicos para explorar, por frentes diversas, o tema da 
angústia. Cruz e Sousa – como poeta moderno cuja sensibilidade 
surge em um mundo localizado sob um céu despovoado – inventa 
sua própria “religião poética” como meio de estabelecer um lugar 
para o pathos da vocação poética de uma ordem cósmica, mesmo 
que essa só exista na lírica.

Em um primeiro momento, essa “religião” tem laivos de sata
nismo estético, bastante fiel à poética de Baudelaire. Nesse instante 
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inicial de sua lírica, Cruz e Sousa encontra no diabo cômico o pa
trono dos artistas, um Prometeu marginal que ensinou aos seus 
discípulos o ofício maldito da arte. Posteriormente, a perspectiva 
da poesia de Cruz e Sousa perceberá na arte, performática e conju
radora de forças desconhecidas, vias de acesso ao mistério – esse 
ansiado pelo eu lírico, vítima do malestar de verse encarcerado 
“do lado de cá do cosmo”, apartado dos sonhos ideais. Em seu es
forço por fuga, a poesia de Cruz e Sousa parece enamorarse da 
transcendência, buscandoa em tudo que suscite diluição – seja na 
morte, seja no desconhecido ou no esquecimento –, até chegar à 
fórmula máxima do autoaniquilamento, que fornecerá o amparo 
metafísico para o universo delineado pela angústia.

Nessa estrutura metafísica percebese que a transcendência em 
sua obra é antes a descrição de um processo que a comprovação de 
um fim atingível. O ideal de Cruz e Sousa é tecido por nuanças fu
gidias e indefiníveis. Por isso, sua sensibilidade se atém a todas as 
manifestações do mistério, sobretudo àquelas encontradas na ex
ploração da intimidade, nas quais, por meio de recursos grotescos e 
sublimes, a poética se encontra com ressonâncias de mitos e projeta 
no desconhecido as esperanças pelo ideal.

Com Cruz e Sousa, temos um registro na lírica brasileira da hi
pérbole das potencialidades do grotesco. Todos os indícios de liga
ção do grotesco com elementos míticos, sua faculdade de favorecer 
a união dos contrastes e seus efeitos de estranhamento são aspectos 
da transcendência verbal. Insuflado pelas correspondências baude
lairianas e pelo culto romântico à analogia, o grotesco surge na obra 
do poeta catarinense como propiciador de nexos impossíveis, e não, 
como em Bernardo Guimarães, na instância do ludismo vocabular 
sinistro.

Cruz e Sousa parece buscar algo mais: a transfiguração dos pró
prios conceitos. Creditando faculdades performáticas à poesia, 
Cruz e Sousa confere um lugar especial ao grotesco junto às funções 
de criação verbal. Desse modo, em sua poesia, o grotesco cria o 
novo, inverte a perspectiva regular do mundo, molda o indizível e 
abre caminho ao desconhecido. Podemos dizer que os usos do gro
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tesco em Cruz e Sousa indiciam aspectos do percurso de desenvol
vimento do ideário romântico. Em relação a Bernardo Guimarães, 
Cruz e Sousa parece levar o grotesco mais “a sério”. Não que em 
Guimarães o grotesco não tivesse função assegurada por sua lírica 
ou não servisse a efeitos estéticos legítimos; no entanto, em sua 
obra, a abrangência do grotesco é a mesma do lúdico – mesmo que 
sob essa designação também se coloquem efeitos perturbadores de 
desorientação e subversão estética.

Em Cruz e Sousa, o grotesco, comparado ao que se encontra em 
Bernardo Guimarães, assume proporções imensas. Afinal, o fato 
de os simbolistas terem ampliado a palheta de cores prevista em 
muitos postulados românticos possibilitou a esses literatos do final 
do século XIX a ascensão da poesia a planos ainda mais elevados – 
muitos deles, localizados além da poesia. Em meio à estética sim
bolista, a busca pelo absoluto, a mágica verbal, a performance da 
palavra não são meras referências conotativas – os simbolistas de
monstram querer manifestar concretamente tais conceitos em sua 
poesia. Assim é com o grotesco em Cruz e Sousa: não apenas re
curso expressional, mas operação mágica, propiciadora de trans
cendência.


