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DAS BIOGRAFIAS (1)
1
 

 

em negro 

teceram-me a pele. 

enormes correntes 

amarram-me ao tronco 

de uma Nova África. 

 

carrego comigo 

a sombra de longos muros 

tentando impedir 

que meus pés 

cheguem ao final 

dos caminhos. 

 

mas o meu sangue 

está cada vez mais forte, 

tão forte quanto as imensas pedras 

que os meus avós carregaram 

para edificar os palácios dos reis . 

 

ORIGEM 

 

Vestir a camisa 

de um poeta negro  

- espetar seu coração  

com uma fina  

ponta de faca  

- dessas antigas,  

marca Curvelo,  

em aço sem corte,  

feito para a morte 

 

- E acomodar  

no exíguo espaço  

de uma bainha  

sua dor-senzala. 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Poemas de Adão Ventura (1939-2004).  
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RESUMO: 

 

Este trabalho elabora uma leitura que destaca a emergência dos símbolos no poema 

“Emparedado” de João da Cruz e Sousa (1861 – 1898). O trabalho está dividido em três 

partes que identificam objetivos diferentes do nosso trabalho, a saber, a primeira que nos 

introduz o poema, traz conceitos fundantes e discute a forma poética do texto, a segunda 

que trabalha com os símbolos noturnos do poema “Emparedado” e com os recursos 

fonéticos e a terceira que elabora uma leitura que destaca a emergência dos símbolos e dos 

mitos do mal no poema “Emparedado” a partir da abordagem dos símbolos do mal e dos 

mitos do princípio e fim do mal realizado por Paul Ricoeur em sua Simbólica do Mal, 

especialmente os símbolos da culpabilidade: mancha, pecado e nódoa, e os tipos míticos da 

alma exilada e do trágico. A abordagem do símbolo é a tônica do trabalho, porque por 

meio de seu estudo pode-se verificar um discurso metapoético e, também, características 

de um eu lírico trágico no poema.   

  

 

PALAVRAS-CHAVE: Cruz e Sousa. Símbolos. Simbólica do mal. 
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ABSTRACT: 

 

This work elaborates a reading that highlights the emergence of the symbols in the poem 

"Emparedado" of João da Cruz e Sousa (1861 - 1898). The work is divided into three parts 

that identify different objectives of our work, namely, the first one that introduces the 

poem to us, presents fundamental concepts and discusses the poetic form of the text, the 

second that works with the nocturnal symbols of the poem "Emparedado" and with 

phonetic resources and the third that elaborates a reading that highlights the emergence of 

symbols and myths of evil in the poem "Emparedado". This reading is anchored in Paul 

Ricoeur's approach to the evil symbols and myths of the beginning and end of evil in his 

Symbolic of Evil, especially the symbols of guilt: defilement, sin, and stain, and the 

mythical types of the exiled soul and tragic. The approach of the symbol is the tonic of 

work, because through its study one can verify a metapoetic discourse and, also, 

characteristics of a tragic lyrical self in the poem. 

  

 

KEYWORDS: Cruz e Sousa. Symbols. Symbolic of evil. 
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INTRODUÇÃO 

 

 Este estudo tem como corpus de pesquisa o poema “Emparedado” que consta na 

obra Evocações, publicada em 1898 por iniciativa de Nestor Vítor e amigos do, então já 

falecido, poeta catarinense João da Cruz e Sousa. Evocações é um livro composto de trinta 

e seis textos classificados como prosas poéticas. A maioria dos textos da obra não possui 

personagens bem delineadas, quando tem, são personagens com contornos fugidios, sem 

caracterização.  

 Meu interesse particular em estudar Cruz e Sousa começa na escola básica quando 

no segundo ano do ensino médio ao folhear o livro didático tomei ciência da figura do 

poeta catarinense e surpreendido com o fato de ser um escritor negro e que escreveu no 

período da escravidão, para um jovem estudante aquilo era uma novidade sem igual, pois 

sempre esteve acostumado a escritores brancos e parecia algo muito incomum e até 

impossível um escritor negro nos fins do século XIX. Essa descoberta despertou a 

curiosidade e, então, li todo o capítulo que falava sobre ele e os poemas que constavam ali.  

 Anos mais tarde, na universidade cursando Letras, a figura do poeta se reacende na 

memória numa das aulas de Teoria Literária na qual a professora no intento de incentivar 

os discentes à pesquisa científica discutia a necessidade de pesquisar escritores novos, que 

não tenham sido muito estudados. Nesse momento, me veio à lembrança daquele capítulo 

do livro didático do ensino médio e, então, decidi que pesquisaria sobre ele, ingenuamente 

sem saber o que pesquisar e também que não se tratava necessariamente de um escritor que 

fora pouco estudado.  

 O meu interesse inicial era a biografia do poeta, que achava peculiar e que a meu 

ver precisava ser divulgada e trazer uma maior representatividade da escrita de autoria 

negra. Estava imerso na pertença racial do poeta e, nas primeiras pesquisas sobre Cruz e 

Sousa, a cor de sua pele era a tônica preponderante e a recorrência da cor branca de seus 

poemas. Esse fato da cor branca ser problematizada na sua poesia e principalmente devido 

à teoria da nostalgia do branco de Roger Bastide (1973), tudo isso me fez pesquisar 

especificamente esse recurso estilístico do poeta e, então, na pesquisa de iniciação 

científica realizei uma estatística das cores presentes nos três livros de poesia de Cruz e 

Sousa com o intuito de verificar a supremacia da cor branca nas suas obras e se a hipótese 

que Bastide (1973) lançara de que o poeta abusava do recurso da cor branca porque tinha 

complexo de cor procedia.  
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 Nosso objetivo era investigar a tese da nostalgia do branco e fazer um levantamento 

estatístico das cores presentes na obra em verso de Cruz e Sousa, sob a justificativa de 

ampliar a estatística de Bastide (1973), dialogar com sua tese da nostalgia do branco e 

verificar as implicações semânticas do recurso das cores na poética cruzsouseana.  

 Para tanto recorremos a um levantamento estatístico das cores presentes nas três 

obras de poesia de Cruz e Sousa, os livros Broquéis, Faróis e Últimos Sonetos. Para o 

levantamento, em princípio, foram considerados os adjetivos e os próprios vocábulos; 

alguns substantivos foram incluídos, desde que, estivessem em consonância com o 

encaminhamento semântico do poema. Em relação ao branco, a luz não foi considerada 

enquanto cor, pois ela acaba revelando outras cores, já a treva, esconde as cores existentes 

no mundo, impedindo que nossa visão as percebam. Em relação à luz, ela pode ser de 

outras cores, como amarela, azul ou vermelha, já a treva necessariamente se liga ao preto.  

Quando se trata do azul, foram considerados apenas os adjetivos que remetem 

explicitamente a essa cor, embora haja a recorrência de vocábulos como céu, celeste, 

sidéreo, sideral que fortaleceram a percepção da cor azul relacionada ao livro Últimos 

Sonetos. 

 Como resultado da pesquisa, obtivemos um espectro de cores na poesia de Cruz e 

Sousa e pudemos verificar que a recorrência do branco se dá mais expressivamente na sua 

obra inicial, Broquéis, justamente essa e juntamente com Missal (poemas em prosa) em 

que Bastide se baseou para fazer sua estatística e formular a tese da nostalgia do branco. 

Nos demais livros, Faróis e Últimos Sonetos há recorrência maior da cor preta seguida da 

cor branca. Nessa pesquisa, foram analisados apenas os livros em verso e os livros 

classificados como prosas poéticas não foram analisados, sendo eles Missal e Evocações, 

este último do qual pertence o poema “Emparedado”.  

 A pesquisa revelou que as cores possuíam um importante papel na lírica de Cruz e 

Sousa, pois sua poesia é rica em imagens insólitas, na qual o recurso da cor é um 

importante instrumento para pintar esse mundo onírico e que as cores preponderantes 

possuíam uma relação semântico-temática com cada livro. É interessante ressaltar que as 

três cores mais recorrentes, o branco, preto e azul, poderíamos dizer tratar-se das cores 

mais imateriais e insólitas.   

 Deixando para trás as motivações iniciais da leitura de Cruz e Sousa, objetiva-se 

nesse trabalho desvelar alguns mistérios circundantes ao poema “Emparedado”, 

pertencente ao livro Evocações que foi catalogado no conjunto de obras do autor como 
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sendo texto em prosa poética quanto a sua forma poética, ao seu simbolismo noturno e 

analisar os símbolos e mitos do mal que o eu lírico do poema revela. Para isso, nos 

serviremos de uma metodologia mista.  

 O primeiro capítulo é uma introdução aos temas tratados na pesquisa, responsável 

por apresentar-nos o poema “Emparedado”, de trazer uma breve discussão a respeito de 

sua forma, apresentar conceitos fundamentais a essa pesquisa, como a concepção do 

trágico, uma breve apresentação e discussão, das acepções de Paul Ricoeur (1978) acerca 

do símbolo e da interpretação, feitas no livro O conflito das interpretações: ensaios de 

hermenêutica, bem como de Mircea Eliade (2002) sobre o símbolo, expostas no livro 

Imagens e símbolos: ensaio sobre o simbolismo mágico-religioso, pois, como veremos, o 

conceito de símbolo é fundante para esse trabalho e, também, discussão a respeito da 

oposição entre os conceitos símbolo e alegoria e, também, partindo dos principais estudos 

críticos da literatura brasileira vamos apresentar a fortuna crítica do poeta catarinense do 

fim do século XIX até o nosso século com o intuito de assinalar como a crítica tem 

abordado a poesia do poeta e dentro desse cenário apontar nosso viés dentro dos estudos 

sobre Cruz e Sousa. 

 Os demais capítulos trarão uma metodologia mista, pois abarca dois métodos 

divergentes de abordagem do literário, mas que no fim dialogam suficientemente no 

desvelamento do nosso poema-objeto. O primeiro método, usado no segundo capítulo, 

julgá-lo-emos formalista, haja vista ser uma análise mais detida do corpus do trabalho. O 

segundo método, dir-se-á filosófico, aparecerá no terceiro capítulo dessa dissertação e trará 

considerações filosóficas a respeito da simbólica presente no corpus dessa pesquisa, a 

saber: o poema em prosa “Emparedado” de Cruz e Sousa (2008).  

João da Cruz e Sousa nasceu em Nossa Senhora do Desterro em 1861, hoje 

Florianópolis, filho de ex-escravos; é um dos mais importantes representantes da estética 

simbolista no Brasil, sendo fundador da mesma em 1893, quando publicou o livro 

Broquéis.  

Com esse feito, Cruz e Sousa é um expoente incomum na lírica brasileira, pois 

sendo negro e tendo iniciado sua carreira literária ainda no período de escravidão no país, 

torna-se no mínimo uma figura emblemática. Esse fato biográfico é instigante e nos leva a 

pensar na sua experiência pessoal na sociedade brasileira do fim século XIX e ainda em 

como foi recebido pela crítica literária da época. Será que sua obra foi apreciada?  
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Proponho no segundo capítulo, por meio de uma abordagem formalista e 

fenomenológica dos símbolos, fazer uma leitura do poema em prosa “Emparedado”, de 

Cruz e Sousa, pertencente à obra Evocações, publicada em 1898, partindo, primeiramente, 

da abordagem dos símbolos noturnos presentes no poema por meio da contribuição de Jean 

Chevalier e Allain Gheerbrant, com o Dicionário de Símbolos, cotejados pelas 

contribuições teóricas dos autores Paul Ricoeur e Mircea Eliade. Também traremos as 

contribuições de Abelardo Fernando Montenegro, expostas em seu livro Cruz e Sousa e o 

movimento simbolista no Brasil, que aborda a influência das condições existenciais de 

Cruz e Sousa na sua produção poética. Finalizarei analisando os procedimentos formais e 

linguísticos do poema no que concerne ao simbolismo sonoro presente em sua estrutura.  

Assim, o intuito é buscar evidenciar que os símbolos que aparecem na produção poética de 

Cruz e Sousa têm relação com sua cosmovisão
2
.  

No último capítulo, farei uma abordagem hermenêutica e filosófica do poema 

partindo do estudo de Paul Ricoeur acerca dos símbolos do mal e dos mitos do princípio e 

fim do mal presente na sua obra A Simbólica do Mal, tentando demonstrar a profusão 

simbólica e mítica do poema “Emparedado”.  

Interessa-me nessa leitura evidenciar a emergência simbólica e mítica presente no 

poema “Emparedado” por meio da abordagem hermenêutica e filosófica de Ricoeur sobre 

os símbolos e mitos do mal.  

Sendo assim, esse trabalho se justifica pelo fato de trazer nova luz aos estudos 

sobre Cruz e Sousa, o qual foi um importante poeta que influenciou grandes escritores 

modernos e trouxe algumas inovações para a lírica brasileira. No século XXI, com um 

salto cronológico de mais de cem anos, a lírica de Cruz e Sousa permanece atual e deve ser 

estudada e revisitada, pois sua lírica é universal em virtude de revelar-nos um sujeito lírico 

com contornos trágico sempre em choque com as convenções sociais seja pela vontade de 

transcendência espiritual ou artística seja pelo desejo carnal. 

Usei nos nomes dos capítulos a palavra “pedra”, porque a palavra pedra é bastante 

significativa no contexto do poema “Emparedado”, haja vista que as paredes dos muros 

que cercam e emparedam o eu lírico são de pedra. No percurso da pesquisa a gente vai 

encontrando muitas pedras que muitas vezes não sabemos exatamente o que fazer com 

                                                 
2
 O termo é uma tradução da palavra alemã welt-anschauung, que significa “modo de olhar o mundo” (welt – 

mundo, schauen – olhar), ponto de vista ou concepção de mundo. Grosso modo, a cosmovisão de uma pessoa 

é a soma de todas as suas crenças básicas, o conjunto de ideias que dá o direcionamento no seu modo de vida. 

WOLTERS, Albert M. O que é cosmovisão?. Disponível em: 

http://www.monergismo.com/textos/cosmovisao/cosmovisao_wolters.htm. Acesso em 05 de maio de 2018. 
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elas, ora as juntamos para construir nosso castelo, ora as deixamos pelo caminho e o 

resultado a que chegamos na construção deste castelo ao final do caminho labiríntico é 

nem sempre um castelo belo e hospitaleiro por vezes o que construímos é na verdade uma 

prisão que nos lança novamente ao princípio de um grande por quê? 

 

 

1 PEDRA-DE-TOQUE 

 

 Neste primeiro capítulo, meu intento é apresentar o poema objeto de minha 

pesquisa, fazer algumas considerações a respeito de sua forma, inserir a concepção do 

trágico como tema presente no poema e apresentar a concepções de Paul Ricoeur e Mirceia 

Eliade sobre o símbolo e contrapor essa figura com a alegoria trazendo as concepções de 

diversos autores e, por fim, apresentar as leituras críticas ao longo do tempo sobre as obras 

do poeta Cruz e Sousa.  

 

1.1 O “emparedado”  

 

O poema “Emparedado” reunido na obra Evocações, de 1898, do poeta simbolista 

João da Cruz e Sousa possui vinte e quatro páginas. Escrito em primeira pessoa o texto 

finaliza a obra Evocações. O título do poema sugere, segundo Luiz Silva (1999), o verbo 

“emparedar” no particípio referindo-se a ação de emparedar e denotando, por tanto, uma 

ação já finalizada, e, então, não implicaria um adjetivo, mas sim uma noção de uma 

conclusão de uma ação verbal empreendida deixando o auxiliar elíptico.  

No entanto, se tratando de uma ação fica ocultado, também, o agente da ação do 

emparedamento. Esse agente oculto que o título subentende é o grande mistério do poema, 

é o único personagem que poderíamos dizer constar no poema além do eu lírico. Ele 

conclui sua ação de vitimar o eu lírico ao fim do longo poema quando sua voz toma o 

discurso e silencia o eu lírico.   

No poema emparedado, o eu lírico desenvolve um discurso sobre si mesmo. O eu 

lírico é um artista que discursa sobre suas experiências na Arte e traz a reconstituição da 

sua vida artística demonstrando os percalços estéticos e raciais ao desenvolvimento da sua 

verve artística.  
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 O poema inicia-se com uma epígrafe dedicada à noite, na qual o eu lírico invoca as 

propriedades noturnas para penetrar no seu espírito. O tempo verbal usado nesse vocativo à 

noite é o presente. A aura da epígrafe é místico-religiosa, a noite é uma entidade invocada 

para auxiliar a narrativa desenvolvida pelo eu lírico.  

O tempo verbal predominante no poema é o pretérito imperfeito que é o tempo que 

se inicia a partir do primeiro parágrafo. Do ponto de vista temporal, o poema é constituído 

no passado, mas oscila para o presente e para o futuro, quando remete a esse último enseja 

a noção de fatos que não se realizaram e não se realizarão e, então, constituem ações não 

satisfeitas revelando a frustração do eu lírico pelos desejos não concretizados.  

O tempo não é especificamente cronológico, embora no início do poema 

encontremos marcadores temporais naturais como o entardecer e a noite. Apesar disso, no 

desenvolvimento do poema o discurso do eu lírico é marcado pela interiorização do 

discurso e, portanto, o tempo é mais psicológico que cronológico e assemelha-se ao 

monologo interior.  

No início do poema, o eu lírico descreve um fim de tarde como se estive admirando 

um entardecer e, então, começa a rememorar acontecimentos da sua vida, como se 

estivesse a fazer uma retrospectiva da sua vida artística. 

Nessas rememorações, o eu lírico vai tecendo comentários críticos em relação à 

Arte, ciência, ao meio literário e ao preconceito racial que o atingiu ao longo de sua 

carreira literária.  

Da segunda página, que é quando o eu lírico começa a falar depois da prece à noite, 

até a décima sétima página o eu lírico artista vai discursando sobre suas experiências 

pessoais no mundo da arte e, então, a partir desse momento aparece um “tu” no texto a 

quem o eu lírico dirige a palavra. Esse “tu” é identificado como uma minúscula 

humanidade, mas é, ainda, o eu lírico que fala dirigindo-se a esse interlocutor.  

Após esse discurso responsivo dirigido a um interlocutor imaginário, e eu lírico 

desenvolve um discurso na primeira pessoa do plural por alguns breves parágrafos, volta à 

primeira pessoa do singular e anuncia que uma voz ignota “que parece vir do fundo da 

Imaginação ou do fundo mucilaginoso do Mar ou dos mistérios da Noite” (CRUZ E 

SOUSA, 2008, p. 629) murmura-lhe aos ouvidos e, então, ao fim da vigésima primeira 

página essa voz toma o discurso e o eu lírico passa a ser ouvinte dessa voz que aparece no 

texto trazida com o recurso do travessão e das aspas e, é essa voz que finaliza o texto em 

reticências antes do fechamento das aspas.   
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Essa voz é a voz do agente elíptico do título do poema que empreende a ação de 

emparedar o eu lírico empilhando pedras e mais pedras ao redor dele deixando-o imóvel e 

emparedado no seu sonho.  

 

1.2 Poema em prosa  

 

O poema “Emparedado”, embora se encontre no livro Evocações, classificado 

como um livro de prosa poética, suscita uma discussão acerca do que é preponderante em 

sua composição se o ritmo e trabalho lírico com as palavras ou se sua escrita corrida e 

ausência de metro característica da prosa.  

Marcos Siscar (2015, p. 29), em “Figuras de Prosa: a ideia da “prosa” como questão 

de poesia” texto do livro O Duplo Estado da Poesia, diz que a distinção entre prosa e 

poesia é muito tênue e uma questão muito antiga. Essa distinção reitera o dispositivo 

tradicional da oposição e da hierarquia que vem sendo contestado, mas também 

indiretamente reafirmado, nas últimas décadas.  

Giorgio Agamben em seu texto “O fim do poema”
3
 traz importantes contribuições a 

esse diálogo entre prosa e poesia e a tentativa de traçar um ponto distintivo entre as duas. O 

autor começa por afirmar que a poesia não vive se não na tensão e no contraste entre o som 

e o sentido, entre a série semiótica e a série semântica.  

Para Agamben, compactuando com estudiosos da oposição entre segmentação 

métrica e semântica, a possibilidade do enjambement
4
 constitui o único critério que 

permite distinguir a poesia da prosa. “Portanto, será chamado poético o discurso no qual 

essa oposição for, pelo menos virtualmente, possível, e prosaico aquele no qual não puder 

haver lugar para ela.” (AGAMBEN, 2002, p. 142).  

Em “Emparedado”, de Cruz e Sousa esse expediente que marca a passagem de um 

verso ou estrofe a outro verso ou estrofe salvaguardando a manutenção semântica do texto 

e criando uma coesão entre versos pode ser vislumbrado no seguinte trecho:  

 

                                                 
3
 Em nota, o tradutor do texto original Sérgio Alcides diz que esse texto foi originalmente apresentado no 

colóquio em homenagem a R. Dragonetti realizado na Universidade de Genebra, em 10 de novembro de 

1995.  
4
 Enjambement segundo Agamben é a oposição entre o limite métrico e um limite sintático, uma pausa 

prosódica e uma semântica.  
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Recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, triunfos passavam-

me na Imaginação como relâmpagos sagrados e cintilantes do esplendor 

litúrgico de pálios e viáticos, de casulas e dalmáticas fulgurantes, de 

tochas acesas e fumosas, de turíbulos cinzelados, numa procissão lenta, 

pomposa, em aparatos cerimoniais, de Corpus Christi, ao fundo 

longínquo de uma província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada 

por mares cantantes. Vinha-me à flor melindrosa dos sentidos a melopéia, 

o ritmo fugidio de momentos, horas, instantes, tempos deixados para trás 

na arrebatada confusão do mundo. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 610-611) 

 

 Na construção, podemos dizer que temos um longo verso iniciado com vários 

substantivos enumerados por vírgulas (recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, 

triunfos), um único verbo (passar), vários adjetivos e locuções adjetivas, além da repetição 

do conectivo e, até chegar a um ponto final e iniciar outro período-verso iniciado pelo 

verbo vir na terceira pessoa do singular no pretérito imperfeito do indicativo; e temos 

novamente uma estrutura quase similar ao padrão de repetição do início do primeiro 

período, apenas mais curta, temos uma sequência de substantivos separados por vírgulas 

que suprimem a preposição de até chegar ao ponto final.  

 Os dois verbos que aparecem nos dois períodos do trecho acima estão no mesmo 

tempo verbal, a saber, pretérito imperfeito, sendo o primeiro um verbo regular e o segundo 

irregular. Esse tempo verbal, para além de referir-se a fatos ocorridos no passado e que não 

foram completamente terminados, expressa, também, a ideia de continuidade e duração no 

tempo, identificando um tempo remoto e por isso é muito comum seu uso em lendas e 

fábulas. Ao longo das primeiras páginas do poema esse é o tempo verbal predominante.  

 É certo que o ponto final é algo característico da prosa, mas a estrutura do excerto 

acima que descreve o impacto da visão do crepúsculo no eu lírico é extremamente poética 

e não se trata de uma descrição comum, que dificilmente encontraríamos num texto não-

literário ou também num texto narrativo, pois há um encadeamento do primeiro período 

com o segundo. O primeiro período inicia-se com um apelo visual de imagens que se 

desenham na imaginação do eu lírico e ao fim termina com a expressão “mares cantantes”, 

que sugerem o auxílio do recurso auditivo e o segundo período após o ponto final inicia-se 

com “Vinha-me à flor melindrosa dos sentidos a melopeia, o ritmo fugidio de momentos 

[...]” percebemos então o enjambement nesse parágrafo de dois períodos, por que o 

primeiro período finaliza com uma expressão que se liga ao segundo período e o ponto 

final é quase que desnecessário e pode até ser suprimido no momento da leitura.  

 O segundo período-verso mantém a semântica e o apelo sensitivo do fim do período 

anterior, pois traz os termos “melopeia” e “ritmo” que são percepções auditivas e o termo 
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“flor melindrosa do sentido” é uma imagem metafórica do aparelho auditivo que tem uma 

anatomia parecida com uma flor. O parágrafo, que facilmente poderíamos chamar estrofe, 

é extremamente sugestivo e imagético usando de recurso sinestésico para pintar uma cena 

rememorativa de tempos idos compondo assim um recurso audiovisual que nos faz 

perceber o impacto emotivo da visão do fim de tarde no pensamento do eu lírico.  

 O eu lírico está admirando um fim de tarde e isso desperta em seu interior 

pensamentos que o faz recordar acontecimentos passados e a descrição que se encontra no 

poema permite que o leitor desenhe não somente a visão do eu lírico admirando o 

crepúsculo como também nos faz entrar na rememoração do mesmo e a imagem que o eu 

lírico recorda se aproxima de uma referência extrínseca ao texto, que podemos inferir que 

se refere aos momentos vividos pelo eu poético na província de Nossa Senhora de Desterro 

por meio da cena das procissões religiosas que participara nos tempos de juventude e a 

imagem da própria terra natal facilmente identificada pela seguinte frase: “ao fundo 

longínquo de uma província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada por mares 

cantantes.”, vale ressaltar que Desterro, hoje Florianópolis, localiza-se numa ilha.   

A partir do trecho citado anteriormente, podemos nos remeter às explicações de 

Siscar referentes à prosa. Assim, em Agamben, segundo Siscar, a prosa é a metáfora 

filosófica de um pensamento que se constrói à vista de todos, lugar despossuído do ideal 

messiânico da revelação, associado tradicionalmente à poesia. “Para Agamben, o 

enjambement seria o símbolo da aspiração ao “essencial hibridismo de todo discurso 

humano”.” (SISCAR, 2015, p. 29). Nesse sentindo, o enjambement, ao mesmo tempo em 

que é um traço distintivo entre a poesia e a prosa, é marca inconteste desse profícuo 

diálogo, ao passo que quando finda o poema, finda também a possibilidade do 

enjambement e isso faz com que o poema transponha o vau que separa o estado poético de 

seu Outro, o prosaico. 

Grosso modo, a prosa é uma estrutura textual na qual temos várias formas que são 

produzidas em discurso direto ou indireto corrido finalizado por ponto final. “Enquanto o 

poema se apresenta como uma ordem fechada, a prosa tende a se manifestar como uma 

construção aberta e linear.” (PAZ, 1982, p. 83). Diferentemente da poesia que facilmente 

identifica o gênero poema, escrito em verso, a prosa não é de fácil delimitação e 

identificação, ela contêm muitos gêneros como: o conto, a crônica, o romance, a novela, 

dentre outros.  
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Nesse sentido, devemos nos perguntar, o que deve ser usado como critério para 

classificar um texto literário? Se nos ativermos à forma e às linhas dos textos, diremos que 

poema é o texto que se organiza em verso, metro, ou seja, que não precisa ir até a margem 

da folha e que, na contramão, a prosa é o texto que segue até a margem da folha e corre 

linha por linha, quantas forem necessárias, até finalizar a ideia com ponto final. No 

entanto, esse critério é justo no trato com os textos literários? Não deveríamos classificá-

los segundo o que prepondera em suas entranhas textuais?  

O poema é marcado pelo lirismo, que é o trabalho com o ritmo, com os sons, com 

as imagens e palavras tratadas no mais alto grau de abstração e subversão, chegando ao 

ápice de não poderem dizer nada, a não ser de si mesmas. O ritmo constitui um elemento 

fundamental no poema, tanto que Octávio Paz (1982, p. 82) ressalta que toda forma verbal 

possui ritmo, no entanto para o poema o ritmo é essencial ao passo que é acessório para 

prosa. Podemos exemplificar isso no poema “Emparedado” por meio da aliteração dos 

sons de s e do v presentes na frase “quebravam-se, velavam-se e os tons violáceos vivos,”. 

O recurso sonoro do som [s] é preponderante ao longo das primeiras páginas do poema e 

associados ao tempo verbal do pretérito perfeito contribuem para uma sonoridade fluída e 

suave, note como o som [s] repete no parágrafo a seguir:  

 

Ou, então, massas cerradas, compactas de harmonias wagnerianas, que 

cresciam, cresciam, subiam em gritos, em convulsões, em alaridos 

nervosos, em estrépitos nervosos, em sonoridades nervosas, em 

dilaceramentos nervosos, em catadupas vertiginosas de vibrações, 

ecoando longe e alastrando tudo, por entre a delicada alma sutil dos 

ritmos religiosos, alados, procurando a serenidade dos Astros... (CRUZ E 

SOUSA, 2008, p. 611) 

 

Percebe-se no texto a alusão à figura do músico alemão Richard Wagner, grande 

expressão da música do século XIX. O eu lírico cita o recurso ascendente dos sons nas 

músicas de Wagner, daí a repetição da forma verbal cresciam e as oscilações dramáticas 

por meio do adjetivo nervoso e dos sons plosivos [p], [b], [t], [d]. Nota-se, então, no trecho 

uma mescla de sons suaves e graves típico das harmonias wagneriana, comumente sua 

música se inicia com uma sonoridade suave, crescem em dramaticidade e suaviza até 

chegar ao silêncio, o poema como um todo segue essa fórmula. A harmonia grosseiramente 

seria um princípio musical que tenta equilibrar a ordem e o caos. As especificidades 

referentes aos sons usados no poema serão mais bem trabalhadas em subcapítulo posterior.  
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Desse modo, a poesia é uma tentativa de se criar outra linguagem, outra 

comunicação com signos novos e ressignificados, linguagem e não língua, porque a língua 

é do que se vale a poesia para comunicar sons, imagem, corpo, gestos, movimentos, a 

poesia é uma tentativa de deixar de ser língua e se tornar linguagem, pois esta é ampla, 

livre, é plural.  

 

A poesia converte a pedra, a cor, a palavra e o som em imagens. E essa 

segunda característica, o fato de serem imagens, e o estranho poder de 

suscitarem no ouvinte ou no espectador constelações de imagens, 

transforma em poemas todas as obras de arte. (PAZ, 1982, p. 27).  

 

O eu-lírico da poesia não é uma personagem, ele é, antes de tudo, um microfone 

mudo no qual experimentamos dizer a nós mesmos coisas inimagináveis, sobre o qual 

permitimos pensar outros mundos de significações por meio das palavras-linguagens, que 

já estão desvirtuadas e nos revelam outras coisas e imagens, outros eus possíveis dentro de 

nós mesmos: “a criação poética é exercício de nossa liberdade, de nossa decisão de ser. 

Essa liberdade, conforme já foi dito muitas vezes, é o ato pelo qual vamos mais além de 

nós mesmos, para sermos mais plenamente.” (PAZ, 1982, p. 218). Segundo Octávio Paz 

(1982), a palavra poética é a revelação de nossa condição original, porque por meio dela o 

homem, na realidade, se nomeia outro, e assim ele é ao mesmo tempo este e aquele, ele 

mesmo e o outro. 

Essas considerações a respeito do eu lírico nos levam a Luiz Silva, que em sua 

dissertação de mestrado intitulada “Um desafio submerso: Evocações, de Cruz e Sousa, e 

seus aspectos de construção poética” investiga, numa das partes de sua pesquisa, as 

características do poema em prosa partindo da poesia francesa e assinala que Aloysius 

Bertrand com a obra Gaspar de la Nuit; é tido como criador da forma poética; poema em 

prosa e, então, afirma que a partir da segunda metade do século XIX, na França, os poetas 

abandonam a visão cientifica e positivista do mundo e voltam seus olhares para o que está 

além do mundo visível, e, assim, o poema em prosa será a forma poética que passou a ser 

adotada, pois “tomando a linguagem  como reflexo do caos,  o poeta assumirá a postura de 

um demiurgo, com a função de organizá-la em um cosmos.” (SILVA, 1999, p. 29). 

Assim, o objetivo era alcançar o mundo espiritual e fugir da asfixia do mundo que 

se modernizava. Partindo do estudo de Suzanne Bernard sobre o livro Une Saison en Enfer, 

do poeta francês Rimbaud, o estudioso considera que há dois aspectos que assinalam a 

propensão da busca por realizar uma poesia nos domínios da prosa, seriam eles: a 
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metalinguagem e a presença de um eu lírico, que dá ao poeta a dimensão de um demiurgo 

e, ao interior do indivíduo, o privilégio das pulsões poéticas. “O poeta coloca-se frente ao 

desafio de enfrentar os extremos de seu próprio abismo e daí fazer surgir a sua poesia, sem 

antes deixar de discuti-la, reavaliá-la. [...] O fazer poético torna-se preocupação criativa e 

seu futuro uma meta.” (SILVA, 1999, p. 39).  

A partir dos estudos sobre os poetas franceses, em especial feitos pela estudiosa 

Suzanne Bernard citada na dissertação, depreendemos do estudo de Silva (1999) como 

características do poema em prosa: convivência dos contrários, simultaneidade das 

diversas formas literárias ou gêneros, finais abruptos, união indissolúvel entre poesia e 

metafísica, suspensão das noções de tempo e espaço, instaurando-se o insólito, e a 

descontinuidade instaurada pelo dinamismo das inesperadas rupturas das frases. Silva 

(1999) assevera a seguir outro traço distintivo do poema em prosa no que concerne ao eu 

lírico e as personagens:  

 

No plano psicológico, a concepção do eu lírico, em alguns textos, revela 

o desdobramento múltiplo da personalidade, tanto no sentido do passado, 

quanto do presente. Aí inclui também alguma analogia com animais, bem 

como a vitalização dos objetos inanimados. As personagens não são 

caracterizadas a ponto de se constituírem no mesmo diapasão das 

personagens de ficção. Restam indeterminadas, apenas como esboços. 

(SILVA, 1999, p. 41). 

  

Ao longo do poema, temos uma única voz que fala e possui um discurso responsivo 

como se tivesse em um diálogo, pois no texto em vários momentos temos parágrafos 

iniciados com o pronome tu. No entanto, esse interlocutor é imaginário e esse diálogo é 

interior. Próximo ao fim do texto, temos um discurso direto iniciado com travessão como 

se fosse a fala de um personagem e o discurso dessa voz é feito entre aspas. Contudo, não 

se trata de uma personagem, mas apenas uma reprodução do discurso daquele interlocutor 

imaginário que o eu lírico reproduz inconscientemente a si mesmo. 

Em relação a prosa, ela está preocupada com a linearidade, por vezes não 

linearidade, da narrativa porque seu objetivo é dizer sobre uma situação, um lugar, uma ou 

mais pessoas. A narrativa nos coloca para assistir panoramicamente as cenas ou situações, 

às vezes, transpondo-nos para o centro das ações, por vezes estamos ali dentro da tessitura 

narrativa, mas não somos o artífice da palavra, não somos instigados a nos desconstruirmos 

e nos construirmos com novas roupagens-linguagens, a boa prosa pode fazer isso, mas não 
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é de sua essência, não é da sua alçada essa alquimia das palavras, na poesia sentimos essa 

magia, sentimos esse poder de transfigurar o mundo por meio do verbo.  

Por conseguinte, tratando do poema em prosa aqui analisado, não prosa poética, 

porque não é a prosa que se sobressai do texto, mas é seu caráter poético que subjaz das 

entranhas tecidas pelo eu lírico e nos embebesse de um lirismo trágico e nos sentimos, 

finalmente, levados do começo, pela voz sibilante, ao fim pelas tensões e convulsões do 

eu-lírico sendo arrastado ao emparedamento, o texto traz todo um ritmo, toda uma 

sugestiva pintura de um quadro trágico. Dizer se tratar de uma prosa poética é considerar 

que o texto é mais prosa que poesia, no entanto, na leitura percebemos que o seu caráter de 

prosa está apenas no fato de não ser tecido em verso, e isso não deve ser, somente, critério 

para o classificar como tal.  

Interessante que quando vamos analisar a distinção, que na verdade quase inexiste, 

entre poesia e prosa, fatalmente caímos numa relação de oposição e hierarquia. No entanto, 

a ideia do hibridismo vem sanar essa recusa em admitir que as águas dos dois rios 

traspõem esse vau que, às vezes, insistimos em tornar profundo, pois “assumir a prosa é 

caminhar, como diz Alféri, na direção do “ideal baixo” da poesia, é descolar-se da 

mistificação da altura e do sublime, atribuída à tradição poética e ao nome ‘poesia’.” 

(SISCAR, 2015, p. 36).  

As tentativas aqui de distinguir o poema da prosa, quase uma impossibilidade, na 

verdade, trata-se mais de uma opção de nomeação do que realmente encerrar esse debate e 

comungo com Marcos Siscar, pois, segundo este crítico, o pensamento do hibridismo é 

necessário, pois “a própria poesia aponta para ele, ao colocar em primeiro plano a difícil 

questão de seus limites, de suas margens; ou seja, no fundo, a questão de seu ‘outro’.” 

(SISCAR, 2015, p. 33). 

 

1.3 O sentimento trágico no “Emparedado” 

 

É muito comum atribuírem um caráter trágico a poesia cruzsouseana devido o seu 

drama existencial enquanto artista negro nos fins do século XIX. Portanto, cabe-nos 

determo-nos um pouco no estudo deste conceito, pois, como remete o título do trabalho, o 

poema “Emparedado” possui uma presença trágica nas paragens literária brasileira. No 

entanto, cabe salientar que a teoria da tragédia foi amplamente abordada ao longo da 

história por diversos estudiosos e filósofos e o intuito aqui não é se debruçar sobre essa 
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teoria, nem tão pouco estudar as várias concepções da tragédia, o objetivo é somente trazer 

algumas abordagens da concepção do trágico.  

 O termo trágico remonta ao gênero tragédia que surgiu na Grécia antiga. Aristóteles 

definiu a tragédia como sendo uma imitação de uma ação de caráter elevado e completa 

cuja extensão não ultrapasse o tempo necessário a passagem da felicidade para a 

infelicidade. A imitação deve ser apresentada, não por meio de uma narrativa, mais por 

atores que suscitem a compaixão e o terror no público e que tenha por finalidade a 

purgação desses sentimentos, isto é, a catarse (ARISTÓTELES, 2005, p. 24-25).  

 O apogeu da tragédia grega aconteceu no século V a.C. num período em que 

disputavam duas ordens de justiça: o mundo mítico em vias de desaparecer e o mundo 

racionalista que começava a despontar nas polis grega, por tanto, o gênero era constituído 

de uma visão de mundo marcada por essas forças opostas. Era uma linguagem artística na 

qual se imbricavam as concepções religiosas politeístas e os mitos gregos (PASCOLATI, 

2009, p. 107).  

 É devido à cosmovisão grega que muitos autores dizem não ser possível a tragédia 

na modernidade, como Lionel Abel que segundo Pascolati (2009) afirma que a tragédia 

grega deixa de existir quando o homem passa a ser senhor de si mesmo e abandona as 

explicações mítico-religiosas do mundo.  

Nesse sentido, também, segue a análise de Walter Benjamin que assevera 

categoricamente, em seu Origem do drama barroco alemão, não ser possível a tragédia 

grega na modernidade, pois o teatro moderno não conhece a forma da tragédia grega. Deste 

modo, Benjamin contraria Nietzsche, porque assinala que Nietzsche ao abordar a tragédia, 

em seu livro O nascimento da tragédia, fez foi apropriar-se de uma noção de mito 

puramente estética. Assim, a tragédia entra em cena renunciando ao conhecimento da 

história e filosofia do mito trágico. No entanto, a ressurgência do mito trágico nas últimas 

décadas do século XIX está permeada pela história (KNIHS, 2015, p. 248).  

 No entanto, o gênero trágico conheceu transformações ao longo da história e desde 

seu surgimento tomou diferentes formas ao longo dos séculos e atualmente convencionou-

se usar a expressão formas dramáticas, pois abarca melhor as diferentes mudanças sofridas 

pela tragédia em seu percurso histórico. Apesar disso, a herança da tragédia grega perdurou 

até os dias de hoje, a saber, a concepção do trágico. (PASCOLATI, 2009, p. 107). 

 Sobre o trágico Gerd Alberto Bornheim no ensaio “Breves observações sobre o 

sentido e evolução do trágico” salienta que o trágico apresenta-se na obra de arte, porque a 
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tragicidade é inerente a realidade humana, “pois um elemento básico para que se possa 

verificar o trágico é que ele seja vivido por alguém, que exista um homem trágico. 

(BORNHEIM, 2007, p. 73).  

 Bornheim (2007) afirma, também, que além do homem outro pressuposto 

fundamental do trágico é constituído pela ordem ou o horizonte existencial do homem. A 

natureza dessa ordem varia, segundo o autor, e pode ser o cosmo, os deuses, a justiça, o 

bem ou outros valores morais, o amor e, sobretudo o sentido último da realidade. O 

conflito que resulta na ação trágica só é possível devido a esses dois pressupostos, pois “o 

homem e o mundo em que ele se insere. No momento em que estes dois pólos, de um 

modo imediato ou mediato, entram em conflito, temos a ação trágica.” (BORNHEIM, 

2007, p. 74). 

 Bornheim (2007) assinala que o conflito se apresenta como suspenso na tensão 

entre os dois polos e afirma que todo trágico reside nesse estar suspenso na tensão entre os 

dois pressupostos fundamentais e, sendo assim, o resultado deste conflito é de importância 

secundária e a ação trágica nem sempre resulta necessariamente na morte do herói trágico e 

o happy end é compatível também com a tragédia. O autor arremata que o mais importante 

é a reconciliação dos dois polos ou a suspensão do conflito, embora a reconciliação possa 

acontecer através da morte.  

 Bornheim (2007) vai buscar respostas nos pré-socráticos e a partir de Heráclito traz 

a oposição entre a hybris, à desmedida ou injustiça, e a physis, a natureza, o ser. Esta 

oposição seria outra perspectiva pela qual se pode vislumbrar o conflito da tragédia.  

 
A physis, estendendo-se ao todo do real, permite compreender unidade e 

multiplicidade, pois ambas são interiores à natureza. Vale dizer que a 

physis está presente em tudo o que é, se manifesta no real, mas de 

diversas maneiras. E o modo de ser da multiplicidade, na medida em que 

se afirma como tal e não reconhece a sua unidade no ser, faz com que 

troque o ser pela aparência de ser. No fragmento 112, Heráclito diz que a 

sabedoria consiste em "agir conforme a natureza, ouvindo a sua voz. A 

recusa em ouvir a voz da physis ou a teimosia da multiplicidade que se 

afirma como independente e se recusa a confessar a unidade de todas as 

coisas (Heráclito, fr. 50), é o princípio dos pseudos, do erro, gerador de 

culpa e de injustiça. Neste sentido é que a aparência deve voltar a 

integrar-se no ser. A compreensão da sabedoria como um saber escutar a 

voz do ser é patrimônio comum da filosofia pré-socrática. (BORNHEIM, 

2007, p. 78).  

 

 Assim, segundo Bornheim (2007), o herói trágico esta retesado entre estes dois 

extremos. Contrariando Schiller, o autor afirma que o objeto fundamental da tragédia 
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consiste muito mais na aparência que envolve toda a existência humana, acompanhada da 

densidade que se alia a tal aparência. Nestes termos, o desenvolvimento da ação trágica 

consiste na progressiva descoberta da verdade no sentido de aletheia: manifestar-se, 

descobrir-se, “descender-se”.  

 
Não é a essência do herói, restrita a sua individualidade, que vem à tona, 

mas a aparência na qual está submerso: a aparência é des-coberta, e nela 

mostra-se a própria physis do herói. Se se tratasse pura e simplesmente da 

essência do herói, ele seria total negatividade, e em si mesmo, enquanto 

homem, seria pseudos. O problema não reside, porém, no seu ser, mas no 

seu modo de ser - um modo de ser que pode pôr em jogo inclusive o seu 

ser. A partir dos equívocos da situação mundana do herói revela-se a 

verdade. (BORNHEIM, 2007, p. 79). 

 

 Bornheim (2007) assinala que o próprio de quem vive entregue ao mundo da 

aparência é fazer do homem a medida do real, fazendo com que ele recuse uma medida que 

o transcende. Nessa recusa da transcendência o homem incorre no pseudos, a injustiça, a 

culpa.  

 
O homem se torna - enquanto vive, como dissemos, a teimosia de sua 

particularidade - princípio da lei, e rejeita um princípio (arke) que 

transcenda a sua particularidade. O nómos Theios, a lei divina, de que 

fala Heráclito, é preterida. O indivíduo passa a ser, assim, presa da 

aparência ou de uma medida aparente, porque sua, particular; ele incide 

em hybris, ou desmedida, o oposto da existência que encontra a sua 

medida na "lei divina", e que por isso é justa. O herói adota, de um modo 

consciente ou não, uma espécie de faux semblant; ele age como se toda 

medida que o transcende tivesse perdido sentido. E ele é trágico 

precisamente porque esta suposição se revela mentira. Topamos, pois, 

com uma justiça que obriga ao reconhecimento da justiça. (BORNHEIM, 

2007, p. 79-80). 

 

 Desse modo, o conflito trágico se dá por meio da vivência do homem entre a justiça 

e a injustiça, entre o ser e a aparência. Para Bornheim (2007) o homem é um ser híbrido no 

sentido de que pode perder de vista a sua medida real, transcendente, e enlear-se na 

aparência, prendendo-se dentro de si mesmo. A tragédia quer saber qual é a medida do 

homem, se reside na sua particularidade ou se reside em algo que o transcenda; segundo o 

autor a tragédia quer provar que a segunda hipótese é a verdadeira e, então, o não 

reconhecimento dessa medida do homem resulta no trágico.  

 Sobre a tese de que na modernidade não seria possível a tragédia nos moldes gregos 

Bornheim (2007) argumenta que isso se deve a subjetividade crescente do indivíduo a 

partir da idade média e como para ele a tragédia é um fenômeno histórico resultante da 
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tensão entre o indivíduo e seu horizonte existencial, à medida que o homem deixa de se 

preocupar com sua exterioridade e passa a concentrar-se na sua interioridade o trágico 

desaparece, porque o fenômeno trágico vive somente na tensão entres os dois polos. E 

concorre a essa derrocada da tragédia a ligação do cristianismo após idade média com o 

subjetivismo como nos afirma Bornheim (2007, p. 83):  

 
É evidente que cristianismo e subjetivismo não se confunde. Acontece, 

porém, que nos tempos modernos o cristianismo, ao contrário do que 

acontecera na Idade Media, passa a pactuar mais intensamente com o 

subjetivismo; o homem cristão, a partir da decadência medieval, se fixa, 

com exclusividade crescente, na vida interior, na “imitação de Cristo" 

compreendida como tarefa subjetiva. É esta preeminência progressiva da 

vida interior que desvigora o trágico e a extensão objetiva da ação trágica. 

Na medida em que o subjetivismo dos tempos modernos se torna mais 

forte, menos exeqüível é a tragédia. Por isso mais do que dizer que o 

cristianismo é incompatível com a tragédia, deve-se colocar a raiz da 

debilidade na intensificação através da história do processo subjetivador 

do cristianismo. 

 

 Desse modo, para Bornheim (2007) a subjetivação pode ser explicada por meio da 

relevância que adquire a reflexão na modernidade, pois “quanto mais reflexiva se tornar a 

subjetividade, mais o indivíduo se dobra sobre si próprio, enfraquecendo desta forma a 

experiência trágica.” (BORNHEIM, 2007, p. 87). Sem a presença dos mitos, dos deuses ou 

de algo que transcenda a medida do homem o trágico estagna numa dimensão estritamente 

humana, assim o autor, partindo da ideia de Kierkegaard, afirma que o homem reduzido a 

si mesmo resulta ridículo e absurdo.  

 No entanto, a concepção do trágico embora destituído das características do gênero 

trágico se faz notar nas produções modernas de uma maneira peculiar. Segundo Bornheim 

(2007) na modernidade a tragédia transfere-se da dimensão humana para o sentindo último 

da realidade confundindo-se com uma objetividade ontológica sem sentido, a ordem, o 

cosmo é deslocado a favor do caos.  

 
Poderíamos dizer que o conflito trágico deixa de existir ou se torna 

imperceptível para o homem, como a música das esferas pitagóricas. A 

personagem é apenas um átomo, um fragmento dentro da tragicidade 

cósmica: ela se perde em sua insignificância e todo seu esforço para saber 

qual é a sua culpa resulta em absurdo. O desvelamento da culpa não 

encontra viabilidade para vir a se manifestar. É como se a injustiça 

estivesse instalada no próprio Deus, desfazendo-se, em consequência, 

qualquer critério ou medida que possa aquilatar a injustiça. A tese 

hegeliana é invertida: a positividade absoluta do Espírito passa a ser 

negatividade. (BORNHEIM, 2007, p. 90). 
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 Destarte, trazemos a discussão para a poética de Cruz e Sousa e especificamente em 

seu poema “Emparedado”. No poema, se não podemos dizer haver uma tragédia 

configurada, podemos ao menos dizer que algumas das características do fenômeno trágico 

são vislumbradas no poema.  

Maiara Knihs (2015) em seu estudo sobre a emergência trágica na poesia de Cruz e 

Sousa afirma que a reminiscência trágica da poesia decadente é a face partir da qual deve-

se buscar a história. Knihs (2015, p. 248) considera que a tragédia não tem mais a função 

catártica, como ocorria na Grécia antiga, sua função é gerar a catástrofe. Contudo, a autora 

assinala que apesar dos dramas decadentes do final do século XIX vestirem a roupagem do 

drama de mártires, assim como no mito da paixão de Cristo, não colocam em jogo a 

questão da alma, a questão dos decadentes é outra, na poesia cruzsouseana centra-se no 

corpo, a tensão entre a anestesia e a estesia.  

 Dessa feita, a figura da morte é a grande imagem que surge dessa poesia de Cruz e 

Sousa e aparentemente representa em muitos de seus poemas o único descanso ao eu lírico. 

A questão da morte, segundo Knihs (2015), surge como um elemento do “jogo lutuoso” de 

um ritual que tem por origem e fim a própria morte. Assim, a estudiosa sugere que uma 

tradução possível para a poesia decadente seria “um jogo melancólico”, pois nesse jogo 

“parte-se de uma perda irreparável (manifestada no sacrifício, no pecado original, na 

morte) e vive-se tentando esquecê-la e paradoxalmente rememorando-a, tensão, entenda-se 

sofrimento, que só terá fim com a própria morte.” (KNIHS, 2015, p. 248).  

 No poema “Emparedado”, o conflito centra-se na tensão entre o eu lírico e o 

mundo, especialmente a “minúscula humanidade” que o persegue. O drama do poema é 

constituído por um herói que participa de um ritual místico-religioso devotado à noite, que 

é símbolo do eterno retorno, visto que representa a morte do dia e, também, a sua 

germinação. Todo o esforço heroico do eu lírico, a busca do seu paraíso perdido, a arte, 

materializa-se na perda de sua liberdade, lançando o herói num profundo desamparo, 

deixando-o emparedado no seu sonho:  

 
E mais pedras, mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, mais 

pedras, mais pedras... Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes 

Civilizações e Sociedades... Mais pedras, mais pedras! E as estranhas 

paredes hão de subir – longas, negras, terríficas! Hão de subir, subir, 

subir mudas, silenciosas, até as Estrelas, deixando-te para sempre 

perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu Sonho...” (CRUZ E 

SOUSA, 2008, p. 631-32).  

 



28 

 

 Como vimos nas lições de Bornheim (2007) a respeito do fenômeno trágico, um 

texto em que se configuram traços da tragédia não precisa terminar necessariamente com a 

morte do herói trágico, basta apenas a reconciliação do conflito ou sua suspensão. O fim do 

poema “Emparedado” é abrupto e inesperado, sem solução do conflito, isso é um aspecto 

que como vimos na sessão anterior é característico dos poemas em prosa e das narrativas 

curtas; como contos e crônicas modernas. O poema finaliza com o discurso de uma voz 

não identificada que silencia o eu lírico e, então, temos uma morte simbólica do eu lírico, 

não uma morte física. No entanto, esse discurso que cessa a sua voz é mortal ao eu lírico, 

pois o deixa imobilizado e sem saídas, haja vista, que se caminhar para qualquer dos lados 

batera com as paredes de sua prisão. Esse discurso se ramifica a todas as esferas da 

sociedade, a ciência, o meio artístico. Então, esse discurso-prisão o deixa realmente vítima 

de uma superestrutura constitucionalmente estabelecida hostil a sua presença e o discurso 

finaliza em reticências demonstrando a perpetuidade de sua sina trágica. 

 

1.4 O Símbolo de Ricoeur e Eliade 

 

Considero de extrema relevância as contribuições teóricas de Paul Ricoeur e Mircea 

Eliade à análise do poema em prosa “Emparedado”, já que o mesmo está repleto de 

símbolos. Estes teóricos possuem diferentes acepções em relação ao conceito de símbolo. 

Eliade, para Fernando Simplício dos Santos (2013, p. 67), delimita o símbolo como se ele 

fosse particularmente a “substância da vida espiritual”, e, por meio da redescoberta do 

universo mítico e religioso, oferece ao homem moderno uma teologia do símbolo com a 

missão de restaurá-lo espiritualmente.  

Já Paul Ricoeur (1978) critica essa concepção de Eliade (2002), que, por sua vez, 

vê o símbolo numa perspectiva totalizante e como um modo de conhecimento autônomo. 

Essa perspectiva de Eliade, para Ricoeur, interligada à racionalidade cartesiana, tenta guiar 

o homem até o reconhecimento do sagrado. Essa fenomenologia da religião conduziria o 

sujeito até sua libertação por meio de uma descrição dos símbolos que não o leva à 

reflexão, os caminhos estão todos abertos em direção à revelação dos mistérios dos 

símbolos, e isso é alvo de críticas de Ricoeur, porque para ele o símbolo deve levar a 

pensar, levar a reflexão do “si mesmo”.  

Dessa feita, a importância em trazer esses dois teóricos que divergem em suas 

concepções é suscitar um debate do caráter simbólico presente no poema supracitado, 
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considerando essas ponderações teóricas acerca do símbolo, ora voltadas para o aspecto 

claro e místico-religioso segundo acepção de Eliade, ora voltadas ao aspecto da simbólica 

do mal de Paul Ricoeur.   

No capítulo “Existência e Hermenêutica” do livro O conflito das interpretações: 

ensaios de hermenêutica, Paul Ricoeur diz que o símbolo é “toda estrutura de significação 

em que um sentido direto, primário, literal designa, por acréscimo, outro sentido indireto, 

secundário, figurado, que só pode ser aprendido através do primeiro.” (1978, p. 15). Ou 

seja, um signo é constituído de significante e significado, no caso de um símbolo, ele 

possuirá dois significados, um aparente e direto e outro oculto.  

Nos estudos da linguagem, sabemos que as palavras podem ser classificadas em 

denotativas e conotativas, as primeiras são aquelas em que são atribuídos um sentido 

literal, real, usual; já as segundas são aquelas em que se atribui sentindo figurado, que 

depende sempre do contexto e, geralmente, são usadas na linguagem poética. Partindo 

disso, o símbolo apresentaria uma dupla significação segundo a definição corrente, 

clássica.   

 Paul Ricoeur se vale dos estudos da hermenêutica, da filosofia, da linguística e da 

fenomenologia da religião, etc. para definir o símbolo e interpretação. Dessa maneira, 

partindo da linguística, o símbolo é sempre um duplo tanto por ser signo – Saussure - 

quanto por ter sentido literal e figurado, e é papel da interpretação desvendar o sentido 

figurado do símbolo.  

Ricoeur justifica sua abordagem linguística do símbolo, porque segundo o autor 

todos os símbolos têm origem no elemento da linguagem, pois é na linguagem que o 

cosmos, que o desejo, que o imaginário fazem aumentar a expressão. “Sempre é necessária 

uma palavra para retomar o mundo e convertê-lo em hierofania. Da mesma forma, o sonho 

permanece fechado a todos, enquanto não for levado pelo relato ao plano da linguagem.” 

(RICOEUR, 1978, p. 15).  

 Segundo Ricoeur, a interpretação “é o trabalho de pensamento que consiste em 

decifrar o sentido oculto no sentido aparente, em desdobrar os níveis de significação 

implicados na significação literal.” (RICOEUR, 1978, p. 15).  

  A interpretação, para Ricoeur (1978, p. 18), é um exercício de aproximação entre a 

época cultural do texto e o intérprete. O intérprete só consegue apreender o sentido do 

texto se superar essa distância e se tornar contemporâneo do texto-objeto da análise. A 
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busca da interpretação para Ricoeur é a compreensão de si mesmo por meio da 

compreensão do outro.  

 Diferindo de Ricoeur acerca do símbolo, Mircea Eliade parte da fenomenologia da 

religião e o estudo psicanalítico do simbolismo onírico para explicar o símbolo. Eliade 

(2002, p. 5) compreende o símbolo como um modo autônomo de conhecimento. No 

prefácio do seu livro Imagens e símbolos, o autor diz que os estudos psicanalíticos 

trouxeram à tona termos importantes, tais como: imagem, símbolo e simbolismo. Eliade 

atribui essa redescoberta desses conceitos devido à superação do cientificismo da filosofia 

e o renascimento do interesse religioso, após a Primeira Guerra Mundial.  

 O simbolismo para Eliade (2002, p. 6) é conatural às culturas extra-europeias e que 

a adoção do simbolismo como um instrumento de conhecimento foi acompanhado do 

despontar da Ásia, África e Oceania no horizonte da história. Esse surgimento do oriente e 

da África na história propiciou um diálogo entre essas culturas carregadas de “imagens e 

dos símbolos que, no mundo exótico, tomam lugar dos nossos conceitos ou que os 

veiculam e prolongam.” (ELIADE, 2002, p. 6). 

 Essas sociedades extra-europeias são ricas de simbolismos, pois são cheias de 

símbolos, imagens e mitos ligados a religiosidades diversas. Já a Europa é 

substancialmente positivista e materialista e, segundo Eliade (2002, p. 6), “de toda a 

espiritualidade europeia moderna somente duas mensagem interessem realmente aos 

mundos extra-europeus: o cristianismo e o comunismo.”, pois para o autor essas doutrinas 

da salvação do homem conseguiram amalgamar os símbolos e os mitos tal qual as 

religiosidades das sociedades extra-europeias.  

 Eliade compreende os símbolos, os mitos e imagens como substâncias da vida 

espiritual e psíquica e não mecanismos da linguagem como Ricoeur. O símbolo possui um 

papel revelador para Eliade, pois seria capaz de manifestar os aspectos mais recônditos da 

realidade e as mais secretas modalidades do ser. “Por isso, seu estudo nos permite melhor 

conhecer o homem, “o homem simplesmente”, aquele que ainda não se compôs com as 

condições da história.” (ELIADE, 2002, p. 9).  

 Os autores divergem na conceituação do símbolo, pois Mircea Eliade parte de uma 

leitura do campo da religião e psicanálise – que compreende o símbolo como um 

mecanismo de revelação do oculto, e Paul Ricoeur parte da linguagem e entende o símbolo 

como um mecanismo de significação e que é trabalho da interpretação desvendar o oculto 

que há no símbolo. Há uma diferença fundante na abordagem dos dois: o primeiro tem o 
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símbolo como um saber e o outro como uma ferramenta da interpretação como processo de 

construção do “si mesmo”.  

 Assim, partindo dessas concepções sobre os símbolos percebe-se que uso do 

símbolo reporta-se ao mundo espiritual e arcaico, ao homem primitivo. O uso do simbólico 

revela uma nostalgia do tempo passado e imemorial e essa nostalgia como afirma Eliade 

(2002) está repleta de significações que envolvem a própria situação do homem. E no 

poema, como veremos nas análises mais à frente, temos presente essa nostalgia 

sugestionada pelo uso dos símbolos dos astros cósmicos e principalmente por meio do 

símbolo da noite que como afirma Davi Arrigucci Jr. (1999, p. 169) o centro vivo da 

poesia de Cruz e Sousa é sua experiência simbólica e que “A noite surge como uma 

mediação para o espiritual, um caminho para a buscada transcendência”.  

 

1. 5 Alegoria versus Símbolo 

 

Conceituado o símbolo, agora viso estabelecer a distinção entre a alegoria e o 

símbolo partindo das concepções dos autores-chaves desse trabalho, a saber, Ricoeur, 

Benjamin, Cirlot, e Chevalier, que, na introdução do livro Dicionário de Símbolos, traz 

algumas contribuições para o conhecimento do símbolo.  

Começando por retomar a diferenciação entre alegoria e símbolo feito por Walter 

Benjamin expressa em seu livro Origem do drama trágico alemão como já bem dissemos 

acima a grande diferenciação entre a alegoria e o símbolo se dá pela categoria do tempo: 

 

A relação entre o símbolo e a alegoria pode ser compreendida, de forma 

persuasiva e esquemática, à luz da decisiva categoria do tempo, que esses 

pensadores da época romântica tiveram o mérito de introduzir na esfera 

da semiótica. Ao passo que no símbolo, com a transfiguração do declínio, 

o rosto metamorfoseado da natureza se revela fugazmente à luz da 

salvação, a alegoria mostra ao observador a facies hippocratica da 

história como protopaisagem petrificada. A história em tudo o que nela 

desde o início é prematuro, sofrido e malogrado, se exprime num rosto - 

não, numa caveira. (BENJAMIN, 1984, p. 188). 

 

Nesse sentido, para Benjamin por meio da revelação do saber oculto da alegoria é 

possível estabelecer uma relação entre essa revelação e a história e, portanto, os elementos 

estruturais de uma obra podem permitir uma relação entre história e o conteúdo da obra. 

“Enquanto o símbolo atrai para si o homem, a alegoria irrompe das profundidades do Ser, 

intercepta a intenção em seu caminho descendente, e a abate.” (BENJAMIN, 1984, p. 205).  
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Fica claro na diferenciação de Benjamin que a alegoria tem ligação com a história 

ao passo que o símbolo, de contrário, liga-se à mística religiosa. Ele deixa isso evidente 

quando critica a utilização errônea do termo símbolo pelos românticos. 

 
Esse abuso ocorre sempre que numa obra de arte a "manifestação" de 

uma "ideia" é caracterizada como um "símbolo". A unidade do elemento 

sensível e do suprassensível, em que reside o paradoxo do ·símbolo 

teológico, é deformada numa relação entre manifestação e essência. A 

introdução na estética desse conceito distorcido de símbolo foi uma 

extravagância romântica hostil à vida, que precedeu o deserto da moderna 

crítica de arte. Enquanto estrutura simbólica, supunha-se que o belo se 

fundia com o divino, sem solução de continuidade. (BENJAMIN, 1984, 

p. 182). 

 

Juan-Eduardo Cirlot segue um pensamento nessa mesma linha de Benjamin e 

afirma que os simbolistas erraram por “querer converter toda a esfera da realidade em 

avenida de impalpáveis correspondências, em obsessiva conjunção de analogias, sem 

compreender que o simbólico se contrapõe ao existencial; e que suas leis só têm valor no 

âmbito peculiar que lhe concerne.” (CIRLOT, 2005, p. 8). No entanto, isso não impede o 

desvelamento da história por meio do conhecimento simbólico, pois o símbolo compreende 

o universal porque transcende a história e o particular porque corresponde a uma época 

precisa (CIRLOT, 2005, p. 12).  Desta maneira, é possível que a experiência simbólica 

possa revelar, também, uma cosmovisão de um sujeito. 

 
Pois a percepção do símbolo é eminentemente pessoal, não apenas no 

sentido em que varia de acordo com cada indivíduo, mas também no 

sentido de que procede da pessoa como um todo. Ora, cada pessoa é, a 

um só tempo, conquista e dádiva; ela participa da herança 

biofisiopsicológica de uma humanidade mil vezes milenar; é influenciada 

por diferenciações culturais e sociais próprias a seu meio imediato de 

desenvolvimento e, a tudo isso, acrescenta os frutos de uma experiência 

única e as ansiedades da situação que vive no momento. O símbolo tem 

precisamente essa propriedade excepcional de sintetizar, numa expressão 

sensível, todas as influências do inconsciente e da consciência, bem como 

das forças instintivas e espirituais, em conflito ou em vias de se 

harmonizar no interior de cada homem. (CHEVALIER, 1982, p.14). 
5
 

 

Chevalier argumenta que as fronteiras entre os valores do símbolo e outras imagens 

não são tão delimitadas e, portanto, é necessário um esforço teórico em estabelecer os 

valores diferenciais do símbolo e outras imagens. Aqui, apraz-nos apenas a diferenciação 

entre símbolo e alegoria e em relação a essa figura Chevalier declara que a alegoria é uma 

                                                 
5
 Introdução do Dicionário de Símbolos escrita por Jean Chevalier. 
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figura que frequentemente toma a forma humana, muito embora possa tomar também a 

forma de um animal, um vegetal, um feito heroico, a de uma determinada situação, a de 

uma virtude ou de um ser abstrato (CHEVALIER, 1982, p. 16) e para diferenciar símbolo e 

alegoria Chevalier traz a contribuição de Henri Corbin que segundo ele exprime com 

precisão a diferença fundamental entre as duas imagens: 

 
A alegoria é uma operação racional que não implica passagem a um 

novo plano do ser nem uma nova profundidade de consciência; é a 

figuração, em mesmo nível de consciência, daquilo que já se pode ser 

bem conhecido de uma outra maneira. O símbolo anuncia um outro 

plano de consciência, que não o da evidência racional, é a chave de um 

mistério, o único meio de se dizer aquilo que não pode ser apreendido de 

outra forma; ele jamais é explicado de modo definitivo e deve sempre ser 

decifrado de novo, do mesmo modo que uma partitura musical jamais é 

decifrada definitivamente e exige uma execução sempre nova. 

(CHEVALIER, 1982, p. 16).
6
 

 

Juan-Eduardo Cirlot em seu Dicionário de Símbolos partindo da concepção de 

outros autores, como Jung para o qual a alegoria é um símbolo reduzido ao papel de signo, 

ou seja, designa uma só das possibilidades seriais e dinâmicas do símbolo. Partindo disso, 

Cirlot afirma que “a alegoria torna-se mecanização do símbolo, pelo que sua qualidade 

dominante se petrifica e converte-se em signo, mesmo aparentemente animado pela 

roupagem simbólica tradicional.” (CIRLOT, 2005, p. 37). Nesse sentindo, Cirlot declara 

que os elementos da alegoria são simbólicos e não se diferenciam dos símbolos. Portanto, a 

grande diferença entre o símbolo e a alegoria se dá na função desta última, pois: 

 
Apenas sua função está transtornada e modificada, pois, em vez de aludir 

aos princípios metafísicos e espirituais, em vez de possuir uma emoção, 

foram criados artificialmente para designar realidades concretas, 

restringindo-se a este sentido único ou muito dominante. (CIRLOT, 2005, 

p. 38). 

 

Vimos em Benjamin que a alegoria mantém relação com a história, mas e quanto ao 

símbolo? Sobre isso Cirlot pode nos fornecer algumas observações. Vimos acima que 

Cirlot afirma que a alegoria está povoada de símbolos e que na alegoria eles são tornados 

signos. No entanto, o autor afirma que esses símbolos podem retornar ao seu estado 

simbólico em determinadas circunstâncias quando captados como tais pelo inconsciente e 

com o esquecimento do caráter semiótico e representativo que possuem. Dessa maneira, 

                                                 
6
 Na introdução, Chevalier dá como referencia dessa proposição de Henri Corbin a sigla (CORI, 13) que na 

bibliografia pudemos verificar que se refere a L’imagination creátrice dans Le soufisme d’Ibn’ Arabi, Paris, 

1958.  
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pode-se depreender que a alegoria seria uma imagem criada conscientemente que pertence 

a um reino intermediário entre a emoção do símbolo e a razão do signo (CIRLOT, 2005, p. 

38). Com a arte acontece o mesmo afirma Cirlot, pois “os símbolos foram ordenados em 

sistemas conscientes e tradicionais, canônicos, mas sua vida interior continua pulsando sob 

sua ordenação racionalizada, podendo assim aparecer num momento.” (CIRLOT, 2005, p. 

38). 

Sobre a relação entre a obra de arte e o autor, Cirlot recorre à estética expressionista 

e simbolista para diferenciar a expressão, que segundo o autor é uma relação contínua, 

fluente, causal e direta entre origem e manifestação, e simbolização que é descontínua, 

estática, indireta, transcendente à obra em que aparece plasmada.  

 
A fórmula do expressionismo, ao confrontar-se com o mundo material, 

com os objetos, tende a destruí-los e a anulá-los numa corrente caótica de 

caráter psíquico, que dissolve as figuras e as incorpora em estados de 

ritmos livres em sua força. O simbolismo isola, ao contrário, cada forma e 

cada figura, mas liga-as entre si através de pontes magnéticas quando 

possuem “ritmo comum”, quer dizer, concomitância natural. Assim, torna 

transparentes as séries de objetos simbólicos ao significado profundo que 

motivou seu aparecimento no fenomênico. (CIRLOT, 2005, 39). 

 

 Dessa maneira, no que concerne à relação da obra de arte com o seu autor Juan-

Eduardo Cirlot (2005) usa o pensamento de Dante que na obra Canzoniere dizia que 

“Quem tem que pintar uma figura, se não pode converter-se nela não pode projetá-la” para 

afirmar que “Em simbolismo tudo possui significado, tudo é manifesta ou secretamente 

intencional, tudo deixa um vestígio ou “assinatura” que pode ser objeto de compreensão e 

interpretação” (CIRLOT, 2005, p. 39).  

Para Paul Ricoeur (2015) a distinção do símbolo e da alegoria se dá pelo fato que 

na alegoria o significado primário ou literal é contingente e o significado secundário ou 

simbólico é suficientemente exterior para se tornar diretamente acessível. Assim 

estabelece-se uma relação de tradução entre os dois sentidos e assim que a tradução é feita 

se desfaz a alegoria. Para o teórico a alegoria, historicamente, foi para além de um 

procedimento literário e retórico criador de pseudosímbolos; foi, também, uma maneira de 

tratar os mitos como alegorias. Nesses termos, para Ricoeur, a alegoria foi muito mais uma 

modalidade da hermenêutica do que uma criação espontânea dos signos, pois se identifica 

com a interpretação, portanto, seria mais eficiente falar em interpretação alegorizante do 

que de alegoria. Paul Ricoeur, então, conclui que o símbolo precede à hermenêutica e a 

alegoria nada mais é do que a própria hermenêutica, pois o símbolo doa seu sentido de 
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forma transparente por uma via muito diferente da tradução, pode-se dizer que ele a evoca, 

que a sugere. Assim o símbolo doa o sentido na transparência opaca do enigma e não por 

tradução, revela ao mesmo que esconde e, portanto, dá que pensar.    

 

1.6 Fortuna crítica: das pedras ao afago 

 
Mas as grandes ironias trágicas germinadas do Absoluto, 

conclamadas, em anátemas e deprecações inquisitoriais cruzadas 

no ar violentamente em línguas de fogo, caíram martirizantes 

sobre a minha cabeça, implacáveis como a peste. (“Emparedado” – 

Cruz e Sousa) 

 

“Artista! Pode lá isso ser se tu és d’África” – questiona uma voz ao eu lírico do 

poema em prosa “Emparedado”, do poeta simbolista João da Cruz e Sousa (1861-1898). O 

movimento simbolista é conhecido como uma estética que não trata de questões sociais, 

pelo contrário, é a lírica dos sonhos, da subjetividade, dos temas espirituais. No entanto, 

Cruz e Sousa sendo negro e escrevendo parte da sua produção ainda em período 

escravocrata brasileiro pôde se livrar dessa subjetividade?  

Para Theodor Adorno (2003), em sua palestra sobre lírica e sociedade, embora 

possa parecer antitética a relação entre lírica e sociedade, a lírica por mais subjetiva que 

seja guarda nos seus recônditos uma relação com o teor social, pois o indivíduo é sempre 

sócio historicamente constituído. Desse modo, a lírica mesmo primando pela subjetividade 

e abstração guarda resquícios do social, mesmo no caso do Simbolismo, que nega o social 

e subleva o eu lírico ao cosmos e as estrelas, temos, ainda assim, a presença do social 

marcada como ausência, silêncio – o que também significa.  

Destarte, no “Emparedado”, embora o eu lírico comece por uma descrição 

nostálgica e melancólica de um fim de tarde, bem despretensiosa e ao caráter do 

simbolismo, pois usa das aliterações e sinestesias para pintar a cena, no decorrer do poema 

percebemos que o tom inicial se altera e o eu lírico vai minando o texto de referências 

sociais da época que subjazem a essa lírica, despretensiosa em princípio, um verdadeiro 

grito da cosmovisão do poeta.  

O poema “Emparedado” apresenta a visão de um eu lírico emparedado em sua 

corporeidade, um eu lírico artista e negro, e esses dois qualitativos assumem situação 

antitética no poema, pois parece incongruente esses dois qualitativos em um mesmo 

sujeito, são ideias excludentes, tanto que no poema existe uma voz que traz um discurso 



36 

 

que nega ao eu lírico o pertencimento ao primeiro qualitativo, pois sendo negro não podia 

ser artista.  

 
Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua 

região desolada, lá no fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, 

Criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada 

África, grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, 

tetricamente fulminada pelo banzo mortal; dessa África dos Suplícios, 

sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus arrojou toda 

a peste letal e tenebrosa das maldições eternas! (CRUZ E SOUSA, 2008, 

p. 629-30) 

 

 Nesse trecho, por meio de um discurso direto, iniciado alguns parágrafos anteriores 

a esse, identificado pelo eu lírico como de “uma voz ignota, que parece vir do fundo da 

Imaginação ou do fundo mucilaginoso do Mar ou dos mistérios da Noite” (SOUSA, 2008, 

p.629), que podemos dizer que se trata de sua própria consciência, o eu lírico demonstra 

consciência da incongruência do fato de ser descendente africano e artista. Aqui sua 

consciência, de modo irônico e sarcástico ou sadomasoquista, repete o discurso social 

vigente à época que perdurou durante longo tempo, de que Cruz e Sousa sendo negro não 

podia ser artista e o sendo porque não falou de sua condição enquanto negro, e porque 

adotou o Simbolismo, movimento literário mais imaterial e alienado.   

Leminski (2003) também vê na poesia de Cruz e Sousa a presença de um tom 

sadomasoquista, a saber, masoquista quando vê como quê religiosamente a dor como 

expiação, como libertação do corpo, o eu lírico cruzsouseano vê a dor como polo positivo 

da existência, tanto que fala em transcendentalização da dor. E sádico quando quer revidar 

a dor e impô-la ao outro que lhe impinge dor. Leminski identifica esse tom, ao analisar o 

poema “Acrobata da dor”: 

 
O tom, todo carregado de um sadomasoquismo, que perpassa a poesia de 

Cruz (‘castrar-vos como um touro ouvindo-vos urrar” Escravocratas, O 

Livro Derradeiro): sadomasoquismo que o estatuto da escravidão explica. 

O negro era mantido na senzala, numa condição de dor física 

institucionalizada: açoites, queimaduras com ferro em brasa, algemas, 

colares de ferro, máscaras de lata para os negros, que com intenção de se 

matar, comiam terra. A mesma terra que plantavam para os senhores 

lusos. (LEMINSKI, 2003, p. 70).  

 

No início do trabalho de Leminski (2003), ao analisar o sentimento do blues em 

Cruz e Sousa, Leminski fala sobre outro sentimento que, assaz, revela mais aprazível a 

esse trabalho. O sentimento a que autor alude é o banzo que segundo o mesmo é um 
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sentimento historicamente situado dos negros submetidos ao estatuto da escravidão no 

Brasil. 

 
Quando um negro “banzava”, ele parava de trabalhar, nenhuma tortura 

chicote de ferro em brasa o fazia se mover. Ele ficava ali, sentado, 

“banzando”, “banzando”. Vinha o desejo de comer terra. E, comendo 

terra, voltar para a África, através da morte. Um negro, com banzo, era 

uma peça perdida. (LEMINSKI, 2003, p. 14).  

 

 Nesses termos, compreendemos o longo poema “Emparedado” como possuindo um 

eu lírico em estado de “banzo”, pois o banzo pode ser compreendido como um estado 

psicológico, similar à depressão, que levava o sujeito escravizado a querer morrer, e, de 

fato, eles morriam de tristeza. No poema, o eu lírico encontra-se num processo de 

pensamento sobre sua vida, sofrida poderíamos dizer, no seio de uma sociedade que não o 

admitia e na qual sua arte era desvalorizada. Para Leminski, o banzo seria uma versão do 

verbo português “pensar” e essa atividade de pensar, “para o negro afro-brasileiro, era 

“banzar”; ficar triste, triste de morrer. Uma tristeza que era a mesma coisa que se matar.” 

(LEMINSKI, 2003, p. 15). Davi Arrigucci Jr (1999), em sua leitura do poema “Olhos do 

sonho”, no qual o eu lírico é perseguido por olhos misteriosos que viu numa noite soturna, 

do livro Faróis, identifica uma cena dramática e plástica marcada pela ironia trágica que 

dialogam tanto com o sadomasoquismo quanto com sentimento do banzo presente na 

poética cruzsouseana, especialmente no poema emparedado, no qual o eu lírico é também 

perseguido, só que por uma voz que não é sua e que acede à sua consciência, pois: 

 
O caráter a uma só vez inevitável e arbitrário dessa situação de ameaça 

fatal reverte ironicamente sobre o próprio sujeito de quem emana a visão, 

sobre ele que forma corpo com os olhos e o todo da noite.  O seu 

isolamento de qualquer meio social parece completo, da mesma forma 

que seu encerramento no mundo noturno do sonho, reino de uma natureza 

agressiva e inóspita. A noite recobre o que não se diz ou não se pode 

dizer, como se abrigasse o mundo dos refugos do desejo, o mundo 

tomado pelas imagens demoníacas. A realidade parece ter se transferido 

para esse lugar, de sombras e terror. E um sentimento de profunda 

melancolia, equivalente ao sentimento de morte em vida, habita com 

naturalidade esse mundo noturno das imagens do pesadelo. Elas tomam a 

cena e criam o clima da ação persecutória, cuja arbitrariedade realça, no 

entanto, a ironia dessa situação trágica. (ARRIGUCCI JR., 1999, p. 173). 

  

Logo no início do poema, o eu lírico, em sua epígrafe dedicada à noite, frisa esse 

tom de “banzo”, desse estado de tristeza evocativo da morte. Essa epígrafe é um vocativo à 
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musa do poema, à noite, reduto das almas tristes e melancólicas e nesse diálogo com a 

noite o eu lírico diz o seguinte à sua musa:  

 
[...] Tu, que ressuscitas dos sepulcros solenes do Passado tantas 

Esperanças, tantas Ilusões, tantas e tamanhas Saudades, ó Noite! 

Melancólica! Soturna! Voz triste, recordativamente triste, de tudo o que 

está morto, acabado, perdido nas correntes eternas dos abismos bramantes 

do Nada, ó Noite meditativa [...] (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 609).  

  

Mais à frente, logo após a epígrafe, o eu lírico descreve um fim de tarde, hora da 

tristeza, principiar da noite, “ó Noite meditativa”. Aqui, temos bem claro o aspecto do 

“banzar” que Leminski identifica com o “pensar”. O poema é uma meditação a respeito do 

desprezo e do malogrado destino do eu lírico por sua ligação ancestral ao ente africano. 

Logo mais à frente no poema, o eu lírico imbuído da nostalgia do crepúsculo evidencia que 

esse momento do dia opera uma ação em seu estado de espírito e ele parece estabelecer 

comunicação com um astro celeste, a saber, as estrelas:  

 
As Estrelas, d’alto, claras, pareciam cautelosamente escutar e sentir, com 

os caprichos de relicários inviolados da sua luz, o desenvolvimento 

mudo, mas intenso, a abstrata função mental que estava naquela hora se 

operando dentro de mim, como um fenômeno de aurora boreal que se 

revelasse no cérebro, acordando chamas mortas, fazendo viver ilusões e 

cadáveres. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 611). 

 

 Neste ínterim, não nos cabe determo-nos ao simbolismo da estrela, muito embora 

convenha adiantar um pouco do caráter deste símbolo porque entendemos que o 

simbolismo da estrela assaz dialoga com o estado pensativo do eu lírico, pois segundo 

Juan-Eduardo Cirlot (2005), em seu Dicionário de Símbolos, é um símbolo atrelado ao 

espírito e simboliza o exército espiritual lutando contra as trevas. As trevas aqui podemos 

entender como sendo tanto estado mental sem reflexão como também a escuridão 

circundante ao eu lírico que se encontrava no momento do entardecer do dia. Nesse 

sentido, fica evidente o tom nostálgico e saudoso de um tempo passado que o ato mental 

provoca no eu lírico e traz para a memória “chamas mortas, fazendo viver ilusões e 

cadáveres” que podemos ler como que esse momento do dia e esse ato de pensar o religa à 

sua ancestralidade africana que será evidenciada mais à frente na análise do poema.  

Aqui, cabe trazer um documento histórico para embasar tais argumentos, a 

Memória
7
 trabalho apresentado por Luis Antonio de Oliveira Mendes à Real Academia das 

                                                 
7
 Texto nomeado de Memória publicado na Revista Latinoamericana de psicopatologia fundamental ano X, 

n. 2, jun/ 2 0 07, p. 362-376, são trechos transcritos de Mendes, L. A. de O. Memória a respeito dos escravos 
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Ciências de Lisboa em 1793. Nesse texto, o autor discorre a respeito dos efeitos da 

escravidão na saúde dos escravizados trazidos como mão de obra para trabalhar nas terras 

brasileiras e em sua exposição relata o seguinte em relação ao banzo:  

 
Uma, e das principais moléstias crônicas, que sofrem os escravos, a qual 

pelo decurso do tempo os leva à sepultura, vem a ser o banzo. O banzo é 

um ressentimento entranhado por qualquer princípio, como por exemplo: 

a saudade dos seus, e da sua pátria; o amor devido a alguém; à ingratidão, 

e aleivosia, que outro lhe fizera; a cogitação profunda sobre a perda da 

liberdade; a meditação continuada da aspereza [da tirania] com que os 

tratam; o mesmo mau trato, que suportam; e tudo aquilo que pode 

melancolizar. (MENDES, 2007, p. 370).  

 

 Assim, pode-se dizer que o poema “Emparedado” é marcado por esse sentimento 

denominado “banzo” e, extrinsecamente, podemos, então, dizer que o poema é uma 

expressão testemunhal escrita da aspereza e maus trato com que tratavam o 

incompreendido Cisne Negro.  

 
Desdobrava-se o vasto silforama opulento de uma vida inteira, circulada 

de acidentes, de longos lances tempestuosos, de desolamentos, de 

palpitações ignoradas, como do rumor, das aclamações e dos fogos de 

cem cidades tenebrosas de tumulto e de pasmo... (CRUZ E SOUSA, 

2008, p. 611). 

 

Noutra via de interpretação, o tom do texto é marcado pelo que poderíamos chamar 

de cogitações fúnebres ou pulsão de morte essa via será analisada no terceiro capítulo 

desse trabalho. Mais à frente, em nossas análises, reforçando essa ideia de o poema ter um 

eu lírico pensando sobre si mesmo, faremos referência à ideia do hypomnemata trazida por 

Michel Foucault no texto A escrita de si. 

Voltemos agora à voz introduzida no poema, uma voz da consciência, podemos, 

assim, dizer que continua até o fim a repetir ao eu lírico que artista não podia ser sendo 

negro. Essa voz revela que Cruz e Sousa não era alienado de sua condição e o poema é 

como que uma resposta aos questionamentos vindouros, pois no discurso da voz que lhe 

murmura fica claro que, para além, da desarmonia negro-arte maior ainda negro-

Simbolismo, dado o movimento ter surgido na França e na época em que Cruz e Sousa 

escrevia não ter tido muito sucesso aqui no Brasil, sendo ele o primeiro simbolista em 

terras brasileiras.  

                                                                                                                                                    
e tráfico da escravatura entre a Costa d’África e o Brazil: apresentada à Real Academia das Ciências de 

Lisboa, 1793. Prefácio de José Capela. Porto: Publicações Escorpião, 1977.  
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 A voz identificada no poema bem poderia ser dos seus primeiros críticos que tal 

como acontece no poema não conseguem enxergá-lo como artista que é e, então, o 

reduzem ao dado biológico/corpo, deixando sua lírica emparedada, tal como ele próprio 

ente físico e acometido de suas condições existenciais de negro e pobre, pela “Razão 

Absoluta branca” que se tem por superior e não pôde reconhecer a produção lírica do poeta 

que para ele próprio era sua própria alma, tão grande fora o esforço de vontade 

empreendido em deixar à posteridade a sua poesia. A poesia, esse reduto tão alto, tão culto, 

tão branco, não podia admitir espaço a um negro e, como bem explicita Paulo Leminski 

(2003), a tragédia pessoal do poeta começou quando acessou a educação formal e branca 

por meio da adoção dos seus senhores, isso lhe permitiu sonhar para além do que sua 

realidade lhe permitia e, artista nato que era, teve a audácia de escrever na melhor língua 

do branco e ainda por cima poesia. Comecemos então a expor a profusão crítica a respeito 

do Cisne Negro.  

João da Cruz e Sousa (1861-1898) publicou em vida Julieta dos Santos (1883), 

Tropos e Fantasias (1885), Broquéis e Missal, ambos de 1893 e, e após sua morte no 

mesmo ano, Evocações (1898). Os dois primeiros passaram despercebidos pelos olhares 

dos primeiros críticos de Cruz e Sousa. No entanto, os dois últimos receberam críticas não 

muito felizes dos estudiosos da época.  

Cruz e Sousa viveu em um período de profundas mudanças no cenário nacional. O 

poeta escreve o tão elogiado poema “Emparedado” em 1898, já era, então, o Brasil uma 

república e “supostamente livre da escravidão”. Em relação a essas mudanças, Margarida 

de Souza Neves (2003), no capítulo “Os cenários da república. O Brasil na virada do 

século XIX para o século XX”, do livro Brasil, declara que vertigem e aceleração do 

tempo eram sentimentos experimentados por homens ou mulheres que viviam ou 

circulavam pelo Rio de Janeiro e, ainda que de forma menos contundente, nas principais 

capitais dos estados brasileiros, no final do século XIX e início do século XX.  

 
De fato, era sob o signo de uma certa pirotecnia de súbitas mudanças que 

o tempo vivido era percebido na cidade que, na sexta feira, dia 15 de 

novembro de 1889, amanhecera como corte imperial para anoitecer 

capital republicana. Arrebatado no caudal dos ideais modernos o Rio de 

Janeiro, no final do século XIX e início do século XX, era palco de não 

poucas transformações na esfera pública e na vida privada. De olhos 

postos no outro lado do Atlântico, o Brasil, metonimizado em sua capital, 

procurava imitar, em faina cega de copistas e fugindo ao transigir mais 

ligeiro com as exigências da nossa própria nacionalidade, nas palavras de 

Euclides, os modos de viver, os valores, as instituições, os códigos e as 
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modas daquelas que então eram vistas como as nações progressistas e 

civilizadas. (NEVES, 2003, p. 5) 

 

Neves (2003) argumenta que a ideologia do progresso se espalha pelo globo a partir 

1851, “quando a Inglaterra vitoriana inaugura a primeira das Exposições Universais, o 

caudal dos ideais modernos virá desaguar nessas festas do progresso e da civilização, 

vistas por seus organizadores como arenas pacíficas.” (NEVES, 2003, p. 11).  A autora 

afirma que no Brasil, mesmo que timidamente, a partir da década de 60 do século XIX, 

esses ideais modernos estarão presentes no cenário nacional.  

 
Antes mesmo de abolir a escravidão que se tornara um obstáculo real 

para o progresso material e desmentia a reputação de progressista 

perseguida pelo Império e pelo segundo imperador, aqui chegaram alguns 

lampejos suntuários das conquistas modernas. A fotografia, o telefone, o 

telégrafo e o fonógrafo causaram espanto e maravilha. A rede de estradas 

de ferro estendeu-se, unindo aos portos de escoamento para o mercado 

externo as grandes fazendas do Oeste paulista, onde o trabalho livre 

ganhava espaço e os proprietários pretendiam ser empresários modernos. 

(NEVES, 2003, p. 11).  

 

Desde 1862, o Brasil participava das Exposições Internacionais realizadas na 

Europa e nos Estados Unidos. No entanto, a imagem dos expositores enviados pelo Estado 

imperial para representar o Brasil estava associada à riqueza natural e ao exotismo do país 

(NEVES, 2003, p. 11-12).   

Esse intercâmbio entre o Brasil e as grandes potências irradiadoras dos ideais 

modernos possibilitou aos brasileiros experimentar um pouco dos avanços científicos, 

culturais e econômicos produzidos nos países colonialistas e imperialistas. O Rio de 

Janeiro ocupou papel central nesse intercâmbio, pois era o receptáculo dessas novas 

mudanças, principalmente por ser o centro cultural e econômico do país e possuir um dos 

principais portos de exportação e importação (SEVCENKO, 1985, p. 27-28).  

Esse período, para além das promessas de avanços tecnológicos, científicos etc., foi 

marcado de maneira menos edificante, também, por uma ciência etnocentrista, o 

desrespeito à diversidade cultural, à injustiça social, à prepotência, à violência e ao 

capitalismo selvagem (NEVES, 2003, p. 10). Nas palavras de Paulo Leminski (2003) em 

seu estudo sobre o poeta catarinense:  

 
No século XIX, a burguesia européia branca promoveu, talvez, o maior 

boom científico que a humanidade já vira, alçando a “Razão” burguesa e 

branca a condição de Razão Absoluta. Fora da Europa, na Ásia, na África 

e na América Latina, essa hegemonia da “Razão” branca se traduziu em 
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imperialismo militar, político, econômico e industrial, respaldando na 

inegável superioridade tecnológica das nações mais avançadas do Velho 

Mundo, Inglaterra, França, Alemanha. (LEMINSKI, 2003, p. 24). 

 

Voltando a Cruz e Sousa que nasceu no limiar dessa nova era em 1861 e um ano 

depois o Brasil participaria das Exposições Internacionais e, portanto, sem dúvida, esse 

fluxo de novas ideias ou o espírito de época influiu na chegada das novas estéticas 

artísticas oriundas da Europa, dentre elas o simbolismo, nas letras brasileiras. Leminski 

(2003) assinala que a influência francesa na literatura brasileira no século XIX era 

preponderante e que a chegada de um livro vindo da Europa podia provocar uma revolução 

na literatura nacional e que “assim foi com o simbolismo, disseminado através de obras 

trazidas da capital cultural do mundo de então: aquela Paris; Meca das elites letradas de 

todo o ocidente.” (LEMINSKI, 2003, p. 58).  

O simbolismo brasileiro foi um movimento literário marginal, não chegou a ser um 

grande movimento reconhecido e difundido à época, haja vista a voga do momento em se 

tratando de poesia ser a estética parnasiana e na prosa os romances realistas e naturalistas. 

Nesse sentindo, o movimento literário acompanhou a sina de seu precursor, ambos foram 

incompreendidos e marginalizados. Leminski (2003, p. 58) afirma que a principal 

característica do simbolismo no Brasil é que ele não houve e que sua existência foi 

underground, ou seja, invisível aos “meios convencionalmente ilustres”. Sobre isso 

Leminski comenta o seguinte: 

 
Ser negro e – ainda por cima – simbolista, no Brasil do século XIX, 

parnasiana Casa grande, onde grandes eram os Bilac, Raimundo Correia, 

escoltados pelos críticos, donos da opinião, nos jornais, como esse 

medíocre José Veríssimo, o Wilson Martins da época, obtuso ao novo, 

fustigado pelo bem mais interessante Sílvio Romero (que teve a grandeza 

de vislumbrar a grandeza de um Odorico Mendes, de um Sousândrade, 

por exemplo). (LEMINSKI, 2003, p. 38)  

  

 Para Leminski (2003) o domínio do Parnasianismo na poesia nacional ou o 

insucesso simbolista se justifica, também, pela origem periférica dos poetas simbolistas, 

que não provinham da corte do império. O simbolismo se deu nas províncias (Bahia, 

Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Minas Gerais) e não no Rio de Janeiro, capital 

imperial à época.  

 
periférico, marginal, o simbolismo foi um fenômeno de resistência e 

reação das províncias à Corte: no Rio, próspero, imperava o 

Parnasianismo, com seus Príncipes, senhores da Casa Grande das Letras 
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(Bilac, Alberto de Oliveira, Raimundo Correia). Simbolismo: destruir o 

sentido, tal como o Parnaso o encarnava. (LEMINSKI, 2002, p. 58).  

 

O primeiro crítico a comentar a obra de Cruz e Sousa foi Araripe Júnior em 1893, 

com olhos não muito compreensíveis à nova estética literária, chamou o poeta de “um 

maravilhado” quando tomou contato com seu livro Missal. As primeiras críticas a Cruz e 

Sousa centram-se na pertença étnico-racial do mesmo denotando um olhar de 

incompreensão e embebido de preconceito.  

 
Todas as suas sensações são condicionadas por um movimento de 

surpresa, que se diluem em gestos de adoração (...). Imagine-se este 

africano [sic] na Rua do Ouvidor (...), nas sensações de náufrago de uma 

raça” onde as “profissional beauties que passam, lançam-lhe olhares 

cheios de curiosidade; e o poeta (...) fica em hipnose”, entendendo que se 

recolhia e escrevia nesta espécie de mundividência artificiosa e quase 

antropológica, com “grande esforço”, para fugir ao “ritmo natural dos 

[seus] antepassados”, artesãos de uma “arte primitiva”, de “cores vivas” e 

de “tons vermelhos”. (ARARIPE JR, 1963, p. 147-148) 

 

 O olhar do crítico à época para a obra de Cruz e Sousa é um olhar colonialista, a 

que se compreender devido a nosso longo processo de colonização, e embasado numa 

filosofia e ciência determinista da época, o centro de sua análise e ponderações é o poeta e 

não sua poesia, um olhar de estranhamento, de incomodo, não com a estética simbolista, no 

caso do poeta em questão, mas sim a figura do próprio poeta. Sabemos que a estética 

simbolista trouxe algumas inovações à poesia e prenunciou a poesia modernista do século 

XX, portanto era natural esse estranhamento, tanto que o próprio Araripe Jr. chamou o 

movimento simbolista de “chauvinismo parisiense”, não prevendo a inovação literária 

trazida pela nova estética.  

 Mais rude e ferrenho que Araripe Junior foi o jornalista paraense José Veríssimo 

que desfechou duras críticas ao nosso poeta simbolista chamando-o de “malogrado poeta 

negro”.  

 
É um amontoado de palavras, que dir-se-iam tiradas ao acaso, como 

papelinhos de sortes, e colocadas umas após outras na ordem em que vão 

saindo, com raro desdém da língua (...) Uma ingênua presunção, nenhum 

pudor em elogiar-se e, sobretudo, nenhuma compreensão, ou sequer 

intuição do movimento artístico que pretende seguir (...) [concluindo que, 

na obra, as palavras] servem para não dizer nada. (VERÍSSIMO 1976, p. 

79-80). 
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 O livro Broquéis (1893) não logrou melhor acolhida de José Veríssimo, o crítico foi 

ainda mais enfático e problemático no seu julgamento ao poeta, e chega a chamá-lo de 

primitivo, sinalizou em Cruz e Sousa a 

 
incapacidade de exprimir o que acaso sentiria – ou talvez não sentisse, 

não vendo na poesia senão acumulação melodiosa de palavras. É o que 

explica o seu processo, um verdadeiro cacoete, próprio dos primitivos, 

das repetições enfáticas, substituindo expressões que lhe faltam. 

(VERÍSSIMO, 1976, p. 80). 

 

 É consenso entre os estudiosos após o século XIX considerarem essas primeiras 

críticas sobre Cruz e Sousa infelizes e fruto de uma incompreensão crítica gerada pelo 

desconforto e estranhamento à figura do poeta.  

 
Alceu Amoroso Lima, décadas após a morte de Veríssimo, considerou 

que “poucas páginas mais infelizes de crítica literária se terão escrito 

entre nós como essa” (LIMA, 1969, p. 205), por certo mais cortês que 

Paulo Leminski, que, escrevendo em 1983 sobre Cruz e Sousa, refere-se à 

dificuldade do poeta em conseguir espaço nos jornais e nas editoras, 

monopolizadas por Olavo Bilac, Raimundo Correia, e “esse medíocre do 

José Veríssimo” (COPOBIANCO, 2014, 311-312). 

 

 Sílvio Romero em 1888 publica os dois volumes de seu livro História da Literatura 

Brasileira, mas Cruz e Sousa por ter publicado seus dois primeiros livros – Julieta dos 

Santos e Tropos e Fantasias – somente em Santa Catarina foi excluído da primeira edição 

da “História”.  

 
Cap. VII da Parte I – “Fatores da Literatura Brasileira” – na edição de 

1888, ao tratar da presença do negro esclarece que “se não se conhece um 

só negro, genuinamente negro, livre de mescla, notável em nossa história, 

conhecem-se inúmeros mestiços, que figuram entre os nossos primeiros 

homens”, ao ser preparada, a segunda edição, recebe em nota, ao pé da 

página, este pequeno acréscimo: “findar do século XIX deu-se o caso 

Cruz e Sousa” (SACHET, 1993, p. 61).  

 

 E, assim, Cruz e Sousa figura na segunda edição da História de Sílvio Romero, 

publicada em 1902. O nome do poeta aparecerá na edição “quase sempre ligado às 

circunstâncias e às características de sua negritude” (SACHET, 1993, p. 60). O crítico 

sergipano só foi dar atenção digna a Cruz e Sousa após sua morte, em vida o poeta fora 

ignorado pelo crítico, mesmo já tendo se mudado para o Rio de Janeiro e tendo vivido lá 

desde 1890 e publicado Broquéis e Missal em 1893 e no ano de sua morte Evocações 

(1898). 



45 

 

 
Raimundo Magalhães Júnior, em Poesia e vida de Cruz e Sousa, narra a 

conversão de Sílvio Romero para a causa do Poeta Negro de Santa 

Catarina. "Mudando-se de casa, Nestor Vítor tornou-se vizinho do áspero 

e desbocado sergipano. Falou-lhe repetidamente em Cruz e Sousa. (...) 

Levou inéditos (...) ao exame do crítico e acabou, finalmente, por vencê-

lo ou convencê-lo" (SACHET, 1993, p. 62).  

 

 Após a morte de Cruz e Sousa, em 1899, Sílvio Romero publica o ensaio “O 

Simbolismo”, no qual admite a chegada de uma nova escola, totalmente diferente das 

anteriores “com o pressuposto de que ‘um poeta novo deveria suscitar uma crítica nova’, 

Sílvio Romero descobre em Cruz e Sousa esse ‘poeta novo’.., ainda que morto, já!” 

(SACHET, 1993, p. 62).  

 
Ainda em 1899, o crítico sergipano prepara o ensaio "Literatura 1500-

1900" para integrá-lo ao Livro do Centenário, com um Cruz e Sousa 

batizado, "a muitos respeitos", como "o melhor poeta que o Brasil tem 

produzido". Em 1905, Evolução do lirismo brasileiro proclama o poeta 

negro como "o ponto culminante da lírica brasileira após quatrocentos 

anos de existência" (SACHET, 1993, p. 62) 

  

 Cruz e Sousa passou de poeta ignorado pela crítica a exaltado "O inditoso Cruz e 

Sousa" — e a expressão nasceu da pena de Sílvio Romero —, torna-se profeta depois de 

morto e depois da morte de seus dois primeiros livros!” (SACHET, 1993, p.64). No 

entanto, mesmo tarde um dos mais valorados críticos da época reconheceu a importância 

de nosso maior simbolista tanto que em 1900 declarou que via em Cruz e Sousa “a muitos 

respeitos, o melhor poeta que o Brasil tem produzido”, e explica:  

 
Ele [Cruz e Sousa] não descreve nem narra. Em frases vagas, 

indeterminadas, sabe, por não sabemos que interessante e curiosa magia, 

atirar o pensamento do leitor nos longes indefinidos, sugestionando-lhe a 

imaginativa, fazendo-o perder-se em mundos desconhecidos, sempre 

melhores do que aqueles em que vivemos. Quem quiser se convencer, 

leia em Broquéis – Antífona, Siderações, Em sonhos, Monja, Braços, 

Canção da formosura, Lua, Tulipa real, Vesperal, Tuberculosa, Acrobata 

da dor, Ângelus; em Faróis leia – Piedosa, Olhos do sonho, Violões que 

choram [...] (ROMERO,1949, p. 309).  

 

 Após Sílvio Romero reconhecer a importância da obra de Cruz e Sousa no início do 

século XX, mais tarde o sociólogo francês Roger Bastide analisou a obra do poeta em 1943 

no livro A poesia Afro-Brasileira no qual apresentou um ensaio intitulado “Quatro estudos 

sobre Cruz e Sousa” e chegou a compará-lo com os grandes poetas simbolistas europeus 

como Mallarmé, Stefan George, Paul Verlaine. Além disso, Bastide defendeu a tese da 
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“nostalgia do branco” com isso o crítico insinuou que Cruz e Sousa tivesse incorporado os 

modelos de escrita franceses e representado demasiadamente a cor branca porque queria 

tornar-se branco. “Cruz e Sousa aderiu ao simbolismo – um modelo estético 

essencialmente “nórdico” e “aristocrático”, segundo Bastide - como uma maneira de 

“ocultar as suas origens, de subir racialmente, de passar, ao menos em espírito, a linha de 

cor.” (SOUZA, 2013, p. 4), e isso marcou a poesia do poeta catarinense que passou a ser 

conhecido como o poeta do branco. Com os quatros estudos dedicados a Cruz e Sousa 

Roger Bastide proclamou a universalidade da obra do poeta, no entanto, contribuiu para 

perpetuar a imagem do “negro de alma branca”. E essa presença da cor branca chamou, em 

especial, a atenção de Bastide que o crítico chegou a fazer uma estatística das cores nos 

livros Broquéis e Missal:  

 
Eu me diverti em fazer a estatística das evocações coloridas através da 

obra de Cruz e Sousa. Ora o azul, o verde, o vermelho, o roxo que 

representam um certo papel no Missal desaparece no Broquéis (8 epítetos 

verdes, 1 roxo…) enquanto o branco em seus diversos tons, branco puro, 

lunar, de neve, de nuvens, luminoso, cristalino, de marfim, leitoso, de 

espuma, opaco ou pérola volta 169 vezes. As duas cores mais importante 

são, a seguir, o ouro (18) e o rosa (10). (BASTIDE, 1973, p.65). 

 

 No entanto, essa tese de Roger Bastide da “nostalgia do branco” sobre obra de Cruz 

e Sousa se contrasta com o ativismo do poeta em libertar seus semelhantes da escravidão 

na Santa Catarina escravocrata da segunda metade do século XIX por meio de seu 

jornalismo engajado.  

 
Na província, ao lado de Virgílio Várzea, havia iniciado o movimento. Os 

jornais de Desterro, de 1880 a 1888, estavam cheios de nome do poeta 

negro que era pessoa imprescindível nas festividades abolicionistas. O 

teatro Santa Izabel fora o palco das declamações de suas poesias alusivas 

aos atos de manumissão de escravos. (MONTENEGRO, 1997, p. 75).  

 

Cruz e Sousa era um adepto do conceito da arte pela arte e acreditava que um artista 

não tinha cor, mas quando os primeiros críticos tomaram contato com a sua obra não 

souberam sair do dado biológico, mesmo os dois últimos sendo mais piedosos que os 

primeiros e consagrando o poeta ainda assim Cruz e Sousa continua sendo emparedado em 

sua corporeidade negra.   

Dado à estética simbolista ter sido oriunda da pintura impressionista, talvez aí se 

encontrem os elementos para que possamos interpretar a importância que as cores possuem 

na poética de Cruz e Sousa, devido à transfiguração, embaçamento proposital que o poeta 
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confere às formas, ao mundo físico. Corroborando com tal pensamento Bastide diz o 

seguinte: 

 

Destruição das Formas (no plural) nas cerrações da noite, cristalizações 

da Forma (no singular) ou solidificação do espiritual numa geometria do 

translúcido, tais são, afinal, os dois grandes processos, antitéticos e 

complementares ao mesmo tempo, que permitiram Cruz e Sousa trazer 

aos homens a mensagem da sua experiência e apresentá-la em poesia de 

beleza única, pois que é acariciada pela asa da noite e, todavia, lampeja 

com todas as cintilações do diamante. (BASTIDE, 1973, p. 92). 

 

 As proposições de Bastide (1973) levaram a crítica da poesia de Cruz e Sousa 

ensejar discussões ao que diz respeito à sinestesia visual da cor branca que é recorrente na 

poesia cruzsousiana, esta recorrência se deve ao fato de a cor branca ser uma das 

conquistas da estética simbolista como bem explicita Massaud Moisés em História da 

Literatura Brasileira: 

 
[…] uma onda de espiritualismo não raro místico, expresso por imagens 

neblinosas, diáfanas, em que a noção de “vago” e de “mistério” 

contracena com a de “branco”. Tais imagens, é bom que se diga, não 

pressupõem complexo de cor, como alguns críticos desejaram. Ao 

contrário, traduzem o encontro e o emprego, sistematizado, de uma das 

conquistas preferidas da estética simbolista em geral, e coerente com as 

novidades da pintura impressionista quando descortinou o branco 

“difuso” na atmosfera ao ar livre. Para testá-lo, basta correr os olhos 

pelos nossos poetas simbolistas, a começar de Alphonsus de Guimaraens: 

lá está, indefectivelmente, o gosto pela cor branca, pelo lírio, pelo 

nevoento, pelo luar, pelas estrelas. (MOISÉS, 1984, p. 30). 

 

Continuando o debate sobre o estudo crítico de Bastide (1973) e as reverberações 

deste, Davi Arrigucci Jr. (1999), no ensaio “A noite de Cruz e Sousa”, acrescenta que a 

crítica de Bastide nos dias atuais parece pouco convincente, pois para o sociólogo francês a 

adesão do poeta catarinense ao Simbolismo provém de um “inconsciente racial” que revela 

pela nostalgia do branco um desejo profundo de se tornar ariano e mudar mentalmente de 

cor. Além disso, Arrigucci Jr. ressalta que crítica de Bastide se mostra prejudicada pelo 

reducionismo sociológico: 

 
[...] nem sempre capaz de demonstrar a pertinência estética do social para 

a compreensão da estrutura poética. É inegável, porém, que ela resiste 

apesar disso, em sua parte substancial, como a interpretação mais 

penetrante e completa que se fez de Cruz e Sousa, revelando o que sua 

poesia tem de fundamental, particular e original no quadro desse 

movimento, decisivo para os rumos que tomaria nossa lírica moderna, 

como se pode comprovar pela linha de continuidade que, partindo dele, 
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vai dar em Augusto dos Anjos e, mais tarde, em Manuel Bandeira. 

(ARRIGUCCI JR, 1999, p. 167). 

 

 Vários poetas modernos reconheceram em Cruz e Sousa uma grande expressão da 

poesia nacional, como Manuel Bandeira que escreveu para o Correio da Manhã em 1961, 

ano do centenário de nascimento do poeta, garantindo, sobre Cruz e Sousa, a “perpetuidade 

de sua obra na literatura brasileira”.  

Afrânio Coutinho ao se referir ao poeta simbolista considera que Cruz e Sousa 

esteve sempre sob o espectro da morte como canta em sua “Música da morte” e nos 

apresenta a emoção do poeta ao apresentar o poema “Emparedado” aos amigos: 

 
No seio desse oceano cósmico, sentia por todos os homens, em contato 

com o que estes tem de superior, de incontrastável e invencível: o 

espírito. A solenidade de Cruz e Sousa é a de João Sebastião Bach; mas 

dum Bach inquieto e revoltado. Parece ter tido a presciência de seu fim 

prematuro. Para ele todos os instantes eram de importância total e igual, 

todos insubstituíveis. Porque surpreendera dois dos seus mais fiéis 

amigos distraídos da leitura que o poeta, certa vez, fazia, - e apresentava, 

então, ao mundo “O Emparedado”! – Cruz e Sousa chorou...
2
. 

Suscetibilidade de quem sabia do preço único daquela hora, que nunca 

mais ocorreria. (COUTINHO, 1969, p.89).    

 

Uma percepção interessante nas críticas a partir de meados do século XX é a 

mudança do ponto de vista sobre o sujeito negro que passa a ser objeto de estudo na 

história, na sociologia e nas ciências sociais e humana em geral, e, então, o olhar crítico 

passa a destacar seu protagonismo e singularidade na literatura nacional. A exemplo disso, 

temos o historiador Nicolau Sevcenko que considerou a poesia cruzsousiana “plangência 

lírica absolutamente sublime” em seu livro Literatura como missão: tensões sociais e 

criação cultural na Primeira República de 1985.  

 Deste modo, pode-se discutir o papel do intelectual ou artista negro na literatura 

brasileira e, então, afunilando para uma leitura mais atual, trazendo a contribuição da teoria 

pós-colonial
8
, é possível traçar uma aproximação com o pensamento do psiquiatra e 

filosofo Frantz Fanon (2008), quanto à representação do sujeito negro, especialmente 

enquanto artista ou intelectual. A finalidade dessa discussão paira justamente sobre aquela 

“nostalgia do branco” a que se referiu Roger Bastide em seus estudos sobre Cruz e Sousa 

                                                 
8
 A teoria e a crítica pós-colonialista constituem uma nova estética pela qual os textos são interpretados 

“politicamente”, baseando-se na íntima relação entre o discurso e o poder. BONNICI, Thomas. Teoria e 

crítica pós-colonialista in: Teoria Literária: abordagens históricas e tendências contemporâneas. BONNICI, 

Thomas; ZOLIN, Lúcia Osana. – Maringá : Eduem, 2009. 
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que levou a opinião crítica por longo tempo a acreditar que o poeta, outrora abolicionista, 

fosse um alienado da causa negra e um negro com complexo de cor.  

Ao traçar aproximações com o psiquiatra e filosofo martinicano Frantz Fanon 

especialmente com seu pensamento expresso na obra Pele negras, máscara branca e, 

também, Os condenados da terra busca-se investigar se houve uma procura, por parte do 

poeta, por uma ascensão racial e branqueamento como nos disse o sociólogo francês ou se 

Cruz e Sousa valeu-se da arma que tinha – a palavra – para lutar contra o seu próprio 

emparedamento social e denunciar o racismo da época demonstrando assim uma 

resistência cultural às “perfeições oficiais dos meios convencionalmente ilustres!” 

(SOUSA, 2008, p. 629-30).  

É consenso entre alguns estudiosos que o poema “Emparedado” representa um 

tratado sobre a poética de Cruz e Sousa e testemunho de sua resistência no cânone literário 

nacional. Alfredo Bosi é um dos estudiosos que corrobora com essa leitura e que vê na figura 

do poeta uma postura de resistência à cultura dominante ou ao pensamento colonial, 

Alfredo Bosi, importante crítico contemporâneo, em ensaio intitulado “Poesia versus 

racismo”, de 2002, integrante da coletânea Literatura e Resistência, tece o seguinte 

comentário crítico em relação ao poema “Emparedado”: 

  
Compondo a prosa poética do Emparedado, que fecha o livro das 

Evocações, foi possível a Cruz e Sousa lançar o seu protesto contra os 

argumentos da ideologia dominante no discurso antropológico. Trata-se 

de um fenômeno notável de resistência cultural pelo qual o drama de uma 

existência, que é subjetivo e público ao mesmo tempo, sobe ao nível da 

consciência inconformada e se faz discurso, entrando assim, de pleno 

direito, na história objetiva da cultura. (BOSI, 2002, p. 238). 
 

Diferenciando um pouco do pensamento de Alfredo Bosi, Antônio Candido (2012) 

discutindo multiculturalidade brasileira em sua palestra “Preconceito e Democracia” fala 

da presença negra na cultura dominante e distingue essa presença em dois grupos, o 

daqueles que são negros e que passam a linha de cor e são considerados brancos, como 

Machado de Assis e aqueles que se consideram negros e são considerados negros, mas 

manifestam a mesma identificação à cultura dominante, como Luís Gama e Cruz e Sousa 

(CANDIDO, 2012, p.101). 

 
O caso de Cruz e Sousa é diferente, pois ele é um negro sem rebeldia 

aparente, além de perfeitamente integrado, como grande poeta, no 

universo da cultura dominante, da qual foi uma das mais altas expressões. 

Tanto assim que Roger Bastide pôde escrever que ele forma com 
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Stephane Mallarmé e Stefan George a grande tríade do simbolismo. Onde 

está então a influência da sua qualidade de negro? Está no que se pode 

chamar de “consciência de emulação”, isto é, a decisão de mostrar que 

um filho de escravos podia fazer tão bem quanto os escritores da cultura 

dominante, no seu próprio universo expressivo. Cruz e Sousa não 

demonstrou de fora para dentro a capacidade da sua raça, como Luis 

Gama, mas de dentro, do âmago da cultura dominante. Graças a ele, um 

membro da raça considerada inferior mostrou que era tão capaz de atingir 

a grandeza literária quanto os membros mais dotados da raça considerada 

superior. (CANDIDO, 2012, p. 102).  

 

 No século XXI, vários estudos vêm redescobrindo e ressignificando a obra de Cruz 

e Sousa, não somente a sua obra em versos, mas, também, em prosa, que é menos 

estudada. Neste sentindo, temos tido várias abordagens do ponto de vista histórico de sua 

obra tentando rastrear e identificar os poemas que trazem as marcas temporais da época, 

bem como o ativismo abolicionista do poeta presente em seus textos. Boa parte das críticas 

dos séculos anteriores esqueceu a resistência cultural de que fala Alfredo Bosi em seu 

ensaio, portanto, uma análise que enverede pelo viés da resistência cultural de um duplo 

colonizado – por ser negro e brasileiro – em meio à cultura dominante que é 

preponderantemente colonialista e “brancocêntrica”, percebe-se que este é um estudo que 

contribuirá para o desvelamento dos mistérios circundantes, ainda, ao poeta catarinense.  

Uma estudiosa que destaca o papel da resistência e representação do drama negro 

no poema “Emparedado” é Conceição Evaristo que tem trazido grandes contribuições à 

pesquisa da literatura brasileira. Ela defende que na literatura brasileira existe um nicho 

que se particulariza por trazer a questão do negro como tema literário, a estudiosa 

denomina esse fenômeno de “literatura negra”.   

Esta estudiosa e escritora têm trazido contribuições a esse debate acerca da 

literatura de autoria negra atinando para a questão da escrita de resistência e, em seu ensaio 

“Literatura negra: uma poética de nossa afro-brasilidade”, a autora traz algumas reflexões 

sobre o ato de escrever, pensar e veicular o texto literário negro:  

 
Tendo sido o corpo negro, durante séculos, violado em sua integridade 

física, interditado em seu espaço individual e coletivo pelo sistema 

escravocrata do passado e, ainda hoje, pelos modos de relações raciais 

que vigoram em nossa sociedade, coube aos brasileiros, descendentes de 

africanos, inventarem formas de resistência que marcaram profundamente 

a nação brasileira. (EVARISTO, 2009, p. 18).  

 

 Conceição Evaristo (2009, p. 25-28) apresentando uma série de escritores e 

escritoras que transfiguraram suas vivências e subjetividades à literatura, afirma em relação 
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a Cruz e Sousa que no poema “Emparedado” podemos ler uma poética dolorosa e uma 

negritude angustiada. E, também, assevera uma crítica aos estudiosos que endossam o 

julgamento de que Cruz e Sousa foi um “perseguidor das formas brancas” resquício dos 

estudos de Bastide (1973) que partem da profusão da cor branca presente em sua poética e 

arremata que “uma leitura de outros poemas dedicados a sua mãe e a sua noiva, em que o 

poeta distingue a beleza e a fortaleza das mulheres negras, foi, entretanto, esquecida pelos 

estudiosos do poeta.” (EVARISTO, 2009, p. 26).   

Maiara Knihs (2014) em sua dissertação de mestrado intitulada “O trágico na 

poética de Cruz e Sousa” argumenta que a história de vida do poeta catarinense é tão 

tocante e aparentemente tão atual que facilmente se constitui um lugar-comum na 

abordagem de sua literatura. Dissidente dessa crítica que apela à vida trágica do poeta, ela 

sugere uma investigação da emergência da tragédia em sua poética partindo principalmente 

dos estudos acerca do herói trágico de Walter Benjamim.  

 
Se Baudelaire captou na imagem dos leitores, dos trapaceiros, das figuras 

que surgiam na Paris moderna, Cruz e Sousa, grande flâneur da Capital 

do Império do Brasil, captou, na imagem da vida trágica que a 

modernidade acentuava em dose cavalar, as identificações, ou como 

preferiu Benjamim, atrofiava exponencialmente a experiência. Na 

resistência a isso e, portanto, junto disso, irrompe sua poesia. (KNIHS, 

2015, p. 242).  

 

 A proposta de Maiara Knihs, enveredando por outra perspectiva que não abandona 

de todo o viés existencial do poeta, mas o aborda do ponto de vista do trágico se aproxima 

mais de meu intento nesse trabalho que é investigar o arsenal simbólico do poema 

“Emparedado” por meio dos estudos de Paul Ricoeur atinentes a questão do drama 

existencial do eu lírico artista que se vê enredado por situações que o vitimam.  

 Observando a linha de estudos críticos da obra de Cruz e Sousa, percebemos uma 

tendência ao biografismo e ao estudo sociológico de sua obra. Na cronologia de seus 

estudos vimos um interesse premente pela figura do autor em contraponto ao estudo do 

texto de fato. Assim, meu interesse em apresentar essa profusão crítica é assinalar o lugar 

que a figura do poeta tem ocupado na crítica literária e, então, trilhar outro caminho na 

busca pelo desvelamento da poética cruzesouseana constituindo outro olhar crítico sobre 

sua poética, muito embora seguir esse caminho seja difícil e acabamos emparedados à 

condição existencial do poeta, tão forte a ligação entre a vida e a poética do autor.  
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2 PEDRAS-TOTEM: O SIMBOLISMO DO  “EMPAREDADO” 

 

 As páginas que seguem é uma visada que se pretende mais textual, seguindo os 

conselhos de Ezra Pound (2013) no ABC da literatura que afirma que o melhor método 

para o estudo da poesia é o método biologista, porque pressupõe o exame cuidadoso e 

direto da matéria e contínua comparação dessa matéria com outra. Dessa feita, o que cabe 

ao crítico ou pesquisador de literatura (caso meu) é considerar seu texto-objeto como um 

espécime novo do qual não se sabe muito e, então, tal qual o biólogo deve fazer todo tipo 

de aferição e realizar o exame mais intrusivo e dilacerante, a saber, a dissecação.  

 Intento nesse capítulo seguir os conselhos do mestre, sem pretensões de realmente 

aplicá-lo integralmente, a título de antecipação será frustre desejar ver nesse trabalho a 

aplicação metódica poundiana. Ressaltemos apenas que nos lances mais formais das 

análises desse capítulo desmembrarei o poema nas suas unidades mínimas linguísticas, 

qual seja, o fonema.  

 Assim, das lições de Pound podemos considerar o seu importante papel de 

despertar em nós a autocrítica, de nos deixar em sobreaviso de que a pesquisa em literatura 

é labiríntica e que encontrar o fio de Ariadne não é tarefa simples e que a cada passo que 

damos no avanço da análise se não nos mantivermos atentos ao trilho seremos seduzidos a 

pisar em solo não literário, é importante agarrar-se ao texto, não deixá-lo escapar das mãos.  

 As considerações de Pound a respeito do estudo da poesia podem ser consideradas 

severas no nosso tempo, pós-moderno que se tem dito, mas são certeiras e necessárias num 

momento em que a pesquisa literária tem se diluído em um rio de possibilidades 

metodológicas e a preocupação em salvaguardar a literatura é premente. E se tem tornado 

tão natural o namoro da literatura, essa musa poliamorosa que é todo amor e se enamora de 

quantos cavalheiros-método ou damas-teorias lhe cortejem, com outras áreas do 

conhecimento, que mesmo nós estudiosos-amantes da literatura, vez ou outra, a traímos 

com outras áreas, redutos de igual prazeres, mas um deslize imperdoável a um amor 

verdadeiro, qual o é a musa-literatura. Caso é o desde trabalho que às vezes parecerá mais 

se enamorar da história que da poesia. O capítulo que segue é uma tentativa de manter-se 

no trilho literário.  

 Essas considerações autocríticas provêm da fala de Pound a respeito do mau crítico 

que segundo ele se identifica por discutir o poeta e não o poema. Assinalada a pegada nos 

jardins de outras paragens me resta agradecer a hospitalidade e seguir jornada na senda 
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textual de o “Emparedado” e buscar reforço nos mais entendidos nos estudos poéticos e 

outros estudiosos que podem me ajudar a dissecar o poema-corpo desse trabalho. Então, a 

partir das minhas medições dar minha contribuição aos estudos desse poema, portanto, 

começo sacando o microscópio de poderosas lentes e auscultando as sábias palavras dos 

estudiosos-biólogos-guias de nossa jornada para que possa melhor olhar e escutar o 

“Emparedado” e em capítulo posterior pensar esse enigmático poema-ser que Cruz e Sousa 

legou a literatura brasileira.  

Não deixo de pontuar, contudo, que a certos momentos a análise resvalará na 

biografia do poeta, como se poderá notar quando trouxer as contribuições dos estudos de 

Abelardo Fernando Montenegro e outros à análise do poema. No entanto, isso não constitui 

embaraço ou saída do trilho, é tão somente porque o texto nos apresenta signos ou 

símbolos prenhes da vida do poeta.  

  

3.1 Símbolos noturnos: a lua, a noite... o sonho 

 
Ah! Noite! feiticeira Noite! ó Noite misericordiosa, coroada no trono das 

Constelações pela tiara de prata e diamantes do Luar, Tu, que ressuscitas 

dos sepulcros solenes do Passado tantas Esperanças, tantas Ilusões, tantas 

e tamanhas Saudades, ó Noite! Melancólica! Soturna! Voz triste, 

recordativamente triste, de tudo o que está morto, acabado, perdido nas 

correntes eternas dos abismos bramantes do Nada, ó Noite meditativa! 

fecunda-me, penetra-me dos fluidos magnéticos do grande Sonho das 

tuas Solidões panteístas e assinaladas, dá-me as tuas brumas paradisíacas, 

dá-me os teus cismares de Monja, dá-me as tuas asas reveladoras, dá-me 

as tuas auréolas tenebrosas, a eloqüência de ouro das tuas Estrelas, a 

profundidade misteriosa dos teus sugestionadores fantasmas, todos os 

surdos soluços que rugem e rasgam o majestoso Mediterrâneo dos teus 

evocativos e pacificadores Silêncios! (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 609). 

 

O poema começa com essa epígrafe dedicada à noite, na qual o eu lírico evoca o 

poder místico e misterioso da noite. O tom é nostálgico e melancólico, o eu lírico trata a 

noite como sua musa inspiradora e lhe pede revelações que irão ajudá-lo no desvelamento 

do silêncio. Essa clarividência que é sugestionada à lua é antitética, haja vista que a noite 

não é necessariamente reveladora de nada é, antes de mais nada, propriedade do mistério e 

do oculto. No entanto, no Dicionário de Símbolos vimos que a noite pode representar, 

também, renovação e algo que está por vir.  

 
A noite simboliza o tempo das gestações, das germinações, das 

conspirações, que vão desabrochar em pleno dia como manifestação de 

vida. Ela é rica em todas as virtualidades da existência. Mas entrar na 
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noite é voltar ao indeterminado, onde se misturam pesadelos e monstros, 

as idéias negras. Ela é a imagem do inconsciente e, no sono da noite, o 

inconsciente se libera. Como todo símbolo, a noite apresenta um duplo 

aspecto, o das trevas onde fermenta o vir a ser, e o da preparação do dia, 

de onde brotará a luz da vida. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 

640).  

 

Abelardo Fernando Montenegro, em seu livro Cruz e Sousa e o Simbolismo no 

Brasil, diz que a poesia da noite de Cruz e Sousa não tem a ver com oposição com a manhã 

(MONTENEGRO, 1998, p. 169). No entanto, consultando o Dicionário dos Símbolos e 

considerando o drama existencial do poeta, que vivendo no Rio desde 1890 enfrentou toda 

sorte de precariedades segundo consta no próprio livro de Montenegro (1997, p. 157), 

portanto considero que essa poesia da noite de Cruz e Sousa tem a ver, a despeito da 

opinião do já citado estudioso, sim, com a oposição a manhã que segundo Chevalier e 

Gheerbrant (1990):  

 
Ela simboliza o tempo em que a luz ainda está pura, os inícios, onde nada 

ainda está corrompido, pervertido ou comprometido. A manhã é ao 

mesmo tempo símbolo de pureza e de promessa: é a hora da vida 

paradisíaca. É ainda a hora da confiança em si, nos outros e na existência. 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 588).  

 

Evocações é uma obra produzida nos últimos anos de vida do poeta, que à época 

vivia na Capital Federal e já havia sofrido todos os sortilégios do racismo, passara fome e 

já não possuía o otimismo juvenil que o fizera abandonar a província de Desterro e vir 

buscar melhores condições no Rio. Sua alma já estava sob o espectro da penumbra do 

pessimismo e do ressentimento; sua alma já estava cansada de bater-se contra os muros 

intransponíveis que se erguiam a luz do dia em seu entorno. Sobre esse aspecto trágico em 

que se encontrava Cruz e Sousa nos anos em que escrevera Evocações Abelardo Fernando 

Montenegro (1998) diz o seguinte:  

 
Deparamos com a oposição entre o dia e a noite, oriunda da exacerbação 

do complexo de inferioridade do poeta, do seu fracasso social. Negro, 

pobre, malvestido, desnutrido, perseguido, ridicularizado, como afrontar 

o pleno dia solar, como fitar nietzcheanamente o sol a exemplo de um 

Zaratustra de ébano? Para ele, a noite só podia ser “a liberdade de todos 

os cativos”. (MONTENEGRO, 1998, p. 91).  

 

No poema, eu lírico refere-se à noite como “hora da esperança”, que 

necessariamente não tem um aspecto positivo em referência ao futuro, mas relaciona-se 

com o verbo “esperar” que num dos parágrafos repete angustiado referindo-se a resposta 
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da voz social aos seus anseios juvenis de reconhecimento “[...] recalcando nos tremendos e 

majestosos Infernos do Orgulho o coração lacerado, ouvindo sempre por toda a parte 

exclamarem as vãs e vagas bocas: Esperar! Esperar! Esperar!” (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 

611-612). Em relação ao verbo esperar que está no infinitivo impessoal, temos duas 

considerações a fazer: a primeira em relação ao seu caráter impessoal que deixa 

transparecer que a voz social o ignorava tão completamente que nem lhe dirige uma 

resposta direcionada a sua pessoa, o efeito de sentido seria totalmente outro, por exemplo, 

se usasse “espere”. No entanto, a voz responde de modo genérico ao eu lírico, portanto, 

não o identificando e não lhe atribuído estatuto de existência. A segunda referente ao 

infinitivo que caracteriza um estado da palavra verbal em sua forma bruta, estática, imóvel, 

ou seja, sem a interferência das pessoas do discurso e isso revela distanciamento por parte 

da voz que fala e que, então, denota que essa ação de esperar é quase que perpétua e não 

cessará. O eu lírico segue repetindo o fatídico verbo em outro parágrafo e nos dois 

parágrafos seguintes canta sua angustiante situação: 

 
Por isso é que essa hora sugestiva era para mim então a hora da 

Esperança, que evocava tudo quanto eu sonhara e se desfizera e vagara e 

mergulhara no Vácuo... Tudo quanto eu mais eloquentemente amara com 

o delírio e a fé suprema de solenes assinalamentos e vitórias. [...] Mas as 

grandes ironias trágicas germinadas do Absoluto, conclamadas, em 

anátemas e deprecações inquisitoriais cruzadas no ar violentamente em 

línguas de fogo, caíram martirizantes sobre a minha cabeça, implacáveis 

como a peste. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 612).  

 

Vimos anteriormente que a noite desperta um estado meditativo no espírito do eu 

lírico e que o leva a rememorar sua vida pregressa, fazendo uma retrospectiva dos passos 

do eu lírico poeta ao longo de sua vida ou carreira na literatura e aqui temos uma referência 

religiosa a Deus por meio do termo “Absoluto” e, então, podemos inferir uma relação ao 

que Ricoeur chama de mito do servo sofredor analisado na Simbólica do Mal, à qual 

retornaremos no capítulo 3. Assim, podemos adiantar que a figura divina referida nesse 

trecho é perversa e pune o eu lírico, lançando-lhe uma peste.   

Para Paul Ricoeur, valendo-se dos estudos psicanalíticos de Freud, para ele um dos 

mestres da suspeita, em especial em relação ao conceito de inconsciente e em contraponto 

as ideias de Hegel (em relação à consciência discutida em Fenomenologia do espírito), ele 

distingue duas hermenêuticas: “uma voltada para a emergência de símbolos novos, de 

figuras ascendentes, aspiradas como na Fenomenologia do espírito, pela última, a qual já 
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não é figura, mas saber - a outra voltada para a ressurgência dos símbolos arcaicos.” 

(RICOEUR, 1978, 117).  

A primeira, segundo Paul Ricoeur, pressupõe a investigação de um texto misterioso 

em busca de lhe dar sentido e a segunda consiste em formar pensamentos novos que 

subjazem aos símbolos presentes no texto. Essa dualidade das duas hermenêuticas 

manifesta a duplicidade que há nos próprios símbolos. Os símbolos, para Ricoeur (1978, p. 

117), numa leitura assaz freudiana, têm dois vetores: de um lado repetem a nossa infância 

nos sentidos temporal e não temporal da repetição e, por outro, eles exploram a nossa vida 

adulta. “Sob esta segunda forma, eles são o discurso indireto das nossas possibilidades 

mais radicais. Em relação a estas possibilidades o símbolo é prospectivo.” (RICOEUR, 

1978, p. 117-8). 

Essa oposição entre as duas hermenêuticas – consciente e inconsciente – 

“dependem de duas interpretações inversas, progressiva e regressiva: dir-se-á que a 

consciência é história e o inconsciente destino.” (RICOEUR, 1978, p. 118).  

 
O inconsciente é origem, génese, a consciência é fim dos tempos, 

apocalipse. Mas a oposição na qual nos mantemos é uma oposição 

abstracta. Seria ainda preciso compreender que, na sua oposição, o 

sistema das figuras puxadas para a frente e o das figuras que remetem 

sempre para uma simbólica já aí, são o mesmo. (RICOEUR, 1978, p. 

118) 

    

Nesse ponto, Ricoeur chega à reflexão de que não há efetivamente oposição ou 

dualidade entre a hermenêutica da consciência e do inconsciente, ao contrário do que possa 

parecer, não são complementares. Segundo ele seria um equívoco declarar que “o 

inconsciente explica no homem a parte baixa, inferior, nocturna; ele é a Paixão da Noite; a 

consciência exprime a parte alta, superior, diurna; é a Lei do Dia.” (RICOEUR, 1978, p. 

118), pois as duas hermenêuticas são a mesma coisa. Para Ricoeur, então, as duas leituras 

pertencem ao mesmo campo. Declarar a oposição entre a hermenêutica do dia e da noite 

seria apontar para um ecletismo, entretanto, na concepção de Paul Ricoeur, o ecletismo é 

inimigo da dialética.   

Nesse sentido, esse início do poema evidencia uma mudança que se operou nos 

últimos anos da produção de Cruz e Sousa, pois os temas, antes, coloridos e solares, 

perspectivas claras eram “como que todo o branco idílio místico da adolescência, que de 

um tufo claro de nuvens, em Imagens e Visões do Desconhecido, caminhava para mim, 

leve, etéreo, através das imutáveis formas.” (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 611) que 
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aparecem em Broquéis e Missal ambos publicados em 1893 desaparecem quase totalmente 

e dão lugar ao obscurantismo, a penumbra e ao acinzentado de Faróis e Evocações 

publicados em 1898: “ultrapassa Cruz e Sousa o lado solar de sua existência e declinava 

para o lado noturno. O sol perdia o trono em favor da lua que assumia a responsabilidade 

de consolar o poeta.” (MONTENEGRO, 1997, p. 93).  

Os poemas de Broquéis e Missal guardavam ainda muitos resquícios da fase 

parnasiana do poeta e, então, em Faróis e Evocações, temos uma superação da técnica 

parnasiana e uma guinada para o onirismo, investigação das esferas enigmáticas da 

realidade que renovam a percepção estética e traz uma nova sensibilidade. Davi Arrigucci 

Jr (1999) resume as inovações trazidas por Cruz e Sousa a partir do poema “Olhos do 

Sonho”, que pertence ao livro Faróis.  

Arrigucci Jr (1999) afirma que os procedimentos usados no poema analisado se 

combinam num mesmo efeito sugestivo que rompe com as exigências escultóricas do 

parnasianismo e, assim, reforçado pela excessiva adjetivação e a recorrência das 

reticências e um abundante leque de imagens, levadas para um mundo fora dos limites da 

consciência revelam uma nova concepção da obra de arte que não apenas representa, mas 

sugere por meio de signos (símbolos) uma outra realidade, cuja estranheza, pelas marcas 

da experiência onírica distanciam-se muito do parnasianismo. O autor ainda afirma que: 

 
[...] a noite e o sonho impõem desde o início suas sombras e 

indeterminações, de modo que a forma exterior, exata e nítida, cede 

espaço a mundos vagos, obscuros e ilimitados, antes indevassáveis, onde 

imagens com força simbólica se enraízam na mais profunda interioridade 

humana e ressurgem confundidas numa paisagem de sonho. 

(ARRIGUCCI JR, 1999, p. 171).  

 

Evocações e Faróis representam o fim trágico a que levou a obstinação em se 

tornar homem das letras Cruz e Sousa, poeta e negro em fins do século XIX, século no 

qual o limiar da modernização estava surgindo no mundo, a industrialização, época do 

florescimento da ciência, idade da luz, era o prenúncio de tudo o que viria ser a sociedade 

no século XX. No entanto, os simbolistas com suas “antenas sensibilíssimas” anteveem os 

perigos dessa modernização, como se tivessem previsto as calamidades e o tenebroso 

século vindouro, reagem a todas essas mudanças que se desenham no horizonte e cantam 

suas poesias noturnas e nostálgicas da alquimia, da mística, da religião, do passado antigo 

de nossas vidas. Enfim, cantam o inconsciente coletivo tentando se reconectar a um 

passado imemorável e que se perde nas penumbras do sonho.  
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 Em toda a obra de Cruz e Sousa, o sonho é um tema muito recorrente, mas em 

Faróis e Evocações esta recorrência é marcada por um pessimismo obscuro. Essa opção 

pela noite e pelo sonho não é um acaso, é a realidade social e racial do poeta que não 

podendo ser e se realizar no dia e no objetivo e real daquela sociedade racista e classista da 

época se refugia no mistério e irreal do sonho e da noite.  

 
O sonho é uma das palavras mais repetidas na obra de Cruz e Sousa. 

Espécie de potência mística que o protege, verdadeiro complexo de 

defesa da personalidade. No jogo de balança entre o sonho e a realidade, 

inclinava-se ele para o primeiro prato. Operava-se a passagem do mundo 

invisível para o visível como se fosse coisa natural. Após o sonho ou 

pesadelo, o poeta discutia-o, convencendo-nos de que acreditava no que 

via. Nas visões brumosas, a exemplo de Poe, avistava pedaços do céu e 

quando despertava estremecia por saber que estivera à beira do grande 

segredo. (MONTENEGRO, 1998, p. 96).  

 

 No Dicionário dos Símbolos, Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1990, p. 844), 

sobre o sonho citam Frédéric Gaussen, ele diz do sonho: símbolo da aventura individual, 

tão profundamente alojado na intimidade da consciência que se subtrai a seu próprio 

criador, o sonho nos aparece como a expressão mais secreta e mais impudica de nós 

mesmos.
9
 

 Dialogando com essa ideia, Carl G. Jung (2016) afirma que o símbolo é uma 

imagem ou palavra que implica alguma coisa, além do seu significado manifesto e 

imediato e que por existirem coisas fora do alcance da compreensão humana o homem 

recorre aos símbolos para representar conceitos que não pode definir ou compreender 

inteiramente. Para esse autor, o sonho é um fenômeno psicológico de grande importância, 

pois é através dele que o homem produz inconsciente e espontaneamente os símbolos. 

Assim, Cruz e Sousa por meio da sua experiência simbólica revela o mecanismo pelo qual 

transcende sua realidade histórica.  

 
O desejo de transcendentalismo de Cruz e Sousa, que o conduz a 

experimentar a viagem, o dinamismo do arremesso, diferentemente do 

Mallarmé contemplativo, seria uma metamorfose da saudade brasileira ou 

ainda vinda de mais além, da origem africana, “de uma raça 

essencialmente sentimental”. O poeta atormentado, vivendo sua 

experiência simbólica, encontraria os símbolos na espontaneidade da 

busca, pelo mecanismo associativo do sentimento, como um “produto do 

alambique do sonho e da saudade” (ARRIGUCCI JR, 1999, p. 169)  

 

                                                 
9
 Em Dicionários de Símbolos, Chevalier e Gheerbrant não tratam o sonho como um símbolo, mas sim como 

um veículo e criador de símbolos.  
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 O preconceito e a experiência da fome levaram-no a transpor os pórticos do sonho 

e, portanto, o tornaram um distraído desse mundo, já não se vinculava aos desejos e 

anseios desse mundo objetivo, a decepção com a Abolição que não trouxe igualdade entre 

brancos e negros, a decepção com o desejo de reconhecimento no centro cultural e artístico 

que era o Rio de Janeiro à época levaram-no a negar esse mundo que estava a se 

modernizar, mas, no entanto, carecia de humanidade e poesia, já não se vinculava ao 

desejo juvenil de ver a aurora da humanidade raiar no horizonte, por isso sua poesia 

tornava-se cada vez mais obscura a cada passo em que precipita ao fim de sua vida.  

 
Um homem que se distrai nega o mundo moderno. Ao fazê-lo, joga o 

todo pelo todo. Intelectualmente, sua decisão não é diferente da do 

suicida por sede de conhecer o que há do outro lado da vida. O distraído 

se pergunta: o que há do outro lado da vigília e da razão? A distração 

quer dizer: atração pelo reverso deste mundo. (PAZ, 1982, p. 46).  

  

 A poesia desse momento de Cruz e Sousa abandona a razão do início de sua 

carreira literária na qual advogou pela Abolição e suas esperanças e expectativas positivas 

em relação à humanidade estavam findando. O evolucionismo e o cientificismo que 

defendeu na adolescência não lograram melhorias à humanidade. Estava, agora, sobre o 

poeta a penumbrosa sombra da tempestade de maldições e preconceitos lançados à “raça 

d’África”.  

 
Essa é que fora a lei secreta, que escapara à percepção de filósofos e 

doutos, do verdadeiro temperamento, alheio às orquestrações e aos 

incensos aclamatórios da turba profana, porém alheio por causa, por 

sinceridade de penetração, por subjetivismo mental sentido à parte, vivido 

à parte, – simples, obscuro, natural – como se a humanidade não existisse 

em torno e os nervos, a sensação, o pensamento tivessem latente 

necessidade de gritar alto, de expandir e transfundir no espaço, 

vivamente, a sua psicose atormentada. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 617-

618) 

  

 Nesse trecho, o eu lírico revela sua concepção da arte que se desvincula a 

percepção corrente à época e principalmente se refere à novidade do Simbolismo em 

oposição ao Parnasianismo, tanto que eu lírico afirma em outro trecho a necessidade de 

que o “temperamento se desprendesse de tudo, abrisse voos, não ficasse nem continuativo 

nem restrito, dentro de vários moldes consagrados que tomaram já a significação 

representativa de clichés oficiais e antiquados.” (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 618). Isso 

dialoga com o seguinte pensamento de Mircea Eliade:  
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Escapando à sua historicidade, o homem não abdica da qualidade de ser 

humano para se perder na “animalidade”; ele reencontra a linguagem e, 

às vezes, a experiência de um “paraíso perdido”. Os sonhos, os 

devaneios, as imagens de suas nostalgias, de seus desejos, de seus 

entusiasmos etc., tantas forças que projetam o ser humano historicamente 

condicionado em um mundo espiritual infinitamente mais rico que o 

mundo fechado do seu “momento histórico”. (ELIADE, 1991, p. 9).   

 

Esse pensamento de Eliade nos direciona para outro aspecto simbólico importante 

que é o caráter lunar da epígrafe do poema. Nesse sentido, é importante investigar o 

simbolismo da lua. No Dicionário dos Símbolos, o significado simbólico da lua é bem 

amplo e varia entre as culturas em que se encontra. No entanto, fica evidente a oposição 

binária entre Sol/Lua nas mais diversas culturas, representando, deste modo, a visão 

binária da vida ou existência, na qual temos sempre binômios opostos um positivo e outro 

negativo ou o bem e o mal, princípio ativo e passivo, yin/yang.  

 
A Lua é sempre yin em relação ao Sol yang, pois este irradia a sua luz 

diretamente, enquanto a Lua reflete a luz do Sol. Portanto, um é 

princípio ativo, e outro, passivo. Isto tem uma aplicação simbólica 

muito ampla: considerando a luz como conhecimento, o Sol representa o 

conhecimento intuitivo, imediato; a Lua, o conhecimento por reflexo, 

racional, especulativo. Consequentemente, o Sol e a Lua correspondem 

respectivamente ao espírito e à alma (spiritus e anima), assim como as 

suas sedes – o coração e o cérebro. São a essência e a substância, a forma 

e a matéria. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 837).  

 

 O simbolismo da Lua se manifesta em correlação ao do Sol, portanto, é importante 

estabelecer este contraponto. Segundo o Dicionário dos Símbolos, a Lua possui duas 

características fundamentais que derivam, de um lado, do fato de não possuir luz própria e 

não passar de um reflexo do Sol; por outro lado, de a Lua atravessar fases diferentes e 

mudança de forma. Devido a isso, ela simboliza a dependência e o princípio feminino 

(salvo exceção
10

), assim como a periodicidade e a renovação. Nessa dupla qualificação, ela 

é símbolo de transformação e de crescimento.  

 
A Lua, cujo disco aparente é do mesmo tamanho do Sol, tem na 

astrologia um papel especialmente importante. Simboliza o princípio 

passivo, mas fecundo, a noite, a umidade, o subconsciente, a imaginação, 

o psiquismo, o sonho, a receptividade, a mulher e tudo que é instável, 

transitório e influenciável, por analogia com seu papel de refletor da luz 

solar. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 564).  

                                                 
10

 Para a etnia indígena Gês do região centro-oeste e nordeste do Brasil, bem como para todo o mundo 

semítico do Sul (árabe, sul-arábico, etíope) e, também, no Japão e nos montanheses do Vietnã do Sul a Lua é 

do sexo masculino (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 563). 
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O simbolismo lunar está muito ligado ao símbolo do sonho e do inconsciente, assim 

como dos valores noturnos. Portanto, a epígrafe do poema de Cruz e Sousa traz toda essa 

simbologia noturna e misteriosa ao poema. A Lua traz um aspecto melancólico e 

nostálgico ao poema, pois sua simbologia, também, está ligada à ideia de passado e 

memória, “a Lua é um símbolo cósmico de todas as épocas, desde os tempos imemoriais 

até nossos dias, generalizando em todos os horizontes” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

1990, p. 564).  

 

Para o astrólogo, a Lua fala, no interior da constelação de nascimento do 

indivíduo, da parte da alma animal, representada nessa região e que 

domina a vida infantil, arcaica, vegetativa, artística e anímica da psique. 

A zona lunar da personalidade é esta zona noturna, inconsciente, 

crepuscular de nossos tropismos, de nossos impulsos instintivos. É a parte 

do primitivo que dormita em nós, vivaz ainda no sono, nos sonhos, nas 

fantasias, na imaginação, e que modela nossa sensibilidade profunda. É a 

sensibilidade do ser intimo entregue ao encantamento silencioso do seu 

jardim secreto impalpável canção da alma, refugiado no paraíso de sua 

infância, voltado sobre si mesmo, encolhido num sono da vida – senão 

entregue à embriaguez do instinto, abandonado ao transe de um arrepio 

vital que arrebata sua alma caprichosa, vagabunda, boêmia, fantasiosa, 

quimérica, ao sabor da aventura... (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

1990, p. 564-5). 

 

 Nesse sentido, em sua epígrafe o eu lírico usa o poder fecundador da Lua, sua força 

fecundadora da vida para conseguir se reconectar com seu passado ancestral. Utiliza, 

então, os astros noturnos, a Lua e as Estrelas para suscitar a presença da influência materna 

em seu espírito, essa evocação materna pode ser tanto quanto a figura da mãe biológica 

distante como da mãe-pátria, da vinculação afetiva ancestral com a mãe-África.    

 Para Mircea Eliade (2002, p. 69), a lua serve para expressar a medida do tempo. 

Essa ideia de periodicidade e de medição do tempo está ligada às suas fases que marcam 

uma criação (lua nova) seguida de um crescimento (lua cheia) e de um decrescimento e de 

uma morte (as três noites sem lua). Essas fases da lua ajudaram a cristalizar a ideia da 

periodicidade da vida e da morte, assim como as quatro estações do ano, e também deu 

origem ao mito da criação e destruição do mundo. Um exemplo dessa influência lunar é o 

mito do dilúvio, após o qual um ancestral mítico cria uma nova humanidade.  

 No poema, esse caráter mítico aparece de outra forma, não no sentido de criar uma 

nova humanidade, mas de criar uma nova consciência, talvez o emparedamento do eu 

lírico ao fim do poema queira sugerir que seu surgimento nas letras influenciará e trará à 

tona outros poetas negros “A África virgem, inviolada no Sentimento,/ avalanche humana 
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amassada com argilas funestas e/ secretas para fundir a Epopeia suprema da Dor do 

Futuro,/ para fecundar talvez os grandes tercetos tremendos de/ algum novo e majestoso 

Dante negro!” (SOUSA, 2008, p. 630).  

 Para reforçar essa aura noturna e nostálgica outro símbolo usado na epígrafe é a 

Estrela que se unindo ao simbolismo da Noite e da Lua contribui para pensarmos o caráter 

fecundador, transformador e germinador da noite. O eu lírico elege a noite e seus astros 

noturnos como musas inspiradoras porque quer que sua poesia cresça e germine na luz do 

dia.  

 
No que concerne à estrela, costuma-se reter sobretudo sua qualidade de 

luminar, de fonte de luz. As estrelas representadas na abóbada de um 

templo ou de uma igreja dizem respeito, especificamente, ao significado 

celeste desses astros. Seu caráter celeste faz com que eles sejam também 

símbolos do espírito e, particularmente, do conflito entre as forças 

espirituais (ou de luz) e as forças materiais (ou das trevas). As estrelas 

traspassam a obscuridade; são faróis projetados na noite do inconsciente. 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 404). 
 

 As imagens simbólicas suscitadas na epígrafe do poema “Emparedado” se 

encontram num mesmo campo semântico, desenhando-nos um todo significativo que 

revela um eu lírico saudoso, melancólico e conflituoso; um eu lírico tentando buscar o 

passado mítico e ancestral de seu espírito artístico; um eu lírico que se lança ao 

desconhecido e ao penumbroso reino dos sonhos para se reconectar com a gênese de seu 

verdadeiro eu artístico.  

 

3.2 O Crepúsculo  

 

No primeiro parágrafo do poema “Emparedado”, temos a descrição de um fim de 

tarde feita com uso da sinestesia. A sinestesia é um expediente estético que usa os sentidos 

humanos para descrever uma cena, aqui se trata de um fim de tarde. Nesse parágrafo, o eu 

lírico traz um apelo à visão, ao tato, audição como podemos ver no trecho: 

 
Uma tristeza fina e incoercível errava nos tons violáceos vivos daquele 

fim suntuoso de tarde aceso ainda nos vermelhos sanguíneos, cuja cor 

cantava-me nos olhos, quente, inflamada, na linha longe dos horizontes 

em largas faixas rutilantes. (SOUSA, 2008, p.610). 

  

 O fim de tarde ou crepúsculo exprime o fim de um ciclo e consequentemente a 

preparação de outro, e, assim, “reveste-se, também, para si mesmo, da beleza nostálgica de 
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um declínio e do passado, beleza essa que ele simboliza. É a imagem e a hora da saudade e 

da melancolia.” (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 300). Vimos anteriormente 

todo o arcabouço simbólico trazido pela evocação da noite por parte do eu lírico na 

epígrafe do poema, o tom nostálgico e melancólico perdura, assim como o caráter 

germinador e de esperança no devir.  

 
O crepúsculo é uma imagem espaço-temporal: o instante suspenso. O 

espaço e o tempo vão capotar ao mesmo tempo no outro mundo e na 

outra noite. Mas essa morte de um é anunciadora do outro: um novo 

espaço e um novo tempo sucederão aos antigos. A marcha para Oeste é a 

marcha para o futuro, mas através das transformações tenebrosas. Para 

além da noite esperam-se novas auroras. (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 1990, p. 300).  

 

Diante disso, podemos depreender que nesse poema o eu lírico resume o laborioso e 

triste empenho do poeta negro em se realizar nas Letras brasileiras, veremos ao fim que 

esse anseio resultará em um trágico desfecho, contrariando esse início esperançoso e 

inflado de um desejo de se realizar na luz do dia. Algo de errado se dá nessa germinação de 

sua lírica noturna, produzida no seio da noite, que de certo queria se realizar no dia 

ensolarado e alegre do Rio do fim do século XIX. No entanto, esse limiar fora postergado 

para um futuro não tão próximo.  

 Duas cores colorem esse fim de tarde descrito no início do poema, são elas o 

vermelho e o violeta. Vejamos, então, a simbologia dessas cores recorrendo ao Dicionário 

dos Símbolos. O vermelho é considerado universalmente como símbolo fundamental do 

princípio de vida, com sua força, seu poder e seu brilho, no entanto, essa cor é ambivalente 

conforme seja claro ou escuro em termos visuais. Portanto, sua simbologia varia de acordo 

com o tom que apresenta, se vermelho cor de fogo ou cor de sangue.  

 
O vermelho-claro, brilhante, centrífugo, é diurno, macho, tônico, 

incitando à ação, lançando, como um sol, seu brilho sobre todas as coisas, 

com uma força imensa e irredutível (KANC). O vermelho-escuro, bem ao 

contrário, é noturno, fêmea, secreto e, em última análise, centrípeto; 

representa não a expressão, mas o mistério da vida. (CHEVALIER, 

GHEERBRANT, 1990, p. 944).  

 

 O vermelho usado no poema é vermelho da cor de sangue, portanto o vermelho 

noturno. Percebemos nessa definição simbólica da cor o binômio Sol/Lua, yin/yang, 

macho/fêmea, portanto, o vermelho usado aqui nessa descrição do fim de tarde se 

aproxima das expressões simbólicas da Noite e da Lua que vimos anteriormente.  
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Este vermelho noturno e centrípeto é a cor do fogo central do homem e 

da terra, o do ventre e do atanor dos alquimistas, onde pela obra em 

vermelho, se opera a digestão, o amadurecimento, a geração ou 

regeneração do homem ou da obra. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 

1990, p. 944).  

 

 Percebemos que a coerência semântica continua nos levando ao entendimento da 

ideia de germinação e, por conseguinte, de que o texto é um tratado poético, pois os 

símbolos presentes no poema contribuem para o entendimento de uma escrita metapoética. 

O eu lírico segue em sua obstinação de plantar em seu leitor um grão que amadurecerá e 

crescerá assim que raiar o novo dia. Esse grão é a sua lírica nova e transformadora que será 

lançada às letras brasileiras.  

 Por conseguinte, a cor violeta é composta de proporções iguais de vermelho e azul, 

portanto, simboliza a temperança, o equilíbrio entre os opostos, é formada de lucidez e 

ação refletida, equilíbrio entre o céu e a terra, os sentidos e o espírito, a paixão e a 

inteligência, o amor e a sabedoria (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990).  

 No Dicionário dos Símbolos, os autores citam a carta o arcano XIII do Tarô 

chamada A Temperança, na qual é representado um anjo que segura dois vasos, um azul e 

o outro vermelho, entre os quais há uma troca de fluído incolor, a água vital. O violeta, 

invisível nesta representação, é o resultado dessa troca perpétua entre o vermelho ctoniano 

da força impulsiva e o azul-celeste. Van Rijnberk (apud CHEVALIER, GHEERBRANT, 

1990) comenta o seguinte em relação a carta:  

 
Ela é geralmente considerada como o símbolo da alquimia. Parece-me 

que também pode indicar uma transfusão espiritual... A influência 

exercida de homem para homem pela sugestão, persuasão, influência 

hipnótica, dominação mesmeriana, mágica enfim... o dogma da 

transmigração das almas ou da Reencarnação parece expresso nesta 

carta de modo evidente. Basta lembrar que na Grécia clássica o ato de 

derramar um vaso em outro é visto como sinônimo da metempsicose. 

Observemos que a alquimia e, de um modo mais geral, a doutrina 

hermética se baseiam no esquema da troca perpétua entre o céu e a terra 

através do mecanismo da evolução – ou ascensão – seguido da involução 

– ou descida. Em outras palavras, é o ciclo da renovação periódica, sendo 

a morte e a sublimação seguidas de renascimento ou da reencarnação. O 

arcano XIII do Tarô, através do eterno jogo das energias da matéria, 

representa o eterno reinício.(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 

960). 

 

 Ainda sobre o violeta, os autores contrapondo sua simbologia, no horizonte do 

círculo vital, ao verde que se situa em lado oposto, dizem que a cor violeta significaria não 
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a passagem primaveril da morte à vida – a evolução – mas a passagem outonal da vida à 

morte – a involução. Portanto, seria a outra face do verde que está ligado ao simbolismo da 

goela. Nesse sentindo, o violeta seria a goela que engole e apaga a luz, enquanto o verde é 

a goela que rejeita e reacende a luz. Assim, o violeta é compreendido como a cor do 

segredo: através dela realizar-se-á o invisível mistério da reencarnação ou, ao menos, da 

transformação (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990).  

 Corroborando com as simbologias dos símbolos noite e lua, faz-se importante 

explicitar a simbologia da Goela citada na explanação acima. O símbolo da Goela está 

ligado tanto à cor verde, e, por conseguinte, à cor violeta, quanto à vermelha.  

 
É o símbolo da boca de sombra, entrada hiante para o mundo 

subterrâneo, que devora toda tarde o sol e o dia para vomitá-los sobre a 

terra na aurora. É a passagem entre o dia e a noite, entre a morte e a vida; 

é a entrada, portanto, e ao mesmo tempo a saída das iniciações, 

tradicionalmente consideradas como digestões: diz-se, aliás, com 

frequência, do iniciado escondido no seu retiro, que ele foi ‘devorado por 

um monstro’. (CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 473). 
 

 Percebemos novamente o jogo dos contrastes, de uma visão binária que representa 

o conflito no espírito do eu lírico, sempre ambivalente, no entanto, o eu lírico elege a 

dominância de sua vivência no lado noturno, feminino, passivo, yin. O domínio artístico 

em oposição ao domínio racionalista e científico.  

 

3.3 Símbolos do mal 

 

 Partindo dos estudos de Ricoeur acerca do símbolo, poderíamos dizer que o arsenal 

simbólico do poema pertence ao que o autor denomina de “simbólica do mal”. Em seu 

estudo buscando refletir sobre os símbolos do mal o teórico apresenta o embate entre a 

gnose e a tradição bíblica que via o mal como resultado do pecado original, o que Ricoeur 

chama de falso saber. Para os gnósticos o mal é tido quase como uma entidade física que 

acomete o homem de fora, o mal é exterior ao homem.  

 
Ele é corpo, ele é coisa, ele é mundo, e a alma caiu dentro. Esta 

exterioridade do mal fornece imediatamente o esquema de uma qualquer 

coisa, de uma substância que infecta por contágio. A alma vem de “outro 

sítio", cai “aqui", e deve regressar “lá”; a angústia existencial que está na 

raiz da gnose é imediatamente situada num espaço e num tempo 

orientados; o cosmos é máquina de perdição e de salvação, a sotereologia 

é cosmologia. (RICOEUR, 1978, 267).  
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 Refletindo sobre essa concepção do mal por parte da gnose, Paul Ricoeur 

depreende que “o pecado que o homem confessa é menos o acto de mal-fazer, a mal-

feitoria, do que o estado de ser-no-mundo, do que a infelicidade de existir. O pecado é 

destino interiorizado.” (1978, p.268). O referido teórico compreende essa perspectiva 

gnóstica como uma interpretação do mal que mundaniza o símbolo e declara que a gnose 

do mal é a mais fantástica mitologia dogmática do pensamento ocidental.  

 Em oposição ao pensamento gnóstico, os padres gregos e latinos vão refletir acerca 

do mal diferentemente. Para eles, o mal não é o mundo, o mal não se encontra na 

exterioridade do mundo, mas dentro de nós mesmo e se manifesta por meio do nosso fazer, 

o homem se não é a origem do mal é no mínimo o ponto de emergência dele. Essa 

concepção está embasada no mito adâmico.  

 
Paul Ricoeur considera que qualquer reflexão tende a se reduzir a um 

âmbito e, consequentemente, a totalidade simbólica é perdida. Ao aplicar 

essa defesa do simbolismo ao tema do mal, é possível inferir que é a 

figura da serpente que protege esse símbolo da redução ao moralismo da 

ética. Bem como, por outro lado, o pecado original, como vindo ao 

mundo através do primeiro homem, marca a resistência ao trágico. O 

simbolismo do pecado original é um exemplo único para compreensão 

geral do símbolo em Ricoeur, pois articula em si elementos de símbolos 

opostos, aqui, o trágico exprime o silêncio da ética que o homem não 

suporta carregar e que a liberdade não consegue explicar pela razão. 

(FERNANDES, 2015, p. 104).  

 

Trazendo o trabalho de Maiara Knihs (2015) para dialogar com essa simbólica do 

mal de Paul Ricoeur, que aponta para o trágico, podemos afirmar que o eu lírico do poema 

em prosa “Emparedado” transfigurar-se-á um herói trágico e “a linguagem que 

corresponde a esse herói trágico, pela linha desenvolvida por Benjamim, recai no silêncio.” 

(KNIHS, 2015, p. 248). Nos termos do poema, culminará no emparedamento que cessa a 

voz do eu lírico.  

 
É importante observar, no entanto, que na poesia simbolista não existe 

somente o drama de mártires, ou na sua categoria mais ampla, o drama de 

destino. Ao se implicar no horror do mundo, a violência, que antes era 

dirigida ao herói, agora o herói também dirige. Surge assim a figura do 

rebelde, do transgressor, do poema em prosa. O outro semblante do 

mártir assume a máscara de criminoso. (KNIHS, 2015, p. 252).  

 

Knihs (2015) finalizando seu ensaio “A origem da tragédia na poesia de Cruz e 

Sousa” afirma que ao atribuirmos à tragédia um caráter biográfico esquecemos “que a 
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“espiritualidade oficial”, parasitária do mito cristão, não idolatra outro herói senão o 

dinheiro. Em última instância, o herói melancólico identifica-se com o objeto, torna-se ele 

mesmo coisa, reifica-se, vira pedra.” (KNIHS, 2015, p. 255). A autora argumenta que esse 

retorno ao inorgânico, marca desse herói moderno, se justifica pelo que Freud chamou de 

pulsão de morte e “por outro lado, a compulsão à repetição é que nos traz os restos da 

história, como num sonho, possibilitando ao leitor a desconstrução e a organização do 

mundo, a invenção de novas conexões e correspondências.” (KNIHS, 2015, p. 255). Na 

versão cruzsouseana, o eu lírico termina emparedado e imobilizado pelas pedras 

depositadas pela sociedade da época.  

 
Se caminhares para a direita baterás e esbarrarás, ansioso, aflito, numa 

parede horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se 

caminhares para a esquerda, outra parede, de Ciências e Críticas, mais 

alta do que a primeira, te mergulhará profundamente no espanto! Se 

caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de Despeitos e 

Impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto! Se 

caminhares, enfim, para trás, ah! ainda, uma derradeira parede, fechando 

tudo, fechando tudo – horrível! – parede de Imbecilidade e Ignorância, te 

deixará num frio espasmo de terror absoluto... (SOUSA, 2008, p. 631).  

 

Os símbolos evocados no poema trabalham uma perspectiva dualista da vida, na 

qual o ser humano sempre está sob o signo do bem ou do mal, não parece haver 

entremeios, entre lugares, se considerarmos esses símbolos isolados e na concepção 

fechada de símbolos, no entanto, partindo de uma leitura ricoeuriana que nos ensina que o 

símbolo deve ser interpretado e que pode suscitar várias interpretações, podemos pensar 

que a dominância dos símbolos noturnos no espírito do eu lírico acena também para o seu 

outro lado e o eu lírico por tentar fugir, por pressão externa, da sua identidade africana “O 

temperamento entortava muito para o lado da África: – era necessário fazê-lo endireitar 

inteiramente para o lado Regra, até que o temperamento regulasse certo como um 

termômetro!” (SOUSA, 2008, p. 615) representa um entre lugar, pois é poeta e negro, dois 

substantivos opostos como a manhã e a noite, o sol e a lua, a razão e a emoção. Enfim, o 

poema trata dessa incongruência dos opostos.  

 

3.4 Entre Sons e Signos 

  

 Aqui pretendo lançar mão de uma análise dos recursos fonéticos usados no texto. 

Para isso, recorro à fonética para me auxiliar na compreensão dos recursos sonoros usados 
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no poema em suas aliterações. Em relação a isso, Alfredo Bosi deixa claro que há que se 

tomar cuidado nesse tipo de análise:  

 
Ao isolar, porém, este ou aquele fonema, não se pode esquecer o mais 

importante: o valor de escuridão, de angústia ou de morte não se produz 

apenas no som da vogal, mas em todo o processo de sonorização do tema, 

que enlaça o jogo de ecos e contrastes, o ritmo, o metro, o andamento da 

frase e a entoação. Quando falta esse esforço integrador, resultam pobres 

não poucas análises apenas fonológicas; e dessa carência vem o 

sentimento de forçar a mão que tantas vezes inspiram. (BOSI, 1977, p. 

53).  

 

 Para além das sinestesias visuais usadas, outro expediente estético empregado na 

descrição da cena e nesse início do poema em prosa é o uso das consoantes sibilantes [s], 

[ʒ] e [z] que criam uma atmosfera de mistério e de calmaria, criam uma sonoridade 

relaxante capaz de nos transportar para esse fim de tarde belo e sugestivo. O uso dessa 

aliteração tem por efeito criar uma aura de contação de uma história, quase uma fábula 

iniciada com o típico era uma vez, e remete a uma leitura suave e fluída que prende a 

atenção ao que será contado/cantado.  

 
O fulvo e voluptoso Rajá celeste derramara além os fugitivos esplendores 

da sua magnificência astral e rendilhara d’alto e de leve as nuvens da 

delicadeza arquitetural, decorativa, dos estilos manuelinos. (CRUZ E 

SOUSA, 2008, p. 610) 

 

 Chamamos de consoantes sibilantes aquelas que possuem sibilância que é um modo 

de articulação de consoantes fricativas, [s] [z] [ʃ] [ʒ], e africadas, [dʒ] e [tʃ] como em "tia" 

[tʃiɐ] e "dia" [dʒiɐ], que são produzidas ao projetar um jato de ar com a língua em direção a 

um canal estreito entre os dentes, que ficam semiabertos.   

 Essas consoantes sibilantes continuaram aparecendo nesse início do poema 

enquanto o eu lírico remete ao fim de tarde que ele chama de hora da esperança. Assaz, 

essas aliterações vão aparecer durante todo o texto, ora mais sutis e oras mais intensas de 

acordo com o ritmo das cenas e emoção do eu lírico.  

 No entanto, em relação às aliterações o poema é marcado pelo antagonismo entre as 

consoantes sibilantes e as plosivas [t], [d], [p], [b], [g], [k] que aparecem no poema nos 

momentos mais dramáticos e tensos como podemos ver na seguinte sequência rítmica: 

 
Como os martirizados de outros Gólgotas mais amargos, mais tristes, fui 

subindo a escalvada montanha, através de urzes eriçadas, e de brenhas, 
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como os martirizados de outros Gólgotas mais amargos, mais tristes. 

(CRUZ E SOUSA, 2008, p. 613). 

   

Consoantes plosivas ou oclusivas, também chamadas de explosivas, são consoantes 

que são produzidas pela expiração de ar que é bloqueado por um obstáculo bucal, que 

interrompe momentaneamente a sua corrente e, que acaba “explodindo” quando aberto.  

O uso desses sons plosivos remete, ao contrário dos sibilantes, a um ritmo mais 

intenso e turbulento. Esses sons assim como os outros vão aparecer ao longo da 

composição do “Emparedado”. Dado o Simbolismo, estética a qual o poeta Cruz e Sousa 

pertence, trabalhar bastante com a questão da sonoridade, essa recorrência não deve ser 

mero acaso, de certo há algo de expressivo nesse uso.  

Percebe-se novamente o trabalho com polaridades opostas, como já vimos 

anteriormente em relação aos símbolos. Aqui, temos de novo essa situação de oposição, 

pois os sons plosivos e sibilantes são opostos. Interessante notar também a questão do claro 

e escuro, pois os sons sibilantes, embora sejam produzidos com certo obstáculo o ar sai do 

pulmão e encontra um caminho aberto e claro por onde passa e produz o dado som. Por 

outro lado, com os sons plosivos ocorre diferente, o ar vem dos pulmões e em determinado 

ponto de articulação na boca fica bloqueado/fechado e depois se desprendi e produz o som.  

Neste ponto, podemos estabelecer a relação destes sons com os binômios Sol/Lua, 

Manhã/Noite, pois ao passo que os sons sibilantes são claros, sutis, suaves se identificando 

com simbologia do sol e da manhã os sons plosivos são agressivos, contundentes e a tomar 

esse caráter da interrupção do ar que fica preso na boca sem vir à claridade ao sair da boca 

por um momento podemos os aproximar da simbologia da lua ou da noite.  

Vimos que a Noite e a Lua, para além de seus significados estarem atrelados à 

noção de morte, significam também a renovação, reencarnação, renascimento, o vir-a-ser. 

Os sons plosivos se identificam, assaz, com essa simbologia, pois passa por um momento 

de escuridão, no qual se encontra preso à cavidade bucal, no entanto, logo em seguida se 

realiza na claridade do mundo externo ao aparelho bucal, momento no qual o ar sai da boca 

e se realiza plenamente formando o som.  

 
A sequência fônica articulada não tem a natureza de um simulacro, mas a 

de um substituto. “Um signo é algo que está para alguém no lugar de 

alguma outra coisa sob algum aspecto ou capacidade (Pierce, Coll. Pap., 

2 228). Formando-se com o apoio exclusivo da corrente de ar em 

contacto com os órgãos da fala, a linguagem se vale de uma tática toda 

sua para recortar, transpor e socializar as percepções e os sentimentos que 

o homem é capaz de experimentar. (BOSI, 1977, p. 22).  
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Isso nos leva a compreender a importância desses sons no poema, pois o eu lírico 

ao fim do poema viverá a experiência do emparedamento, que não é, necessariamente, a 

prisão física, mas, sobretudo, o emparedamento discursivo e corpóreo. O eu lírico estava 

condenado à sua corporeidade, não por lei natural ou divina, mas pelo discurso social que 

por meio das palavras criam ação no mundo. 

O poema como um todo é um embate discursivo, temos dois discursos no poema, o 

discurso do eu lírico, poeta e negro, e outro discurso que digladia com esse discurso. O eu 

lírico após a parte inicial de descrição do fim de tarde começa a ilustrar seus pensamentos a 

respeito da Arte, da Ciência e da Filosofia. A explanação é responsiva a um discurso que 

deslegitima sua arte, “Surgido de bárbaros tinha de domar outros mais bárbaros ainda, 

cujas plumagens de aborígine alacremente flutuavam através dos estilos.” (SOUSA, 2008, 

p. 614). 

Importante notar a correspondência das simbologias e dos sons e também a 

manutenção semântica na construção poética desse poema cruzsouseano, pois vimos uma 

relação antitética entre os usos dos sons e dos símbolos. E no campo do discurso continua 

essa situação de oposição, haja vista os dois discursos serem contrários como vimos 

anteriormente em relação ao sol e à lua, aqui, porém podemos dizer do binômio 

branco/negro.  

Desta feita, interessante notar que se nos pautarmos apenas na questão de cor, a cor 

branca é a cor que reflete todos raios luminosos, não absorvendo nenhum e por isso é 

identificada como a cor da luz em cores-pigmento, ao passo que a cor preta é o resultado 

da falta parcial ou total de luz, e é o exato oposto da cor branca, assim temos uma 

aproximação, novamente, aos binômios sol e a lua, a noite e a manhã.  

Mais ao fim do longo poema iniciado em travessão e aspas duplas temos o início da 

fala desse “outro” discurso que deslegitima e busca silenciar o discurso anterior, 

encerrando o eu lírico em sua corporeidade negra e, portanto, busca deslegitimá-lo 

enquanto poeta pautando-se na sua condição étnico-racial: 

 
- “Tu és dos de Cam, maldito, réprobo, anatemizado! Falas em 

Abstrações, em Formas, em Espiritualidades, em Requintes, em Sonhos! 

Como se tu fosses das raças de ouro e da aurora, se viesses dos arianos, 

depurado por todas as civilizações, célula por célula, tecido por tecido, 

cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de idéias, de sentimentos – 

direito, perfeito, das perfeições oficiais dos meios convencionalmente 

ilustres! [...] (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 629-30) 
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Nesse trecho, por meio de um discurso direto identificado pelo eu lírico, – como de 

“uma voz ignota, que parece vir do fundo da Imaginação ou do fundo mucilaginoso do Mar 

ou dos mistérios da Noite” (CRUZ E SOUSA, 2008, p.629) –, que podemos dizer que se 

trata de sua própria consciência; o eu lírico demonstra-se consciente da incongruência do 

fato de ser negro e artista. Aqui sua consciência, de modo irônico e sarcástico ou 

masoquista, repete um discurso que não é dele.  

Os dizeres final dessa voz da consciência, mas que não é a voz do eu lírico, 

empareda o ser e o deixa sem saída em meio a uma estrutura similar a um quadrado, pois 

se caminhar para a direita baterá em uma parede de egoísmos e preconceitos, se caminhar 

para a esquerda esbarrará em outra parede de ciências e críticas, se caminhar para a frente 

baterá novamente em uma parede feita de despeitos e impotências e, por fim, caminhando 

para trás baterá em uma parede de imbecilidade e ignorância.  

Jean Chevalier e Alain Gheerbrant (1990), no Dicionário de símbolos, dizem que o 

quadrado é uma das figuras geométricas mais frequentes e universalmente empregadas na 

linguagem dos símbolos e é um dos quatro símbolos fundamentais, juntamente, com o 

centro, o círculo e a cruz.  

O quadrado é o símbolo da terra por oposição ao céu, no entanto, é também o 

símbolo do universo criado, terra e céu, por oposição ao que não foi criado, ao criador; é a 

antítese do transcendente. É uma figura antidinâmica, ancorada sobre quatro lados. 

Simboliza o a interrupção (ou parada), implica a ideia de estagnação, de solidificação 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990). Nesse sentido, essas acepções dialogam com o 

uso das consoantes plosivas verificadas no trecho que segue que vem logo após o trecho 

que sugere a figura do quadrado:  

 
E mais pedras, mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, mais 

pedras, mais pedras...Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes 

Civilizações e Sociedades... Mais pedras, mais pedras! E as estranhas 

paredes hão de subir – longas, negras, terríficas! Hão de subir, subir, 

subir mudas, silenciosas, até as Estrelas, deixando-te para sempre 

perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu Sonho...” (CRUZ 

E SOUSA, 2008, p. 631-632). 

  

 Interessante notar, também, a correspondência com a simbologia da pedra. Sobre 

ela, no Dicionário de símbolos, temos, partindo de uma leitura tradicional que vê uma 

relação estreita entre a pedra e a alma, que ela tem uma relação com o homem, pois 

apresentam um movimento duplo de subida e de descida. “O homem nasce de Deus e 
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retorna a Deus. A pedra bruta desce do céu; transmutada, ela se ergue em sua direção.” 

(CHEVALIER, GHEERBRANT, 1990, p. 696).  Na explicação do termo simbólico, ainda 

temos a distinção da pedra bruta e da pedra talhada, essa última marca a ação humana, ela 

dessacraliza a obra de Deus; ela simboliza a ação humana que substitui a energia criadora. 

A pedra bruta nessa vertente também é símbolo de liberdade e a talhada é de servidão e de 

trevas.   

 Percebemos que a estrutura quadrada na qual o eu lírico é encerrado empreende um 

movimento de subida contrariando a fixidez e estagnação sugeridas pela figura do 

quadrado.  

 Vemos que os fonemas plosivos tornaram a aparecer nesse momento final do 

poema. Esses são sons fortes, pois são produzidas por meio de obstáculos na boca e, 

portanto, o ar que vem dos pulmões sai com mais violência para fora da boca. Esse 

expediente é extremamente importante nesse trecho devido o eu lírico se encontrar 

emparedado em uma estrutura quadrada, na qual qualquer passo, a qualquer dos cantos, 

pode se chocar com uma parede, assim como o som dessas consoantes produzidas no 

aparelho fonador.  

 Interessante notar também que desses fonemas os que mais aparecem no trecho são 

[d] e [p], ambos presentes no título do poema e, comumente, possui pronuncia típica entre 

os falantes da região sul, onde tais sons são produzidos de maneira mais intensa.  

 Os fonemas sibilantes aparecem nesse trecho também, exatamente 55 contra 63 

vezes das plosivas, ambas são significativas para o poema, pois lá no começo quando o eu 

lírico descrevia e como que soprava ao vento e aos ouvidos de quem o ouve o seu discurso, 

aqui ao final esse som se encontra mesclado a um som não tão claro como este, mas um 

som de impacto. O discurso do eu lírico vinha como um sopro livre, mas bateu com a 

parede intransponível de um discurso-prisão que o deixou a bater-se contra os muros de 

sua prisão.  

O embate discursivo, que ao fim se torna um bater-se contra a parede, se dá 

internamente, é uma elucubração no qual o eu lírico termina aniquilado pelo “outro” que 

existe nele mesmo. Esse “outro”, maior que ele, termina por silenciá-lo e o poema termina 

com a voz desse “outro” em reticências demonstrando que esse discurso continuou e 

perdurará através dos tempos e quando, por fim, fecha as aspas a voz do eu lírico não volta, 

fica silenciada e muda com as paredes que o discurso desse outrem construiu para ele. 
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3 PEDRA FILOSOFAL: LEVANTANDO OS SETE VÉUS DE ÍSIS
11

  

 

Disse no capítulo anterior que segui os pressupostos de Ezra Pound, segundo o qual 

para se estudar poesia é necessário olhar, ouvir e pensar a poesia, tenho por cumprido os 

dois primeiros objetivos no capítulo anterior e nesse que se inicia dar-me-ei o trabalho de 

pensar esse poema-enigma cruzsouseano por meio da hermenêutica ricoeuriana.  

Nesse sentindo, proponho nesse capítulo buscar na filosofia hermenêutica de 

Ricoeur e levar mais longe a reflexão, usando as próprias palavras desse filósofo-

hermeneuta, que fiz no capítulo anterior sobre o símbolo. Com esse objetivo, iremos pensar 

o poema “Emparedado” por meio da obra A Simbólica do Mal de Ricoeur, na qual o 

teórico traz sua interpretação dos múltiplos símbolos do mal em diversas religiões e 

culturas.  

Dessa feita, empreenderei aqui esforços para tentar desvendar os mistérios desse eu 

lírico cuja expressão trágica aponta para uma via crucis do corpo tanto que se identifica em 

certo momento do poema com a figura de Jesus Cristo crucificado como podemos ver na 

seguinte citação “como os martirizados de outros Gólgotas mais amargos, mais tristes, fui 

subindo a escalvada montanha, através de urzes eriçadas, e de brenhas, como os 

martirizados de outros Gólgotas mais amargos, mais tristes.” (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 

613). Aqui, a palavra gólgota
12

, do aramaico, faz referência ao lugar onde Jesus foi 

crucificado e significa “lugar da caveira” (Mateus 27:33; Marcos 15:22; João 19:17).  

Essa referência à figura da caveira se faz dialogar com o pensamento de Walter 

Benjamin que, diferenciando símbolo e alegoria a partir de proposições conceituais, afirma 

que a diferenciação entre eles pode ser feita por meio da categoria do tempo e declara 

sobre a figura da caveira:  

 

E porque não existe, nela, nenhuma liberdade simbólica de expressão, 

nenhuma harmonia clássica da forma, em suma, nada de humano, essa 

figura, de todas a mais sujeita à natureza, exprime, não somente a 

existência humana em geral, mas, de modo altamente expressivo, e sob a 

forma de um enigma, a história biográfica de um indivíduo. 

(BENJAMIN, 1984, p. 188).  

                                                 
11

 A expressão “levantando os sete véus de Ísis” foi retirada do livro Cruz e Sousa: negro branco de Paulo 

Leminski.  
12

 Segundo dicionário bíblico online na Vulgata, e traduções da Vulgata, adota-se o termo latino Calvário, 

que é empregado como nome próprio, “o lugar que se chama Calvário”. Este é o nome pelo qual o sítio da 

crucificação de Jesus Cristo é mais conhecido em Portugal e no Brasil. In 

http://www.bibliaonline.net/dicionario/ acesso 13 de janeiro de 2018.  
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Assim, pode-se interpretar esse termo “Gólgotas” que aparece no trecho como 

representando o martírio do eu lírico que já tão engastado da luta renhida identifica-se com 

uma caveira. A que se ressaltar que o termo aparece no poema grafado com iniciais 

maiúsculas e esse recurso é bastante característico do movimento simbolista. É um recurso 

usado sempre que se quer referir a uma palavra-símbolo de maneira universalizante.  

No entanto, a “caveira” para Benjamin é uma alegoria e não um símbolo. Isso, 

apesar do que dá a pensar, não depõe contra nossa análise centrada no símbolo, pois é 

comum a alegoria e o símbolo serem colocadas em situação de semelhança e não é fácil 

fazer uma diferenciação entre os dois. Benjamin sobre o procedimento alegórico ressalta 

que a alegoria arranca o objeto de seu contexto, mata-o e o obriga a significar outra coisa, 

convertendo o objeto em chave para um saber oculto. Na verdade, temos um impasse 

conceitual, pois Jung define símbolo quase similarmente: 

 

O que chamamos de símbolo é um termo, um nome ou mesmo uma 

imagem que nos pode ser familiar na vida cotidiana, embora possua 

conotações especiais além do seu significado evidente e convencional. 

Implica alguma coisa vaga, desconhecida ou oculta para nós. (JUNG, 

2016, p. 18) 

 

Nesse sentido, o termo Gólgotas do poema, que se refere à caveira estabelece uma 

comparação do martírio do eu lírico com a crucificação de Jesus Cristo.  

Assim, meu objetivo nesse capítulo, para além de analisar a presença dos símbolos 

do mal estudados por Ricoeur, visa-se também investigar se as suas “tipologias” dos mitos 

da origem e do fim do mal por meio das quais ele propõe uma “retomada” filosófica do 

mito aparecem no poema “Emparedado”.  

 

4.1 O eu manchado: dédalos da angustia e do desamparo
13

 

 

Para buscar responder à questão-enigma circundante ao poema: o porquê de o eu 

lírico fazer referência ao mito cristão e identificar-se com a figura de Jesus Cristo?. 

Recorrerei ao livro A Simbólica do Mal de Paul Ricoeur no tocante aos símbolos primários 

do mal, da mancha e do pecado.  

                                                 
13

 A expressão “dédalos da angustia e do desamparo” foi retirada do livro A Simbólica do Mal de Paul 

Ricoeur.  
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O poema “Emparedado” tem várias referências à religiosidade cristã como 

pudemos ver na evocação da imagem do monte onde Jesus Cristo foi crucificado. O eu 

lírico em vários momentos ao longo do poema se identifica com a figura de Cristo ou 

remete a ideia de que sua vivência problemática seria a expiação de um pecado, estes 

aspectos serão aqui abordados segundo as concepções teóricas de Paul Ricoeur (2015).  

No primeiro capítulo da Simbólica do Mal, Ricoeur (2015) começa sua análise do 

simbolismo do mal pelo aspecto da mancha e identifica os símbolos primários: mancha, 

pecado, culpabilidade. E começa pela figura do impuro que se relaciona a entrada do 

homem no mundo ético e que isso se realiza por meio do medo e esse temor primitivo é 

analisado pelo teórico como sendo nossa memória mais antiga. 

 

A origem desse temor é a ligação primordial da vingança à mancha. Essa 

“síntese” é anterior a toda a justificação; ela é o que é pressuposto em 

qualquer punição compreendida enquanto expiação vingativa; ela poderá 

transformar-se, extrapolar-se, espiritualizar-se: é anterior a cada uma 

destas suas mutações e sublimações; em primeiro lugar, o Impuro vinga-

se; essa vingança poderá ser absorvida na ideia de Ordem ou mesmo na 

de Salvação, passando pela “Paixão” de um “Justo Sofredor”; mas 

mesmo aí permanece a intuição inicial da consciência de mácula: o 

sofrimento é o preço a pagar pela ordem violada, o sofrimento deve 

“satisfazer” a vendeta da pureza. (RICOEUR, 2015, p. 46). 

 

Já dissemos anteriormente que a poesia de Cruz e Sousa traz como um dos temas 

centrais a “dor”, fica evidente eu seus poemas um eu lírico sofredor, que nem sempre vê 

essa dor como algo ruim para si. Assim, podemos atribuir a esse eu lírico o caráter de 

“Justo Sofredor” que Ricoeur cita em seu estudo.  

 

É, portanto, a montante dessa crise da primeira racionalização, a 

montante da dissociação da infelicidade (sofrimento, doença, morte, 

insucesso) e da falta, que o temor do impuro se angustia: a prevenção da 

mancha enche-se de todos os medos e de todas as dores; o homem, ainda 

antes de qualquer acusação direta, já se encontra acusado, em surdina, de 

ser responsável por toda a infelicidade do mundo; mal acusado, assim nos 

aparece o homem na origem da sua experiência ética. (RICOEUR, 2015, 

p. 48).  

 

 Logo no início do poema o eu lírico se identifica com os sofrimentos da figura de 

Jesus Cristo. O eu lírico compara o seu sofrimento ao do “Sonhador da Judeia” e ressalta 

que seu sofrimento até supera ao sofrimento de Jesus pregado na cruz, pois 
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[...] abrindo e erguendo em vão os braços desesperados em busca de 

outros braços que me abrigassem; e abrindo e erguendo em vão os braços 

desesperados que já nem mesmo a milenária cruz do Sonhador da Judéia 

encontravam para repousarem pregados e dilacerados, fui caminhando, 

caminhando, [...] (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 613). 

 

O eu lírico sofredor deixa evidente que seu sofrimento foi ignorado até por aquele que se 

esperava que o fosse alentar, no caso, Jesus Cristo. Assim, o eu lírico assinala que até 

mesmo a igreja ignorava o seu sofrimento.  

 Mais a frente há menção no poema ao aspecto da culpa ou mancha que são 

estudadas por Ricoeur em sua Simbólica do Mal. No trecho o eu lírico argumenta que seu 

movimento em direção à arte, que ele chama “translúcida Monja de luar e sol”, foi apenas 

bastante para que se “levantassem todas as paixões da terra, tumultuosas como florestas 

cerradas, proclamando por brutas, titânicas trombetas de bronze o meu nefando Crime.” 

(CRUZ E SOUSA, 2008, p. 614). Assim, fica evidente que o eu lírico se encontra acusado 

de ter praticado algum pecado, ele está machado. Qual seria o pecado do eu lírico? 

 

o homem está manchado perante o olhar de alguns homens, na palavra de 

alguns homens. Não está manchado a não ser aquilo que se considera 

estar manchado: é preciso uma lei para o dizer: o interdito já é uma 

palavra que define. Também se deve dizer aquilo que é preciso fazer para 

que o impuro se torne puro; não há rito sem uma palavra que confira 

sentido ao gesto e consagre a sua eficácia; o rito nunca é mudo; e se 

nenhuma palavra o acompanhar é porque é fundado por uma palavra 

anterior. (RICOEUR, 2015, p. 52).  

  

 Dessa feita, o eu lírico se encontra machado por uma culpa ou macha proveniente 

de algum pecado ou da transgressão de algum interdito e, a única transgressão que o eu 

lírico parece ter cometido foi de ocupar-se do ofício artístico.  

 Assim, quando há uma mancha ou culpa é necessário punir o sujeito transgressor do 

interdito, essa punição pressupõe um rito de purificação da mancha e como ficou explicito 

na fala de Ricoeur (2015), esse rito é sempre conduzido por meio da palavra. Assim 

chegamos ao processo de ablução, que é o processo de lavagem ritualístico por meio do 

qual se pretende retornar o impuro ao estado de pureza. Deste modo, compreendemos a 

ação de emparedar como um processo de ablução.  

  

[...] E é na medida em que a ablução já é uma lavagem simbólica que a 

supressão que ela significa pode ser levada a cabo por diversos gestos 

equivalentes. Esses gestos simbolizam-se reciprocamente e, ao mesmo 

tempo, simbolizam em conjunto uma mesma ação, que no fundo é única; 
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e como essa isenção e mácula não é obtida através de nenhuma ação total 

e direta, o seu significado expressa-se sempre em signos parciais, 

substitutos e abreviados: queimar, afastar, perseguir, lançar, cuspir, 

cobrir, enterrar. Cada um desses gestos delimita um espaço cerimonial, 

no seio do qual nenhum deles esgota a sua significação na utilidade 

imediata e, passe a expressão, literal: são gestos que têm valor de uma 

ação total que diz respeito à pessoa, tomada como um todo indivisível. 

(RICOEUR, 2015, p. 51).  

  

 Assim sendo, a mancha que é objeto dessa supressão ritual é um símbolo do mal 

segundo Ricoeur (2015). O vocabulário da mancha, continua Ricoeur, é dominado pela 

palavra “puro” que exprime o equívoco da pureza, uma vez que oscila entre o físico e o 

ético; visa principalmente comunicar a isenção do impuro, assim como a palavra 

“purificação” que pode exprimir a limpeza física e, também, no sentido médico pode 

significar a evacuação e a purga de humores; mas por sua vez, essa purgação pode 

simbolizar uma purificação ritual, e por conseguinte, uma pureza totalmente moral. Nesse 

sentido, o par puro-purificação chega a expressar a limpidez intelectual, a clareza do estilo, 

a limpeza da ordem, a ausência de ambiguidade do oráculo e, por fim, a ausência da 

infâmia e da desonra moral.  

 

Deste modo, a palavra encontra-se disponível para mutação de sentido 

que fará com que ela exprima a purificação essencial, ou seja, a da 

sabedoria e da filosofia. Para isso será necessário, é verdade, a 

intervenção de um novo mito, aquele que fará da alma exilada neste 

corpo o paradigma do ser que é originalmente puro, mas que está 

obrigado à “mistura”; mas essa aventura grega da “purificação” tinha 

como pressuposto que a experiência do puro e do impuro estivesse, desde 

a sua origem, enriquecida por todas as harmonias e “pronta para” todas 

essas transposições. (RICOEUR, 2015, p. 54).  

 

 Esse caráter da mancha e da mácula atrelado à questão do ritual de purificação e 

dessa expressão da limpeza intelectual, estilística aparece no poema no seguinte excerto do 

texto:  

 

E, então, os temperamentos que surgissem, que viessem, limpos de 

mancha, de mácula, puramente lavados para as extremas 

perfectibilidades, virgens, sãos e impetuosos para as extremas 

fecundações, com a virtude eloqüente de trazerem, ainda sangradas, 

frescas, úmidas das terras germinais do Idealismo, as raízes vivas e 

profundas, os germens legítimos, ingênitos, do Sentimento. (CRUZ E 

SOUSA, 2008, p. 616).  
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 O eu lírico aqui está falando da busca pela perfeição artística, ele lança suas 

esperanças ao futuro na condição de iniciado nos mistérios da Arte e quer deixar a 

posteridade os germens de uma arte pura e original. O eu lírico se diz iniciador de uma 

nova arte e descreve como deveriam ser os adeptos de sua arte: 

 

Os temperamentos que surgissem: – podiam ser simples, mas que essa 

simplicidade acusasse também complexidade, como as claras Ilíadas que 

os rios cantam. Mas igualmente podiam ser complexos, trazendo as 

inéditas manifestações do Indefinido, e intensos, intensos sempre, 

sintéticos e abstratos, tendo esses inexprimíveis segredos que vagam na 

luz, no ar, no som, no aroma, na cor e que só a visão delicada de um 

espírito artístico assinala. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 616).  

 

 No trecho acima, fica claro as característica da estética simbolista de inspiração das 

correspondências baudelaireanas, que são aproximações entre os sentidos sensoriais 

humanos. O eu lírico após alguns parágrafos enumerando o que viriam a serem as 

características dessa nova arte e de como seus adeptos deveriam se portar diz que era 

“assim é que eu sonhara surgirem todas essas aptidões, todas essas feições singulares, 

dolorosas, irrompendo de um alto princípio fundamental distinto em certos traços breves, 

mas igual, uno, perfeito e harmonioso nas grandes linhas gerais.” (CRUZ E SOUSA, 2008, 

p. 617). Em seguida, ele diz que essa era sua “lei secreta” que não foi compreendida pelos 

“filósofos e doutos” e que seu temperamento estava alheio a “turba profana” e que ele os 

ignorava e vivia “como se a humanidade não existisse em torno e os nervos, a sensação, o 

pensamento tivessem latente necessidade de gritar alto, de expandir e transfundir no 

espaço, vivamente, a sua psicose atormentada.” (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 618). 

 
É ainda através da palavra que o temor acede à sua qualidade ética. 

Consideramos anteriormente a palavra como instrumento de definição do 

puro e do impuro; ei-la agora a imiscuir-se na própria vivência enquanto 

instrumento de tomada de consciência do eu manchado. A mancha entra 

no universo da palavra não só pelo interdito, mas também pela confissão; 

a consciência, esmagada pelo interdito e pelo medo do interdito, abre-se a 

outrem e a si mesma; não só acede à comunicação, como também 

descobre a perspectiva ilimitada do questionamento sobre si. O homem 

pergunta-se: dado que sofro este insucesso, esta doença, este mal, que 

pecado terei eu cometido? Nasce a dúvida; a aparência dos atos é posta 

em questão; inicia-se um processo de veracidade; o projeto de uma 

confissão total, totalmente reveladora do sentido escondido das condutas, 

senão já reveladora das próprias intenções, anuncia-se no próprio seio da 

mais humilde “confissão dos pecados”. (RICOEUR, 2015, p. 57). 
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 A confissão pode ser entendida também como um ato ritualístico de purificação, 

por meio dela é como se operasse a expulsão do mal de dentro de si. Assim ela é um 

principio de apropriação e elucidação do temor. A enunciação do mal já não é grito, mas 

confissão.  

 

Deus meu! por uma questão banal da química biológica do pigmento 

ficam alguns mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar 

primitivas erudições, perdidos e atropelados pelas longas galerias 

submarinas de uma sabedoria infinita, esmagadora, irrevogável! (CRUZ 

E SOUSA, 2008, p. 625). 

 

 Aqui o eu lírico revela a mancha que sua vivência carrega. De fato, não se trata de 

uma mancha devido a uma falta ou pecado, se trata da própria corporeidade do eu lírico, 

mas que é visto como uma mancha, no entanto devido o olhar acusador do outro se torna 

algo que o impede do gozo de uma vivência tranquila.  

 O aspecto da mancha segundo Ricouer (2015) transita para o pecado através da 

referência a um divino mais ou menos personalizado e o autor cita que a transição mais 

notável da mancha ao pecado se dá através da confissão babilônica dos pecados. Ricoeur 

(2015) declara que o símbolo da mancha é dominado pelo de “amarra” que também é um 

símbolo de exterioridade, mas que diferente da mancha que compreende as noções de puro 

e impuro a amarra exprime a ocupação, a possessão e a escravização.  

 O autor traz vários aspectos atrelados ao símbolo do pecado que não vem ao caso 

serem analisados porque não trariam contribuições ao meu intento. No tópico quatro o 

autor discute o simbolismo do pecado e, então, posso tirar algumas lições para minha 

elucidação do “Emparedado”. Um símbolo da Bíblia citado nesse tópico é a palavra 

hebraica shagah que designa a situação de errância, de ser estrangeiro, de estar perdido. 

Segundo Ricoeur (2015, p. 89), “ela anuncia os símbolos mais modernos da alienação e do 

desamparo; a ruptura do diálogo, transformada numa situação, faz do homem um ser 

estrangeiro ao seu lugar ontológico.”. Nesse sentido, esse símbolo pressupõe um ser 

errante abandonado por Deus. No poema, em vários momentos o eu lírico transmite a ideia 

de ser um sujeito errante, ao longo do poema os termos caminhar, caminho aparecem 

significativamente, como podemos ler no seguinte trecho: 

 
De que subterrâneos viera eu já, de que torvos caminhos, trôpego de 

cansaço, as pernas bambaleantes, com a fadiga de um século, recalcando 

nos tremendos e majestosos Infernos do Orgulho o coração lacerado, 
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ouvindo sempre por toda a parte exclamarem as vãs e vagas bocas: 

Esperar! Esperar! Esperar! (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 611) 

 

A errância do eu lírico é tamanha que chega às distâncias espaciais como podemos 

notar por meio do excerto do poema: “num impulso sonâmbulo para fora do círculo 

sistemático das Fórmulas preestabelecidas, deixei-me pairar, em espiritual essência, em 

brilhos intangíveis, através dos nevados, gelados e peregrinos caminhos da Via-Láctea...” 

(CRUZ E SOUSA, 2008, p. 629). Em relação ao abandono de Deus podemos identificá-lo 

quando a “voz ignota” vinda do inconsciente do eu lírico assevera que suas origens o 

impede de ser artista e que sua ancestralidade é amaldiçoada por Deus.  

 

Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua 

região desolada, lá no fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, 

Criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada 

África, grotesca e triste, melancólica, gênese assombrosa de gemidos, 

tetricamente fulminada pelo banzo mortal; dessa África dos Suplícios, 

sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus arrojou toda 

a peste letal e tenebrosa das maldições eternas! (CRUZ E SOUSA, 2008, 

p. 630) 

 

 Assim, apresentada a macha do eu lírico, que é uma mancha sobe o olhar do outro, 

mas como vimos o símbolo da mancha pressupõe um acusador que aponta o ser manchado 

e, então, é necessário purificar o sujeito impuro por meio de um rito de lavagem para que a 

sujidade seja suprimida. O rito, como ficou claro, pressupõe sempre a palavra que o 

acompanha, deste modo, no poema isso fica a cargo da voz que discursa ao eu lírico e 

pratica o ato de emparedá-lo o interditando assim em sua busca errante pela expressão 

artística. No seu intento de dirimir o sonho do eu lírico essa voz apela às origens do eu 

lírico dizendo que Deus abandonou seus ancestrais.  

 

Então, o homem para quem Deus não fosse mais do que a cólera e 

vontade de morte, o homem que levasse até às ultimas conseqüências 

essa possibilidade assombrosa, esse homem bateria verdadeiramente no 

fundo do poço e reduzir-se-ia a um grito, a este grito: Meu Deus, meu 

Deus, porque me abandonaste. (Salmo 22,1). É nesse grito que se 

consuma a agonia do Filho do Homem.  (RICOEUR, 2015, p. 94). 

 

 Essa simbologia do pecado aponta para o desfecho do poema que termina com o eu 

lírico silenciado e interditado pelo discurso da voz que ele mesmo repete a si 

masoquistamente como punição pelo seu erro em desafiar o destino. 
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 Concluindo a sua investigação dos símbolos primários do mal, Ricoeur (2015) 

assinala que esses símbolos apontam para o conceito paradoxal de servo-arbítrio. Trata-se 

de um paradoxo, pois se chocam as ideias antitéticas de servidão e livre-arbítrio. O 

conceito não chega a ser trabalhado, pois o autor objetivava tratar do conceito no terceiro 

volume da sua obra, que não chegou a ser escrita. No entanto, o teórico afirma que para se 

aproximar do conceito é necessário recorrer à mediação dos símbolos de segundo grau 

instituídos pelos mitos do mal. Assim, Ricoeur (2015) assinala que o símbolo da 

culpabilidade retoma para si mesmo a linguagem simbólica expressa nos símbolos da 

mancha e do pecado.  

 Os três símbolos primários do mal remetem a ideia de servo-arbítrio, pois se 

interiorizam para poderem expressar uma liberdade que se escraviza a si mesma, se afeta e 

se infeta através da sua própria escolha. Assim, o caráter simbólico e não literal do 

cativeiro do pecado e da infecção da mancha se evidencia no símbolo da culpabilidade e 

designam uma dimensão da própria liberdade, que segundo Ricoeur (2015) se tratam de 

símbolos quando se descobrem numa situação que incide sobre a relação do si consigo 

mesmo. 

 Paul Ricoeur para dar mais detalhes a cerca do seu conceito de servo-arbítrio 

recorre às cartas de São Paulo, nas quais o apóstolo fala sobre o pecado do homem. 

Ricoeur assinala que quando São Paulo fala do corpo do pecado por meio do seguinte 

trecho da Carta aos Romanos (6, 19) “do modo que entregastes os vossos membros, como 

escravos, à impureza e à desordem, para viverdes na desordem, entregai agora também os 

vossos membros como escravos à justiça, para viverdes em santidade” está, na verdade, 

falando da figura do servo-arbítrio.  

 
O símbolo do corpo escravizado é o símbolo de um ser pecador que é 

simultaneamente ato e estado, ou seja, um ser-pecador no qual o próprio 

ato de se escravizar se abole enquanto “ato” e volta a transformar-se em 

“estado”; o corpo é o símbolo dessa liberdade obliterada, de algo 

constituído que foi abandonado por quem o constituiu. Na linguagem de 

São Paulo, o ato é a “oferta” do corpo à servidão (do mesmo modo que 

entregastes os vossos membros como escravos), o estado é o reino (que o 

pecado já não reine nos vossos corpos mortais); uma “oferta” de mim 

mesmo que é, ao mesmo tempo, um “reino” ou domínio sobre mim 

mesmo, eis o enigma do servo-arbítrio, isto é, do arbítrio que se torna 

servo. (RICOEUR, 2015, p. 172). 

 

Então Ricoeur (2015, p. 173) chega a Platão, e, assinala que a questão do cativeiro 

corporal não deve ser levada ao pé da letra, mas sim como sendo um símbolo do servo-
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arbítrio. A prisão do corpo é nada mais que “obra do desejo” e que o prisioneiro se dá 

conta do absurdo da prisão, porque ela não tem outra razão de ser senão por causa do 

desejo do prisioneiro.  

 
o cativeiro do corpo, e até o cativeiro da alma no corpo, constituem um 

símbolo da afecção da liberdade por si mesma; o fato de a alma se vir a 

encontrar-se “solta” [deliément] assegura retrospectivamente que as suas 

“amarras” eram impostas pelo desejo, por um fascínio simultaneamente 

passivo e ativo, por um cativeiro autoimposto: “perder-se” significa 

precisamente isso. (RICOEUR, 2015, p. 173). 

 

O corpo se constitui na prisão do eu lírico, pois sua alma artística estava 

aprisionada a um corpo que não podia ocupar-se como artista devido à cor de sua pele. O 

pecado do artista é querer ser artista tendo como origem ancestrais que foram 

amaldiçoados, a voz que toma o discurso ao final do poema lhe deixa bem claro que esse 

era seu “nefando crime”.  

 Assim, o eu lírico se identifica com a figura de Jesus Cristo devido este representar 

o desamparo paterno ou divino, pois Jesus mesmo sendo filho de Deus sofreu torturas, foi 

julgado culpado e assassinado em virtude de ter escolhido cumprir o papel que veio ao 

mundo para desempenhar, pois Satanás ofereceu-lhe outros caminhos, no entanto, o 

“sonhador da Judeia” se manteve firme em seu propósito de cumprir os mandamentos de 

seu pai o que o levou ao seu fim trágico. Desse modo, podemos entender a própria figura 

de Jesus como sendo uma representação fidedigna ao conceito ricoeuriano do servo-

arbítrio.  

 

4. 2 O mito trágico e o mito da alma exila no “Emparedado”  

 

Como vimos anteriormente, a investigação de Ricoeur (2015) a cerca dos símbolos 

primários do mal (mancha, pecado e culpabilidade) levaram-no ao conceito de servo-

arbítrio e de acordo com suas palavras para que seja possível uma aproximação desse 

conceito é necessário recorrer aos símbolos de segundo grau instituídos pelos mitos do 

mal. Dessa feita, pretendo agora explorar as concepções ricoeurianas a cerca dos mitos do 

princípio e do fim que forem relevantes ao entendimento do poema “Emparedado”.  

Inicialmente é importante diferenciar o símbolo do mito, tarefa não muito fácil, pois 

o mito está repleto de símbolos e pode-se dizer partindo da concepção de Ricoeur que, 
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grosso modo, o mito é nada mais que símbolos narrados articulados num tempo e num 

espaço em desacordo com a história e a geografia.  

Como exemplo da distinção entre mito e símbolo, Ricoeur usa o exílio que segundo 

ele é um símbolo primário da alienação humana, porque é um acontecimento histórico 

tornado analogicamente significativo, no entanto, a história da expulsão de Adão e Eva do 

paraíso é uma narrativa mítica de segundo grau, pois mobiliza personagens, lugares, um 

tempo e episódios fantásticos.  

Ricoeur (2015) afirma que o mito é um convite à gnose e que o problema do mal é 

justamente a ocasião propícia para a passagem do mito à gnose.  

 
Já sabemos qual o poder de questionamento que brota do sofrimento e do 

pecado: “Até quando Senhor?”, “Terei eu pecado contra alguma 

divindade?”, “O meu ato terá sido puro?” Dir-se-ia que o problema do 

mal representa, simultaneamente, a mais considerável provocação a 

pensar e o convite mais malicioso ao devaneio, como se o mal fosse um 

problema sempre prematuro no qual os fins da razão excedessem sempre 

os seus meios. Muito antes da natureza ter tornado a razão insensata e a 

ter lançado na ilusão transcendental, a contradição vivida entre o destino 

do homem, projetado pela imagem da inocência originária e da perfeição 

final, e a situação real do homem, reconhecida  e confessada, fez surgir 

um gigantesco “Porquê?” no centro da experiência de existir. 

(RICOEUR, 2015, p. 183). 

 

 Então, Ricoeur (2015) questiona se o mito afinal não seria gnose e assinala que é o 

símbolo que separa o primeiro da segunda, pois o símbolo abre e revela uma dimensão da 

experiência que, sem ele, continuaria inacessível. Assim, o autor assevera que é preciso 

reencontrar a função de abertura e revelação dos símbolos e distinguir o mito dos símbolos 

primários. E, nestes termos quem desempenha essa função distintiva é a narrativa que vem 

acrescentar um novo nível de significação ao nível dos símbolos primários. Dessa maneira, 

partindo dos fenomenólogos da religião Ricoeur (2015) objetiva compreender a razão pela 

qual a consciência mítica, que para além de qualquer narrativa, fábula e lenda, irrompe na 

palavra sob a forma de narrativa, e para o teórico a função simbólica do mito se encontra 

na passagem da consciência pré-narrativa à narração mítica. Por tanto, “é necessário dar 

conta de duas características do mito: que ele é constituído por palavras e que o símbolo 

toma nele a forma da narrativa.” (RICOEUR, 2015, p. 184).  

  
É, com efeito, na medida em que o derradeiro significado de todo o mito 

assume, ele mesmo, uma forma dramática, que as próprias narrativas, nas 

quais se fragmenta a consciência mítica, se tecem, por sua vez, de 

“acontecimentos” e de “personagens”; na medida em que o seu 



84 

 

paradigma é dramático, o mito tem ele próprio o caráter de acontecimento 

e não se dá em parte alguma senão na forma plástica da narrativa. 

(RICOEUR, 2015, 187).  

 

 Ricoeur (2015) lança-nos uma questão: por que o mito-narrativa remete 

simbolicamente para um drama ou para o trágico? O autor responde que a razão para isso 

reside no fato da consciência mítica não viver a plenitude e só pode designá-la no início ou 

no fim de uma História fundamental. A plenitude que o mito enseja simbolicamente é 

instaurada, perdida e restaurada perigosamente, dolorosamente. A plenitude é significada 

mediante um conflito. O mito, assim como o rito, recebe deste drama original a 

discursividade especial da narrativa. A necessidade de dar um Sagrado puramente 

simbólico aos signos contingentes e um tempo original ao aspecto dramático resulta o 

caráter plástico, figurado e episódico do mito.  

 Ricoeur (2015) enumera três características fundamentais que se reconhecem nos 

mitos do mal: a universalidade concreta conferida à experiência humana por intermédio de 

personagens exemplares, a tensão de uma história exemplar orientada de um Princípio para 

um Fim e a transição de uma natureza essencial até uma história alienada. O autor afirma, 

então, que essas três funções dos mitos do mal são três aspectos de uma mesma estrutura 

dramática, portanto, a forma da narrativa é primitiva e essencial. Dessa forma, o mito 

cumpre a sua função simbólica por meio da forma narrativa, porquanto aquilo que quer 

significar é já da ordem do drama. Este drama original é que desvela o sentido oculto da 

experiência humana; ao fazer isto, o mito que o narra assume a função insubstituível da 

narrativa.  

 Então, chegamos às tipologias dos mitos da origem e do fim do mal que Ricoeur 

(2015) elenca. O teórico considera quatro tipos míticos de representação em relação à 

origem e ao fim do mal. O primeiro é chamado pelo teórico como drama da criação, nele a 

origem do mal é coextensiva com a origem das coisas. Os traços fundamentais desse 

primeiro tipo são a identidade entre o mal e o caos e a identificação da salvação com a 

“criação”. O segundo tipo o qual Paul Ricoeur inscreve entre os mito do caos e o mito da 

queda é um mito intermediário que ele chama de “trágico”, pois foi a tragédia grega que 

plenamente o manifestou primeiro. Um terceiro tipo seria a ideia da “queda” do homem 

que ocorre como um acontecimento irracional numa criação concluída. O último tipo 

Ricoeur (2015) chama de mito da alma exilada e é um mito à margem da tríade anterior.  

Dos tipos míticos elencados por Paul Ricoeur nos interessa, em particular, o 

segundo e o último, pois tem mais ligação com nosso corpus de análise, todavia essas 
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tipologias não devem ser encerradas na tarefa de classificação, pois existe uma dinâmica 

nas relações entre os quatros tipos e é essa dinâmica que prepara o caminho para uma 

retomada filosófica do mito.  

O segundo tipo trata de uma teologia trágica de um deus que seduz, que cega, que 

extravia. Neste tipo, a culpa do herói trágico é indistinguível da sua própria existência, o 

herói não comete a falta, ele é culpado. A salvação não se dá por “remissão dos pecados”, 

mas pela via trágica, que consiste numa espécie de libertação estética com origem na 

própria encenação trágica, interiorizada no mais profundo da existência e convertida em 

piedade para consigo mesmo.  

O último tipo distingue-se de todos os outros por dividir o homem entre alma e o 

corpo e por se concentrar no destino da alma que vem de outro lado e que se perde no 

plano terreno, neste tipo o pano de fundo cosmogónico ou teogónico dos outros mitos 

desaparece. 

 No segundo capitulo da segunda parte da Simbólica do Mal, nomeado “O deus 

malvado e a visão ‘trágica’ da existência”, Ricoeur (2015) trata do segundo tipo de mito 

que ele chama de trágico, pois tem origem na tragédia grega. Na verdade, esse tipo mítico 

é constituído pelo fenômeno trágico que abordamos no primeiro capítulo.  

Na tragédia grega o tema do homem “cego” e conduzido à perdição pelos deuses 

foi bastante abordado, de modo que, a partir de então, para Ricoeur (2015), as tragédias 

similares à grega sejam apenas expressões suavizadas dessa insuportável revelação: que a 

visão trágica do homem é a outra face de uma visão trágica do divino.  

No poema “Emparedado” esse caráter da cegueira aparece já logo no início do 

poema e desde o princípio a partir do momento em que visualiza o fim de tarde o eu lírico 

denota um tom trágico dizendo que aquele momento do dia lhe traz lembranças de tudo 

que sonhara, mas que não pode realizar devido às “ironias trágicas germinadas do 

Absoluto”. Temos aqui a referência ao deus malvado que martiriza o eu lírico como 

podemos ver no seguinte excerto: 

 
Por isso é que essa hora sugestiva era para mim então a hora da 

Esperança, que evocava tudo quanto eu sonhara e se desfizera e vagara e 

mergulhara no Vácuo... Tudo quanto eu mais eloqüentemente amara com 

o delírio e a fé suprema de solenes assinalamentos e vitórias.  

Mas as grandes ironias trágicas germinadas do Absoluto, conclamadas, 

em anátemas e deprecações inquisitoriais cruzadas no ar violentamente 

em línguas de fogo, caíram martirizantes sobre a minha cabeça, 

implacáveis como a peste. (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 612). 
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 Isso dialoga com o principal tema pré-trágico assinalado por Ricoeur (2015), que 

não tem origem necessariamente grega, mas que surge em todas as culturas, nas quais 

sempre que a iniciativa responsável pela falta é remetida para o divino, e que essa 

iniciativa divina é considerada como fraqueza do homem e aparece como possessão divina. 

No trecho acima vimos que a maldição divina caiu sobre o eu lírico e impregnou-se 

ao seu ser. O eu lírico desconhece sua falta e atribui a falta ao divino, denotando assim o 

caráter de um deus malvado que vitima o eu lírico por meio dos “anátemas e deprecações 

inquisitoriais cruzadas no ar violentamente como línguas de fogo” dos homens de seu 

tempo que se baseiam principalmente nas palavras bíblicas da maldição divina 

supostamente atribuída aos que seriam modernamente os povos da África, este será um dos 

argumentos da voz que aprisionará discursivamente o eu lírico ao fim do poema. A 

imagem que se cria nesse trecho é a de um açoite do eu lírico no qual as línguas de fogo 

são os chicotes com que as pessoas o açoitam, no entanto o eu lírico atribui o seu mal a 

deus, visto que essas ações são germinadas do Absoluto.  

 A voz que ao fim do poema enumera motivos do porque o eu lírico não poderia ser 

artista declara o principal deles ao iniciar seu discurso: “Tu és dos de Cam, maldito, 

réprobo, anatemizado!”. Cam é uma figura bíblica, filho de Noé que foi amaldiçoado pelo 

pai por um ato de despudor, ao ver Noé embriagado quando entrou em sua tenda Cam e 

seu filho Canãa zombaram dele, então, Noé amaldiçoou o filho de Cam a ser escravo de 

seus irmãos Sem e Jafé. Assim, A África passou a ser denominada como terra de Cam, 

então os povos africanos e os negros escravizados trazidos para a América são tidos como 

herdeiros dessa maldição. Esse mito, denominado camítico, foi utilizado ao longo do 

período da Escravidão para justificar a escravização negra e colaborou para uma visão dos 

negros como sujeitos amaldiçoados. 

 
Então, à beira de caóticos, sinistros despenhadeiros, como outrora o doce 

e arcangélico Deus Negro, o trimegisto, de cornos agrogalhardos, de 

fagulhantes, estriadas asas enigmáticas, idealmente meditando a Culpa 

imeditável; então, perdido, arrebatado dentre essas mágicas e poderosas 

correntes de elementos antipáticos que a Natureza regulariza, e sob a 

influência de desconhecidos e venenosos filtros, a minha vida ficou como 

a longa, muito longa véspera de um dia desejado, anelado, ansiosamente, 

inquietamente desejado, procurado através do deserto dos tempos, com 

angústia, com agonia, com esquisita e doentia nevrose, mas que não 

chega nunca, nunca!! (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 612). 
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O eu lírico então se identifica com o satanismo, pois se compara a figura de Lúcifer 

que no poema é referido como “o doce e arcangélico Deus negro”. Lúcifer era o mais belo 

e poderoso anjo de Deus, conhecido pela sua luz. Mas o orgulho de Lúcifer fez com que 

quisesse ser maior que Deus e, então, rebelou-se contra Deus, porque ressentiu-se de que 

sua glória era apenas emprestada e que estava destinado a apenas refletir a infinita 

majestade de Deus. Assim, devido a sua falta grave contra Deus foi castigado e lançado a 

terra, condenado a errar pela eternidade sempre desejando ocupar o lugar de Deus e voltar 

ao reino do céu. O eu lírico parece identificar-se com essa errância de Satanás e parece ter 

o desejo de ocupar um lugar ideal e elevado, que sabemos, trata-se da Arte.  

Contudo, por que o Lúcifer para o eu lírico é negro? Talvez isso se deva ao fato da 

queda de Lúcifer, que ao ser expulso do reino celeste foi lançado a terra e não se tem 

especificamente indicado em que local da terra tenha caído, no entanto, para a voz que 

digladia com eu lírico negando-lhe o adjetivo “artista” no fim do poema esse local seria a 

África, que segundo essa mesma voz seria a “criação dolorosa e sanguinolenta de Satãs 

rebelados”.  

Outra interpretação para essa identificação seria que assim como Lúcifer o eu lírico 

tomando contato com a arte, reduto branco, e levado pela sua verve artística e acreditando 

em sua aptidão envaidece e nutre um auto-sentimento de orgulho e ousa confrontar o 

mundo ideal branco lançando sua poesia ao encontro do público leitor e da crítica, no 

entanto, visto como um afronte a sociedade da época sua poesia é relegada a errar nos 

desertos da literatura nacional sempre procurando o lugar alto e elevado do qual sonhara 

fazer parte.   

Assim, essa frustração do eu lírico resultará numa consciência revoltada. O 

pensamento de Ricoeur (2015) abaixo segue o caráter cíclico abordado pelo símbolos 

noturnos analisados no capítulo anterior que aponta para enlutamento do eu lírico.   

 
A própria culpa é assumida num complexo de desgraça, em que a morte e 

o nascimento contribuem com uma nota de contingência e de 

inelutabilidade que contaminam, de uma certa forma, com a sua própria 

fatalidade, a ação humana; o homem é essencialmente o mortal, e a sua 

mortalidade é o seu destino; a pálida e inconsistente realidade do mundo 

dos mortos realça mais do que atenua o caráter de obstáculo 

intransponível da mortalidade; os deuses, enquanto forças concentradas 

em figuras distintas e precisas, nada podem fazer em relação a isso; esta 

nota de incapacidade retrocede da morte para o nascimento, que é o 

primeiro evento, o primeiro destino; o nascimento é representado 

segundo o modelo da morte e todo o destino se torna fatal a partir de seu 

fim. Logo, a fatalidade da morte e do nascimento assombra todos os atos, 
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tornando-os impotentes, irresponsáveis; enfatizou-se amiúde essa 

“labilidade” psicológica do herói homérico, essa fraqueza da síntese 

psicológica dos atos, que leva que os atos do herói homérico se 

assemelhem a eventos sem um sujeito pessoal, exposto consequentemente 

a forças superiores; é mediante um verbo passivo – enlouquecer – que a 

cegueira se exprime. (RICOEUR, 2015, p. 232-233). 

  

 Vemos esse aspecto quando o eu lírico declara que a perseguição do seu desejo é 

uma errância “através do deserto dos tempos, com angústia, com agonia, com esquisita e doentia 

nevrose, mas que não chega nunca, nunca!!”. Percebemos a formação de uma consciência 

revoltada e infeliz do eu lírico que atribui a Deus o seu destino errante. E o eu lírico, então, 

se vê cego conduzido pelo seu desejo em ocupar o lugar ideal da arte e, assim, temos o 

caráter do homem cego que, como vimos em Paul Ricoeur, aparece nas tragédias gregas.  

 
Fiquei como a alma velada de um cego onde os tormentos e os flagelos 

amargamente vegetam como cardos hirtos. De um cego onde parece que 

vaporosamente dormem certos sentimentos que só com a palpitante 

vertigem, só com a febre matinal da luz clara dos olhos acordariam; 

sentimentos que dormem ou que não chegaram jamais a nascer, porque a 

densa e amortalhante cegueira como que apagou para sempre toda a 

claridade serena, toda a chama original que os poderia fecundar e fazer 

florir na alma... (CRUZ E SOUSA, 2008, p. 612-613). 

 

Para Ricoeur (2015) o trágico transcreve-se numa teologia da predestinação para o 

mal, pois o trágico surge quando o tema da predestinação para o mal encontra o tema da 

grandeza do herói; é necessário que o destino experimente primeiro a resistência da 

liberdade, se confronte com a força do herói e, então, o arrase, para que assim nasça a 

emoção trágica. Nestes termos, a tragédia nasce da exaltação, até o ponto da ruptura, de 

uma dupla problemática: a do deus malvado e a do herói.   

Ricoeur (2015) declara que a tragédia exige por um lado uma transcendência hostil 

e por outro uma liberdade que retarda a realização do destino, que o faz hesitar e parecer 

contingente no auge do conflito, para finalmente o fazer explodir num desfecho no qual se 

descobre, por fim, o seu caráter fatal. É por meio da liberdade heroica que retarda o destino 

que há um “drama”, ou seja, uma ação que se desenrola na aparência de um destino 

incerto. 

 
Numa linguagem temporal, o passado absoluto do destino – como se vê 

na tragédia de Étipo, que é inteiramente uma tragédia de retrospecção, de 

reconhecimento de si num passado estranho – o passado absoluto do 

destino revela-se na incerteza do futuro: o servo chega, ecoa a funesta 

novidade, e tudo o que foi verdadeiro em si torna-se verdadeiro em 

Édipo, na dor da identificação. Se se suprimir uma ou outra dimensão do 
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trágico, o destino ou a ação humana, a emoção de terror evanesce-se. E a 

própria piedade jamais seria trágica, se não saísse desse pavor de um 

destino que junta uma liberdade a uma transcendência; a piedade procede 

desse medo como um sofrimento do destino; ela encontra no homem essa 

enorme opacidade do sofrer que ele opõe à gesta divina; ela atesta que o 

homem deve constituir-se originalmente como pólo contrário da 

infelicidade que se abate sobre ele. O sofrimento, ou melhor, o sofrer 

como ato, manifesta-se como essa ação liminar que se constitui 

previamente em face do destino. É como resposta, réplica, desafio, que o 

sofrimento começa por ser trágico e nunca apenas lírico. (RICOEUR, 

2015, p. 239-240). 

 

No poema “Emparedado” há um processo de retrospecção a um passado próximo 

no qual o eu lírico nos conta sobre os percalços da sua vida artística e um passado estranho 

que é referido no início do poema quando o eu lírico se identifica com um “Deus negro” e 

que ao fim do poema é atestado pela fala da “voz ignota vinda do fundo mucilaginoso da 

imaginação” que é sua identificação com o ente africano. No poema, a relação do eu lírico 

com a África é uma questão de reconhecimento identitário, no qual se imprime ao destino 

do eu lírico uma maldição por causa de sua ligação ancestral, de sangue e corpo com a 

África. No entanto, sua alma identificando-se com o mundo da arte queria a transcendência 

estética, desejava alcançar um mundo ideal e branco, mas seu corpo negro choca-se com os 

muros de uma sociedade que não admite a presença negra nas doces e brancas paragens 

“dos meios convencionalmente ilustres”.  

 O sofrimento e desfecho trágico do poema se dá por meio dessa revelação de que a 

pertença étnica do eu lírico ao ente africano constitui sua danação e que tanto sua alma 

estava encerrada em seu corpo negro como também o seu corpo estava impossibilitado de 

transitar numa sociedade hierarquicamente racializada. No entanto, ao que parece o eu 

lírico possuía a sabedoria trágica que Ricoeur (2015) cita em seu estudo do mito trágico, o 

“sofrer para compreender”, tanto que o eu lírico diz o seguinte sobre sua dor, uma dor 

universalizada tanto que está grafada com inicial maiúscula “Ah! benditos os Reveladores 

da Dor infinita! Ah! soberanos e invulneráveis aqueles que, na Arte, nesse extremo 

requinte de volúpia, sabem transcendentalizar a Dor, tirar da Dor a grande Significação 

eloqüente e não amesquinhá-la e desvirginá-la!” (CRUZ ESOUSA, 2008, p 624).  

 Assim, por meio dessa referência à dualidade alma x corpo, passemos ao último 

tipo de mito analisado no quarto capítulo da segunda parte da Simbólica do Mal, chamado 

“O mito da alma exilada e salvação através do conhecimento”. Segundo Ricoeur (2015) o 

que diferencia esse mito dos outros é que ele cinde o homem em alma e corpo e a partir 
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deste mito o homem compreende a si mesmo como sendo o mesmo que a sua alma, mas 

outro em relação ao seu corpo.  

 Ricoeur (2015) acredita que o mito da alma exilada tenha origem no antigo discurso 

do orfismo, pois esse discurso é a própria invenção da “alma” e do “corpo”. E, essas 

noções da alma e do corpo chegaram até nós por meio da etimologia fantástica do “corpo” 

proposta por Platão no Crátilo no qual Platão não imputa aos Órficos a exegese do “corpo” 

como significando “túmulo”, no entanto declara que os Órficos estabeleceram este nome.  

 Neste tipo mítico, um primeiro traço é que o corpo não é a origem do mal, é a alma 

que parece trazer consigo um mal anterior que ela expia neste corpo, esse invólucro à 

maneira de uma prisão ao tornar-se instrumento de expiação, torna-se um lugar de exílio. 

Esta prisão representa para o prisioneiro um lugar desconhecido, estranho e hostil, 

representando a transcendência inimiga do juiz e da sua sentença. (RICOEUR, 2015, p. 

304). Um segundo traço diz respeito à punição, pois a alma para pagar sua dívida tem de 

ser purificada:  

 
A punição parece ser sobretudo uma sanção degradante; ela é, a este 

título, um efeito do mal e, ao mesmo tempo, um novo mal; a alma como 

prisão transforma-se numa delinqüente reincidente que o regime 

penitenciário não deixa de favorecer. Para compreendermos esse segundo 

traço, devemos compreender como o esquema da reiteração interfere 

com o da prisão. O Fédon (70c e ss) evoca essa transmutação do sentido 

da vida, quando cessa de ser única, e da morte, em alternância, como dois 

estados: a vida vem da morte, a morte vem da vida, como vigília e o 

sono; um pode ser o sonho do outro e cada um toma de empréstimo o seu 

sentido do outro; logo, a punição é não só encarnação, mas reencarnação; 

a existência aparece assim, sob o signo da repetição, como uma 

sempiterna recidiva. (RICOEUR, 2015, p. 304). 

 

 A lição que podemos tirar desse segundo traço é a ideia da circularidade da vida e 

da morte, ideia essa que aparece no poema evocada por meio dos símbolos noturnos; noite 

e lua, que como vimos também remetem a essa noção de repetição perpétua. A questão da 

alma presa num corpo-prisão aparece bem marcada no poema em relação à consciência 

trágica do eu lírico de sua ligação ancestral com a África. Ricoeur (2015) declara que 

somente uma religião ou movimento religioso como o orfismo poderia compreender essa 

circularidade, visto que reconhece à alma uma realidade oculta nesta vida, compreende a 

circularidade não apenas como sucessão de dois estados exteriores uns aos outros, mas 

como uma alternância que condensa nesta mesma vida na forma de uma sobreposição. 
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A alma e o corpo têm, então, possibilidades inversas que se ocultam 

mutuamente. Assim, a alma é a testemunha do outro lado, dissimulado na 

vigília desta vida e revelando o sonho, o êxtase, o amor e a morte. Essa 

circularidade da morte e da vida e essa coincidência dos seus valores 

invertidos dão, nesta medida, uma plenitude de sentido ao corpo-túmulo; 

se uma vida oculta a outra, devemos afirmar com o fragmento 62 de 

Heraclito: “imortais, mortais; mortais, imortais; a nossa vida é a sua 

morte e a nossa morte a sua vida”, e com o verso de Eurípedes, que 

Platão recita no Górgias (492e): “Quem sabe se a vida não é morte e a 

morte vida?”.  (RICOEUR, 2015, p. 306).  

  

 Dialogando com isso, Alfredo Bosi (2002) no ensaio “Poesia versus racismo” 

reconheceu em “Emparedado” essa dualidade entre o corpo e a alma e afirma que o 

“Emparedado” possui uma dupla fonte do imaginário do poeta, uma poesia do corpo que é 

africana, no qual assume dramaticamente os estereótipos atribuídos aos negros e uma 

poesia da alma que se reporta aos espaços siderais onde tudo se espiritualiza. 

 
O Emparedado é, dilaceradamente, o corpo que vive sob o império da 

carne, do sangue, da raça, e entre os muros de uma sociedade que é pura 

réplica da selva darwiniana, e a alma que sonha ardentemente com a 

transcendência estética (o Artista puro, o Poeta assinalado) e a 

transcendência mística. Trata-se de um misticismo cósmico, sem 

divindade pessoal, antes búdico do que cristão, pois aspira ao nirvana, ao 

nada que tudo dissolve, à pureza infinita das estrelas. Schopenhauer, 

pensador que aprofundou o drama da divisão corpo-alma, vontade-

libertação, parece às vezes presidir ao embate existencial figurado na 

prosa de Cruz e Sousa. (BOSI, 2002, p. 244). 

 

 Bosi (2002) afirma que há uma relação de carne e instinto com a África, ao mesmo 

tempo que soa como maldição, o autor retoma o que já citei em minha análise,  a 

veiculação ao mito de Cam. Assim, Bosi conjectura uma formação de uma simbiose da 

consciência revoltada e infeliz do poeta com a retórica do poeta maldito inspirado em 

Baudelaire e Verlaine.  

 
Se agora, voltando-se para o futuro, para a libertação, indagamos a que 

tipo de “salvação” convém esse tipo do “mal”, uma resposta impõe-se: ao 

passo que a teologia inconfessável do deus malvado exclui a filosofia e se 

cumpre como espetáculo, o mito da alma exilada é, por excelência, 

princípio e promessa de “conhecimento”, de “gnose”; os órficos, afirma 

Platão, “nomearam” o corpo; ao nomearem o corpo, nomearam a alma; 

ora, o ato pelo qual o homem se apercebe como alma, ou melhor, se 

concebe como sendo o mesmo que a sua alma, mas outro que o seu corpo 

– outro que a alternância da vida e da morte -, esse ato purificador por 

excelência, é o conhecimento. Nesta tomada de consciência, neste 

despertar de si da alma exilada, está contida toda a “filosofia” de estilo 

platônico e neoplatônico: se o corpo é desejo e paixão, a alma é a origem 

e princípio de toda a retirada, de toda a tentativa de distinção do λόγος 
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para longe do corpo e do seu παθος; e todo conhecimento de alguma 

coisa, toda a ciência do que quer que seja, enraíza-se neste conhecimento 

do corpo como desejo e de si mesmo como pensamento face ao desejo. 

(RICOEUR, 2015, p. 320). 

 

 No poema essa cisão do eu lírico entre alma e corpo é bem aparente, visto que 

vislumbramos um eu buscando concretizar o seu desejo, mas enfrenta barreiras postas pela 

sociedade devido a sua corporeidade. Logo no início do poema, na evocação da noite 

temos essa busca por conhecimento, por conhecer a si mesmo e os místicos mistérios do 

cosmos, o conhecimento buscado não é o conhecimento objetivo, nem somente o 

subjetivo, mas um conhecimento transcendental. 

 Paul Ricoeur encerra a Simbólica do Mal indagando-nos e a si mesmo se nós na 

verdade não viveríamos simultaneamente nos quatros tipos míticos, então, chega a 

conclusão de que todos eles nos comunicam, sendo assim, ele propõe uma dinâmica dos 

mitos do mal. Essa dinâmica pressupõe a preeminência do mito adâmico, no entanto, essa 

preeminência não invalida os outros mitos, eles são estimulados e ressuscitados pelo mito 

dominante; a apropriação do mito adâmico leva a apropriação em cadeia dos outros tipos 

míticos que falam a partir de onde o mito preponderante se dirige a nós. O mito adâmico 

ocupa esse lugar privilegiado no ciclo dos mitos, por causa da sua complexidade e as suas 

tensões internas, que reafirma o essencial dos outros mitos. Esta relação dos outros mitos 

com o mito dominante provoca uma circularidade entre os mitos permitindo a substituição 

de uma estática por uma dinâmica dos mitos. Ricoeur (2015) compara o ciclo dos mitos 

como um espaço de gravitação no qual as massas se atraem e se repelem a distâncias 

variáveis. Observando por meio do mito adâmico, o espaço orientado dos mitos apresenta 

uma estrutura concêntrica que posiciona o mito trágico nas proximidades do mito adâmico 

e mais longe o mito da alma exilada. Ricouer (2015) assinala que sempre que antecipa a 

dinâmica na estática, afirma essa proximidade do mito trágico e mesmo do mito teogónico 

em relação ao mito adâmico e o isolamento do mito órfico, que separa o homem entre alma 

e corpo e convida a alma a fugir daqui para o além. 

 Ricoeur (2015) trata da reafirmação do trágico trazendo à tona a relação entre o 

mito adâmico e o mito trágico. O autor afirma que existem vários aspectos do trágico no 

mito adâmico, a começar pela figura da serpente, no entanto, o tom trágico da figura 

trágica reside no fundo de pecabilidade. “Este fundo de pecabilidade é como o horizonte 

do mal atual, e não é visto senão na qualidade de horizonte, na fronteira do reconhecimento 

do presente mal.” (RICOEUR, 2015, p. 330). As especulações durante séculos, segundo o 
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autor, tentaram fixar o fundo de culpabilidade no falso conceito de herança, mas para o 

autor é preciso desfazer a visão de que o pecado original seria, ao mesmo tempo, um 

primeiro pecado e uma herança transmitida. Para Ricoeur (2015, p. 330) “é preciso voltar 

ao conceito-limite de um mal em relação ao qual eu confesso que já ai estava posto [il est 

déjà là] no exato momento em que admito que sou eu que o ponho [j’avoue que je le 

pose].”. 

 A parte trágica do mito adâmico se expressa por meio dos aspectos do inelutável, 

que não se opõem a liberdade, mas que são implicados por ela, e que também não são 

objetiváveis num saber biológico, psicológico ou sociológico, são acessíveis apenas por 

meio da expressão simbólica e mítica; é precisamente o mito trágico que pressupõe este 

inelutável implicado no próprio exercício da liberdade; o mito reúne estes aspectos de 

destino através de sinais dispersos.  

 
Por exemplo, não é possível que eu aceda à plenitude sem arriscar perder-

me na abundancia indefinidamente variada da experiência ou na 

estreiteza avara de uma perspectiva tão restrita quanto coerente. Entre o 

caos e o vazio, entre a riqueza ruinosa e o empobrecimento destruidor, 

devo traçar um caminho difícil e, em alguns aspectos, impossível; é 

Inelutável que eu perca a riqueza para ter a unidade e vice-versa. 

(RICOEUR, 2015, p. 330). 

 

 Ricoeur (2015) afirma que o fato da história da consciência de si não poder 

começar pela simpatia estoica, mas ter de iniciar pela luta do senhor e do escravo e quando 

alcança o consentimento de si e do universal têm de mergulhar de novo na divisão de si 

mesmo é um aspecto trágico da existência. 

 
Ora, todos estes aspectos de destino, na medida em que estão implicados 

na liberdade e não opostos a ela, são sentidos necessariamente como falta. 

Sou eu que suscito o Inelutável, em mim e fora de mim, ao desenvolver a 

minha existência. Esta já não é uma falta num sentido ético, no sentido de 

uma transgressão da lei moral, mas num sentido existencial: tornar-se si-

mesmo é falhar na concretização da totalidade, que permanece contudo o 

objetivo, o sonho, o horizonte indicado pela Ideia de felicidade. Na 

medida em que o destino pertence à liberdade como a parte não escolhida 

de todas as nossas escolhas, ele deve ser experienciado como falta. 

(RICOEUR, 2015, p. 331). 

 

 Desse modo, o mito trágico é reafirmado como mito associado, revelador desse 

inverso do destino da confissão ética dos pecados. Por meio da figura do herói cego ou 

extraviado, o mito expressa a parte inelutável da culpabilidade. Ricoeur (2015), então, 

afirma que por meio deste aspecto de destino juntamente com o aspecto de antecedente e 
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de exterioridade fornecido pelos outros mitos aponta para a quase natureza de um mal que 

já está aí, no âmago do mal que agora surge; esse aspecto pode ser apenas representado por 

meio da forma dramática, como um “destino”, como uma dobra ou vinco que a liberdade 

contraiu. Assim, para o autor, é por essa razão que a tragédia sobreviveu a sua destruição 

pelo platonismo e pelo cristianismo.  

 
Quando a tragédia mostra o herói cego por uma força demoníaca, ela 

torna evidente, mediante a ação trágica, a face demoníaca da experiência 

humana do mal, torna visível, sem nunca fazer dela algo que se possa 

pensar, a situação do malvado que jamais conseguiria ser outra coisa que 

não um malvado de segunda, “atrás” do Adversário. Deste modo, a 

representação trágica continua a expressar não só o inverso de toda a 

confissão dos pecados, mas o outro pólo do mal humano; o mal que 

assumo torna evidente uma origem do mal que já não posso assumir, mas 

da qual participo sempre que por minha causa o mal entra no mundo 

como pela primeira vez. Seria possível afirmar que a admissão [aveu] do 

mal como próprio do humano suscita uma admissão de segundo grau, a 

do mal como sendo desumano: apenas a tragédia pode recolher essa 

admissão da admissão e exibi-la num espetáculo, na medida em que não 

há discurso coerente que possa incluir esse Outro. (RICOEUR, 2015, p. 

332).  

 

A figura do “servo sofredor” faz do sofrer, do mal sofrido, uma ação capaz de 

redimir o mal cometido.   

 A reflexão dos símbolos e mitos do mal nos permite compreender que a posição do 

mal pelo homem revela um inverso do mal, um momento não posto misturado com a 

posição do mal pelo homem; este momento não posto remete para um outro não-humano, 

representado pela Serpente do mito adâmico.  

 Quando Ricoeur (2015) fala da luta do mito adâmico e do mito órfico da alma 

exilada, que divide o homem em corpo e alma, temos novamente a figura bíblica da 

Serpente. A concepção dos Órficos de que o exílio e o regresso ao reino constituem o 

exílio e o regresso da “alma”, e que o corpo é o lugar do exílio pode ser compreendida pelo 

simbolismo hebraico, pois o símbolo do cativeiro e do êxodo consagra o aspecto de 

exterioridade do mal humano; essa exterioridade já se encontrava expressa, 

particularmente, pelos profetas Ezequiel e Jeremias como um simbolismo corporal. E, 

também, foi essa experiência da exterioridade do mal que tornou possível a manutenção da 

mancha no interior do simbolismo do pecado. Ricoeur (2015) assevera que a passagem 

desse simbolismo da mancha até o simbolismo do corpo não é intransponível, pois o 

próprio corpo não é apenas um corpo literal, mas também simbólico.  
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 Ricoeur (2015) identifica por meio das palavras de São Paulo a contaminação da 

tradição bíblica pelo neo-orfismo dos gnósticos, pois ele fala do “pecado que habita em 

mim” da “outra lei nos meus membros a lutar contra a lei da minha razão e a reter-me 

prisioneiro na lei do pecado que está nos meus membros” [Cartas aos Romanos 7, 23]; às 

vezes, o próprio corpo é apelidado de “corpo de morte”. 

 
Mas basta estender a linha que passa pelo símbolo do cativeiro, e pelas 

expressões de Jeremias e de Ezequiel, para reconstituir a temática 

paulina; como já foi dito anteriormente, o conceito paulino de “carne”, e 

até o do “corpo”, indica não uma realidade substancial, mas uma 

categoria existencial, que não só cobre todo o campo das paixões, mas 

engloba a vontade moralizante de se glorificar na lei: é o eu alienado no 

seu conjunto, por oposição aos “desejos do Espírito”, que constitui o 

homem interior; a cisão entre mim e mim mesmo, e a projeção para o 

exterior deste eu alienado de si mesmo, é a chave do conceito paulino de 

carne. (RICOEUR, 2015, p. 350). 

 

 Ricoeur (2015) afirma que seu interesse não é tratar da gênese dessa simbólica do 

pecado de São Paulo, seu intento é tão somente demonstrar que essa simbólica, embora 

explicável no essencial pela tradição hebraica, faz relevantes cedências à tradição helênica 

da alma exilada num corpo originalmente malvado.  

 
Podíamos afirmar que o cristianismo tenderá para a identificação do mal 

e do corpo (sem, é verdade, jamais a atingir), pelas mesmas razões que 

levaram a adotar o tema grego da imortalidade da alma. Entre os motivos 

desta transformação, devia ser claramente realçada a experiência da 

morte, ou antes, do morrer; essa experiência do morrer vai atingir, com o 

martírio, um ponto de virulência e de autenticidade que marcou toda a 

espiritualidade futura; o martírio, assumido com alegria, desejado por 

vezes, leva-nos a considerar a morte como o começo da verdadeira Vida, 

a vida em Cristo; por contraste, a passagem por este “vale de lágrimas” 

parece não ser mais do que um tempo de provações, e mesmo uma figura 

do mal; o desejo mais puro reside em fugir para o outro lado, a exemplo 

do Sócrates do Górgias; vão reunir-se assim, no seio da experiência 

cristã, as condições para uma fusão com a espiritualidade neoplatónica, 

herdeira remota do mito da alma exilada e do corpo-prisão. (RICOEUR, 

2015, p. 353-354). 

 

 Ricoeur (2015) afirma que a transição do esquema adâmico para o mito da alma 

exilada é possível pelo poder extraordinário de transposição simbólica deste último. O 

autor, então, retoma o símbolo da mancha que segundo o mesmo é o mais velho dos 

símbolos do mal e denotando um grau de superioridade deste símbolo em relação a nódoa, 

pois a mancha pode significar analogicamente todos os graus da experiência do mal até ao 

conceito mais elaborado de sérvio-arbítrio. Para o autor há uma proximidade entre os 
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símbolos da mancha e do corpo, visto que o essencial do símbolo da mancha é constituído 

pelos temas da positividade, da exterioridade e da alteração não destrutiva e o corpo pode 

servir de símbolo ao símbolo, porque também ele é posto na existência, situa-se na 

fronteira do dentro e do fora; é essencialmente algo que afeta. Assim, a explicação do mal 

pelo corpo supõe sempre um grau de transposição simbólica; sem esse grau o corpo seria 

simplesmente o álibi da culpabilidade; a explicação do mal pelo corpo é um mito 

etiológico, isto é, um símbolo de segundo grau; “o homem não pode imputar-se o mal, e 

em simultâneo, associá-lo ao corpo sem tratar este corpo como o símbolo de certos 

aspectos da experiência do mal que ele confessa; a transmutação simbólica do corpo é 

condição da sua pertença a uma mítica do mal. (RICOEUR, 2015, p.354-355).  

Deste modo, Ricouer (2015) traça uma aproximação entre São Paulo e Platão 

devido a interiorização do símbolo órfico do corpo-prisão  que corresponde à 

interiorização do símbolo bíblico da queda. Segundo o autor, São Paulo percorre o 

caminho que vai da imagem da “queda” à imagem da “carne” e Platão faz o inverso, 

partindo do corpo mau até a alma injusta. 

 Ricoeur (2015) declara que não é exato ver em Platão apenas a acusação do corpo, 

mas é lícito reconhecer o movimento de retomada, de retificação e de interiorização do 

simbolismo prévio do corpo-prisão. Platão ao mesmo tempo em que projeta no corpo a 

análise socrática da alma injusta, transforma o próprio corpo num símbolo de passividade 

desta mesma alma. Ricoeur chama atenção na forma como estes dois movimentos se 

entrecruzam e assinala a ideia socrática de uma “preocupação” ou de um cuidado com a 

alma que apela a essa simbólica do corpo, assim esse cuidado, supõe que alma seja 

parecida a um corpo ameaçado e doente que é preciso cuidar e salvar; a ética e a política, 

dessa forma, são comparadas a uma “medicina da alma”. Este símbolo médico do “cuidado 

da alma” corresponde o da “doença da injustiça” e das outras discordâncias da alma, 

concebidas de acordo com o modelo dos desarranjos dos humores do corpo. Trata-se do 

mesmo simbolismo atrelado a ideia de purgação; ela faz limpeza do corpo de seus maus 

humores; é por isso que a alma punida é mais feliz do que a alma injusta que não purgou 

seus males.  

Dessa feita, o teórico assinala que antes que o corpo seja a causa da injustiça, os 

seus próprios males são o símbolo dessa mesma injustiça e que foi essa metáfora médica 

da doença e da cura que tornou possível a transposição filosófica do mito órfico do corpo-
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prisão e a sua transmutação em cifra da alma injusta. Essa retomada demonstra a reentrada 

da filosofia no fundo mítico.  

Para exemplificar esta transmutação do símbolo do corpo o teórico francês recorre 

aos diálogos de Fédon, no qual este símbolo atravessa toda a escala dos graus do saber; 

assim como a alma muda de sentindo à medida que se eleva acima da simples exortação, 

também o corpo muda igualmente de sentido. É o viver no seu conjunto e como tal que 

constitui o mal e forma o contrário absoluto do filosofar; o corpo é o polo contrário do 

pensamento; a filosofia consiste então na morte do corpo; o corpo parece ser o lugar por 

excelência do mal. 

 
Ora, se a alma é “o que mais se assemelha” com a Ideia que permanece 

idêntica a si mesma, o corpo é “o que mais se assemelha” com o que 

parece; assim como a alma está em atividade relativamente ao ser, o 

corpo é menos uma coisa do que uma direção da existência, uma contra-

similitude: “a alma faz uso do corpo para se lançar em qualquer 

indagação (...) eis que este a arrasta para as realidades em contínuo devir; 

e quanto a ela, por ai erra, mergulhando como ébria na perturbação e na 

vertigem, pois tal é a natureza das coisas a que se apega” (79c); assim se 

delineiam dois movimentos existenciais, regulados por duas 

“similitudes”, por dois “parentescos”: o do perecível e do imutável. 

Opusemos há pouco de forma ingênua a Ideia e o Corpo como dois 

“mundos”; mas a alma, que está no meio dos dois, é, por sua vez, 

movimento para um e movimento para o outro, movimento pra se tornar 

imutável, através da geometria e da dialética, e movimento para se tornar 

perecível, através da vertigem do desejo. (RICOEUR, 2015, p. 357). 

 

 Ricoeur (2015) afirma que é no âmbito da meditação sobre a injustiça que se deve 

procurar o sentido filosófico do mito do corpo. Que esta é a maneira de entender a 

vertigem do desejo que já aparecia no Crátilo, onde se encontrava a alusão a uma vertigem 

ativa-passiva que escapa a uma exegese literal do corpo-prisão e que pertence já a uma 

interpretação do mal como movimento positivo da alma. 

 
A vertigem que, numa primeira aproximação filosófica ainda próxima do 

discurso do mito, parecia ascender do corpo para a alma, é, na realidade, 

um mal de injustiça, um mal de discurso falso, que paralisa a alma e a 

abandona aos encantamentos do seu sofrimento; assim, o corpo já não é a 

origem do mal, mas tão-só o “lugar” do seu cativeiro, enquanto o desejo é 

a “tentação”, e a injustiça origem deste mal pelo qual a alma se torna 

semelhante ao seu corpo. É a injustiça que instaura a vertigem que 

baralha a comunidade originária da alma e do verdadeiro e gera a 

similitude falaciosa da alma com o seu corpo. (RICOEUR, 2015, p. 359). 

 

 Ricoeur (2015) conclui seu exercício hermenêutico da passagem da estática à 

dinâmica dos mitos estabelecendo que os três mitos do caos, da cegueira divina e do exílio 
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revelam a dimensão hiperética do mito da queda e anunciam assim o limite de toda a 

“filosofia da vontade” que continuasse a ser uma visão ética do mundo. O mito da queda 

necessita dos outros mitos para que o Deus ético que ele pressupõe permaneça um Deus 

oculto, e para que o homem culpado que ele denuncia apareça igualmente como vítima de 

um mistério de iniquidade que o torne tão digno de Piedade quanto de Cólera.  

 A Simbólica do Mal é concluída com o ensaio intitulado “O símbolo dá que 

pensar”, o título do ensaio é um aforismo do próprio Paul Ricoeur por meio do qual o autor 

propõe uma filosofia do símbolo. A afirmação sugere que tudo já foi dito enigmaticamente 

e, em simultâneo, que é sempre necessário tudo começar e recomeçar na dimensão do 

pensar. É esta articulação entre o pensamento dado a si mesmo no reino dos símbolos e o 

pensamento que põe e pensa, que constitui ponto crítico da obra.  

 A interpretação dos símbolos, para Ricoeur (2015), deve respeitar o enigma original 

dos símbolos, que instruída a partir dele promova o sentido, forme o sentido de acordo com 

a responsabilidade integral de um pensamento autônomo.  

 Por fim, Ricoeur (2015) conclui que é como índice da situação do homem no 

coração do ser no qual se move, existe e quer que o símbolo nos fala. Nesse sentido, a 

tarefa do filósofo guiado pelo símbolo seria romper o recinto fechado e encantado da 

consciência de si, de acabar com o privilégio da reflexão. O símbolo dá a pensar que o 

Cogito está no interior do ser e não o contrário. Todos os símbolos da culpabilidade e 

mitos estudados na obra expressam a situação do ser do homem no ser do mundo; o papel 

do filósofo é então, a partir, dos símbolos elaborar conceitos existenciais, isto é, não apenas 

estruturas da reflexão, mas estruturas da existência na medida em que a existência é o ser 

do homem. 

 Meu intuito em trazer as concepções dos símbolos do mal e os tipos míticos do 

princípio e fim do mal de Ricoeur foi demonstrar como o poema cruzsouseano está repleto 

de símbolos e de referências míticas e, também, traz um traço dramático por meio de seu 

eu lírico vitimado pelo destino e pela sua corporeidade que encerra sua alma que almejava 

a transcendência artística e cósmica, por isso a morte é a figura que espreita o poema, pois 

a alma do eu lírico só seria libertada com a morte do corpo. Talvez por isso a dor é uma 

das vias de transcendentalização para o eu lírico e, também, isso explicaria o movimento 

de subida ad infinitum das paredes que encerram o eu lírico ao fim do poema.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No primeiro capítulo, intentei apenas apresentar o poema, discutir a sua forma 

poética, trazer discussões sobre conceitos fundantes para a nossa análise, como os 

conceitos da concepção do trágico, símbolo e alegoria e retomar os estudos críticos sobre 

Cruz e Sousa para então criar minha linha de análise.  

As análises evidenciaram que a forma do texto se assemelha mais ao poema que à 

prosa, em virtude de o texto possuir uma única personagem que não é caracterizada, sendo 

apenas uma voz que relata sua experiência e possuir recursos poéticos como uso de 

sinestesia e a sonoridade como fica evidente na análise dos sons.  

 No segundo capítulo, centrei-me no arsenal simbólico do poema e explorei alguns 

símbolos por meio dos estudos de símbolos universais catalogados no Dicionário de 

Símbolos de Jean Chevalier e Alain Gheerbrant e também das acepções teóricas acerca dos 

símbolos de Paul Ricoeur e Mircea Eliade. Também me detive em aspectos linguísticos e 

formais do poema discutindo a sua forma e seus recursos sonoros.  

 Também pude constatar uma recorrência semântica dos símbolos usados no poema 

que apontam para um estado de espírito melancólico, fúnebre e trazem a ideia de morte e 

ressurreição, vida e morte imbricadas num movimento cíclico, aurora e crepúsculo da 

experiência terrena.   

 No último capítulo, trouxe as contribuições teóricas e filosóficas de Paul Ricoeur 

sobre os símbolos do mal e, também, sobre os tipos míticos do princípio e fim do mal. 

Pude identificar alguns símbolos discutidos por Ricoeur em sua Simbólica do Mal no 

poema “Emparedado”, como o simbolismo da mancha: nódoa, pecado e culpabilidade, a 

figura do servo sofredor, o conceito de sérvio-arbítrio e os tipos míticos do trágico e da 

alma exilada.  

 As análises dos símbolos e dos mitos do mal apontaram como no capitulo anterior 

para um teor trágico presente no poema, por isso considera-se trágica tanto a vida do eu 

lírico do poema, quanto à presença do poema no seio literário. Ambos seguem igualmente 

a sina do poeta João da Cruz e Sousa, que teve tanto a vida como a obra resumida no 

adjetivo “trágico”.  
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ANEXO 

 

EMPAREDADO 

 

Ah! Noite! feiticeira Noite! ó Noite misericordiosa, coroada no 

trono das Constelações pela tiara de prata e diamantes do Luar, Tu, 

que ressuscitas dos sepulcros solenes do Passado tantas Esperanças, 

tantas Ilusões, tantas e tamanhas Saudades, ó Noite! Melancólica! 

Soturna! Voz triste, recordativamente triste, de tudo o que está 

morto, acabado, perdido nas correntes eternas dos abismos 

bramantes do Nada, ó Noite meditativa! fecunda-me, penetra-me 

dos fluidos magnéticos do grande Sonho das tuas Solidões 

panteístas e assinaladas, dá-me as tuas brumas paradisíacas, dá-me 

os teus cismares de Monja, dá-me as tuas asas reveladoras, dá-me 

as tuas auréolas tenebrosas, a eloqüência de ouro das tuas Estrelas, 

a profundidade misteriosa dos teus sugestionadores fantasmas, 

todos os surdos soluços que rugem e rasgam o majestoso 

Mediterrâneo dos teus evocativos e pacificadores Silêncios! 

 

 

Uma tristeza fina e incoercível errava nos tons violáceos vivos daquele fim 

suntuoso de tarde aceso ainda nos vermelhos sanguíneos, cuja cor cantava-me nos olhos, 

quente, inflamada, na linha longe dos horizontes em largas faixas rutilantes.  

O fulvo e voluptuoso Rajá celeste derramara além os fugitivos esplendores da sua 

magnificência astral e rendilhara d’alto e de leve as nuvens da delicadeza arquitetural, 

decorativa, dos estilos manuelinos.  

Mas as ardentes formas da luz pouco a pouco quebravam-se, velavam-se e os tons 

violáceos vivos, destacados mais agora flagrantemente crepusculavam a tarde, que 

expirava anelante, num anseio indefinido, vago, dolorido, de inquieta aspiração e de 

inquieto sonho...  

E, descidas, afinal, as névoas, as sombras claustrais da noite, tímidas e vagarosas 

Estrelas começavam a desabrochar florescentemente, numa tonalidade peregrina e 

nebulosa de brancas e erradias fadas de Lendas...  

Era aquela, assim religiosa e enevoada, a hora eterna, a hora infinita da Esperança...  

Eu ficara a contemplar, como que sonambulizado, como o espírito indeciso e 

febricitante dos que esperam, a avalanche de impressões e de sentimentos que se 

acumulavam em mim à proporção que a noite chegava com o séquito radiante e real das 

fabulosas Estrelas.  
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Recordações, desejos, sensações, alegrias, saudades, triunfos passavam-me na 

Imaginação como relâmpagos sagrados e cintilantes do esplendor litúrgico de pálios e 

viáticos, de casulas e dalmáticas fulgurantes, de tochas acesas e fumosas, de turíbulos 

cinzelados, numa procissão lenta, pomposa, em aparatos cerimoniais, de Corpus Christi, ao 

fundo longínquo de uma província sugestiva e serena, pitorescamente aureolada por mares 

cantantes. Vinha-me à flor melindrosa dos sentidos a melopéia, o ritmo fugidio de 

momentos, horas, instantes,tempos deixados para trás na arrebatada confusão do mundo.  

Certos lados curiosos, expressivos e tocantes do Sentimento, que a lembrança 

venera e santifica; lados virgens, de majestade significativa, parecia-me surgirem do 

suntuoso fundo estrelado daquela noite larga, da amplidão saudosa daqueles céus...  

Desdobrava-se o vasto silforama opulento de uma vida inteira, circulada de 

acidentes, de longos lances tempestuosos, de desolamentos, de palpitações ignoradas, 

como do rumor, das aclamações e dos fogos de cem cidades tenebrosas de tumulto e de 

pasmo...  

Era como que todo o branco idílio místico da adolescência, que de um tufo claro de 

nuvens, em Imagens e Visões do Desconhecido, caminhava para mim, leve, etéreo, através 

das imutáveis formas.  

Ou, então, massas cerradas, compactas de harmonias wagnerianas, que cresciam, 

cresciam, subiam em gritos, em convulsões, em alaridos nervosos, em estrépitos nervosos, 

em sonoridades nervosas, em dilaceramentos nervosos, em catadupas vertiginosas de 

vibrações, ecoando longe e alastrando tudo, por entre a delicada alma sutil dos ritmos 

religiosos, alados, procurando a serenidade dos Astros...  

As Estrelas, d’alto, claras, pareciam cautelosamente escutar e sentir, com os 

caprichos de relicários inviolados da sua luz, o desenvolvimento mudo, mas intenso, a 

abstrata função mental que estava naquela hora se operando dentro de mim, como um 

fenômeno de aurora boreal que se revelasse no cérebro, acordando chamas mortas, fazendo 

viver ilusões e cadáveres.  

Ah! aquela hora era bem a hora infinita da Esperança!  

De que subterrâneos viera eu já, de que torvos caminhos, trôpego de cansaço, as 

pernas bambaleantes, com a fadiga de um século, recalcando nos tremendos e majestosos 

Infernos do Orgulho o coração lacerado, ouvindo sempre por toda a parte exclamarem as 

vãs e vagas bocas: Esperar! Esperar! Esperar!  
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Por que estradas caminhei, monge hirto das desilusões, conhecendo os gelos e os 

fundamentos da Dor, dessa Dor estranha, formidável, terrível, que canta e chora Requiens 

nas árvores, nos mares, nos ventos, nas tempestades, só e taciturnamente ouvindo: Esperar! 

Esperar! Esperar!  

Por isso é que essa hora sugestiva era para mim então a hora da Esperança, que 

evocava tudo quanto eu sonhara e se desfizera e vagara e mergulhara no Vácuo... Tudo 

quanto eu mais eloqüentemente amara com o delírio e a fé suprema de solenes 

assinalamentos e vitórias.  

Mas as grandes ironias trágicas germinadas do Absoluto, conclamadas, em 

anátemas e deprecações inquisitoriais cruzadas no ar violentamente em línguas de fogo, 

caíram martirizantes sobre a minha cabeça, implacáveis como a peste.  

Então, à beira de caóticos, sinistros despenhadeiros, como outrora o doce e 

arcangélico Deus Negro, o trimegisto, de cornos agrogalhardos, de fagulhantes, estriadas 

asas enigmáticas, idealmente meditando a Culpa imeditável; então, perdido, arrebatado 

dentre essas mágicas e poderosas correntes de elementos antipáticos que a Natureza 

regulariza, e sob a influência de desconhecidos e venenosos filtros, a minha vida ficou 

como a longa, muito longa véspera de um dia desejado, anelado, ansiosamente, 

inquietamente desejado, procurado através do deserto dos tempos, com angústia, com 

agonia, com esquisita e doentia nevrose, mas que não chega nunca, nunca!!  

Fiquei como a alma velada de um cego onde os tormentos e os flagelos 

amargamente vegetam como cardos hirtos. De um cego onde parece que vaporosamente 

dormem certos sentimentos que só com a palpitante vertigem, só com a febre matinal da 

luz clara dos olhos acordariam; sentimentos que dormem ou que não chegaram jamais a 

nascer, porque a densa e amortalhante cegueira como que apagou para sempre toda a 

claridade serena, toda a chama original que os poderia fecundar e fazer florir na alma...  

Elevando o Espírito a amplidões inacessíveis, quase que não vi esses lados comuns 

da Vida humana, e, igual ao cego, fui sombra, fui sombra! Como os martirizados de outros 

Gólgotas mais amargos, mais tristes, fui subindo a escalvada montanha, através de urzes 

eriçadas, e de brenhas, como os martirizados de outros Gólgotas mais amargos, mais 

tristes.  

De outros Gólgotas mais amargos subindo a montanha imensa – vulto sombrio, 

tetro, extra-humano! – a face escorrendo sangue, a boca escorrendo sangue, o peito 

escorrendo sangue, as mãos escorrendo sangue, o flanco escorrendo sangue, os pés 
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escorrendo sangue, sangue, sangue, sangue, caminhando para tão longe, para muito longe, 

ao rumo infinito das regiões melancólicas da Desilusão e da Saudade, transfiguradamente 

iluminado pelo sol augural dos Destinos!...  

E, abrindo e erguendo em vão os braços desesperados em busca de outros braços 

que me abrigassem; e abrindo e erguendo em vão os braços desesperados que já nem 

mesmo a milenária cruz do Sonhador da Judéia encontravam para repousarem pregados e 

dilacerados, fui caminhando, caminhando, sempre com um nome estranho convulsamente 

murmurado nos lábios, um nome augusto que eu encontrara não sei em que Mistério, não 

sei em que prodígios de Investigação e de Pensamento profundo: – o sagrado nome da 

Arte, virginal e circundada de loureirais e mirtos e palmas verdes e hosanas, por entre 

constelações.  

Mas, foi apenas bastante todo esse movimento interior que pouco a pouco me 

abalava, foi apenas bastante que eu consagrasse a vida mais fecundada, mais 

ensangüentada que tenho, que desse todos os meus mais íntimos, mais recônditos carinhos, 

todo o meu amor ingênito, toda a legitimidade do meu sentir a essa translúcida Monja de 

luar e sol, a essa incoercível Aparição, bastou tão pouco para que logo se levantassem 

todas as paixões da terra, tumultuosas como florestas cerradas, proclamando por brutas, 

titânicas trombetas de bronze o meu nefando Crime.  

Foi bastante pairar mais alto, na obscuridade tranqüila, na consoladora e doce 

paragem das Idéias, acima das graves letras maiúsculas da Convenção, para alvoroçarem-

se os Preceitos, irritarem-se as Regras, as Doutrinas, as Teorias, os Esquemas, os Dogmas, 

armados e ferozes, de cataduras hostis e severas.  

Eu trazia, como cadáveres que me andassem funambulescamente amarrados às 

costas, num inquietante e interminável apodrecimento, todos os empirismos 

preconceituosos e não sei quanta camada morta, quanta raça d’África curiosa e desolada 

que a Fisiologia nulificara para sempre com o riso haeckeliano e papai!  

Surgido de bárbaros, tinha de domar outros mais bárbaros ainda, cujas plumagens 

de aborígine alacremente flutuavam através dos estilos.  

Era mister romper o Espaço toldado de brumas, rasgar as espessuras, as densas 

argumentações e saberes, desdenhar os juízos altos, por decreto e por lei, e, enfim, surgir...  

Era mister rir com serenidade e afinal com tédio dessa celulazinha bitolar que 

irrompe por toda a parte, salta, fecunda, alastra, explode, transborda e se propaga.  
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Era mister respirar a grandes haustos na Natureza, desafogar o peito das opressões 

ambientes, agitar desassombradamente a cabeça diante da liberdade absoluta e profunda do 

Infinito.  

Era mister que me deixassem ao menos ser livre no Silêncio e na Solidão. Que não 

me negassem a necessidade fatal, imperiosa, ingênita de sacudir com liberdade e com 

volúpia os nervos e desprender com largueza e com audácia o meu verbo soluçante, na 

força impetuosa e indomável da Vontade.  

O temperamento que rugia, bramava dentro de mim, esse, que se operasse: 

precisava, pois, tratados, largos in-fólios, toda a biblioteca da famosa Alexandria, uma 

Babel e Babilônia de aplicações científicas e de textos latinos para sarar...  

Tornava-se forçoso impor-lhe um compêndio admirável, cheio de sensações 

imprevistas, de curiosidades estéticas muito lindas e muito finas – um compêndio de 

geometria!  

O temperamento entortava muito para o lado da África: – era necessário fazê-lo 

endireitar inteiramente para o lado Regra, até que o temperamento regulasse certo como 

um termômetro!  

Ah! incomparável espírito das estreitezas humanas, como és secularmente divino!  

As civilizações, as raças, os povos digladiam-se e morrem minados pela fatal 

degenerescência do sangue, despedaçados, aniquilados no pavoroso túnel da Vida, 

sentindo o horror sufocante das supremas asfixias.  

Um veneno corrosivo atravessa, circula vertiginosamente os poros dessa 

deblaterante humanidade que se veste e triunfa com as púrpuras quentes e funestas da 

guerra!  

Povos e povos, no mesmo fatal e instintivo movimento da conservação e 

propagação da espécie, frivolamente lutam e proliferam diante da Morte, no ardor dos 

conúbios secretos e das batalhas obscuras, do frenesi genital, animal, de perpetuarem as 

seivas, de eternizarem os germens.  

Mas, por sobre toda essa vertigem humana, sobre tanta monstruosa miséria, 

rodando, rodomoinhando, lá e além, na vastidão funda do Mundo, alguma cousa da 

essência maravilhosa da Luz paira e se perpetua, fecundando e inflamando os séculos com 

o amor indelével da Forma.  

É do sabor prodigioso dessa essência, vinda de bem remotas origens, que raros 

Assinalados experimentam, envoltos numa atmosfera de eterificações, de visualidades 
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inauditas, de surpreendentes abstrações e brilhos, radiando nas correntes e forças da 

Natureza, vivendo nos fenômenos vagos de que a Natureza se compõe, nos fantasmas 

dispersos que circulam e erram nos seus esplendores e nas suas trevas, conciliados 

supremamente com a Natureza.  

E, então, os temperamentos que surgissem, que viessem, limpos de mancha, de 

mácula, puramente lavados para as extremas perfectibilidades, virgens, sãos e impetuosos 

para as extremas fecundações, com a virtude eloqüente de trazerem, ainda sangradas, 

frescas, úmidas das terras germinais do Idealismo, as raízes vivas e profundas, os germens 

legítimos, ingênitos, do Sentimento.  

Os temperamentos que surgissem: – podiam ser simples, mas que essa simplicidade 

acusasse também complexidade, como as claras Ilíadas que os rios cantam. Mas 

igualmente podiam ser complexos, trazendo as inéditas manifestações do Indefinido, e 

intensos, intensos sempre, sintéticos e abstratos, tendo esses inexprimíveis segredos que 

vagam na luz, no ar, no som, no aroma, na cor e que só a visão delicada de um espírito 

artístico assinala.  

Poderiam também parecer obscuros por serem complexos, mas ao mesmo tempo 

serem claros nessa obscuridade por serem lógicos, naturais, fáceis, de uma espontaneidade 

sincera, verdadeira e livre na enunciação de sentimentos e pensamentos, da concepção e da 

forma, obedecendo tudo a uma grande harmonia essencial de linhas sempre determinativas 

da índole, da feição geral de cada organização.  

Os lados mais carregados, mais fundamente cavados dos temperamentos 

sangrentos, fecundados em origens novas de excepcionalidades, não seriam para complicar 

e enturvecer mais as respectivas psicologias; mas apenas para torná-las claras, claras, para 

dar, simplesmente, com a máxima eloqüência, dessas próprias psicologias, toda a 

evidência, toda a intensidade, todo o absurdo e nebuloso Sonho...  

Dominariam assim, venceriam assim, esses Sonhadores, os reservados, eleitos e 

melancólicos Reinados do Ideal, apenas, unicamente por fatalidades impalpáveis, 

imprescritíveis, secretas, e não por justaposições mecânicas de teorias e didatismos 

obsoletos.  

Os caracteres nervosos mais sutis, mais finos, mais vaporosos, de cada 

temperamento, perder-se-iam, embora, na vaga truculenta, pesada, da multidão 

inexpressiva, confusa, que burburinha com o seu lento ar parado e vazio, conduzindo em 
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seu bojo a concupiscência bestial enroscada como um sátiro, com a alma gasta, olhando 

molemente para tudo com os seus dois pequeninos olhos gulosos de símio.  

Mas, a paixão inflamada do Ignoto subiria e devoraria reconditamente todos esses 

Imaginativos dolentes, como se eles fossem abençoada zona ideal, preciosa, guardando em 

sua profundidade o orientalismo de um tesouro curioso, o relicário mágico do Imprevisto – 

abençoada zona saudosa, plaga d’ouro sagrada, para sempre sepulcralmente fechada ao 

sentimento herético, à bárbara profanação dos sacrílegos.  

Assim é que eu sonhara surgirem todas essas aptidões, todas essas feições 

singulares, dolorosas, irrompendo de um alto princípio fundamental distinto em certos 

traços breves, mas igual, uno, perfeito e harmonioso nas grandes linhas gerais.  

Essa é que fora a lei secreta, que escapara à percepção de filósofos e doutos, do 

verdadeiro temperamento, alheio às orquestrações e aos incensos aclamatórios da turba 

profana, porém alheio por causa, por sinceridade de penetração, por subjetivismo mental 

sentido à parte, vivido à parte, – simples, obscuro, natural – como se a humanidade não 

existisse em torno e os nervos, a sensação, o pensamento tivessem latente necessidade de 

gritar alto, de expandir e transfundir no espaço, vivamente, a sua psicose atormentada.  

Assim é que eu via a Arte, abrangendo todas as faculdades, absorvendo todos os 

sentidos, vencendo-os, subjugando-os amplamente.  

Era uma força oculta, impulsiva, que ganhara já a agudeza picante, acre, de um 

apetite estonteante e a fascinação infernal, tóxica, de um fugitivo e deslumbrador pecado...  

Assim é que eu a compreendia em toda a intimidade do meu ser, que eu sentia em 

toda a minha emoção, em toda a genuína expressão do meu Entendimento – e não uma 

espécie de iguaria agradável, saborosa, que se devesse dar ao público em doses e no grau e 

qualidade que ele exigisse, fosse esse público simplesmente um símbolo, um bonzo antigo, 

taciturno e cor de oca, uma expressão serôdia, o público A+B, cujo consenso a Convenção 

em letras maiúsculas decretara.  

Afinal, em tese, todas as idéias em Arte poderiam ser antipáticas, sem 

preconcebimentos a agradar, o que não quereria dizer que fossem más. 

No entanto, para que a Arte se revelasse própria, era essencial que o temperamento 

se desprendesse de tudo, abrisse vôos, não ficasse nem continuativo nem restrito, dentro de 

vários moldes consagrados que tomaram já a significação representativa de clichés oficiais 

e antiquados.  
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Quanto a mim, originalmente foi crescendo, alastrando o meu organismo, numa 

veemência e num ímpeto de vontade que se manifesta, num dilúvio de emoção, esse 

fenômeno de temperamento que com sutilezas e delicadezas de névoas alvorais vem 

surgindo e formando em nós os maravilhosos Encantamentos da Concepção.  

O Desconhecido me arrebatara e surpreendera e eu fui para ele instintiva e 

intuitivamente arrastado, insensível então aos atritos da frivolidade, indiferente, entediado 

por índole diante da filáucia letrada, que não trazia a expressão viva, palpitante, da chama 

de uma fisionomia, de um tipo afirmativamente eleito.  

Muitos diziam-se rebelados, intransigentes – mas eu via claro as ficelles dessa 

rebeldia e dessa instransigência. Rebelados, porque tiveram fome uma hora apenas, as 

botas rotas um dia. Intransigentes, por despeito, porque não conseguiam galgar as fúteis, 

para eles gloriosas posições que os outros galgavam...  

Era uma politicazinha engenhosa de medíocres, de estreitos, de tacanhos, de 

perfeitos imbecilizados ou cínicos, que faziam da Arte um jogo capcioso, maneiroso, para 

arranjar relações e prestígio no meio, de jeito a não ofender, a não fazer corar o 

diletantismo das suas idéias. Rebeldias e instransigências em casa, sob o teto protetor, 

assim uma espécie de ateísmo acadêmico, muito demolidor e feroz, com ladainhas e 

amuletos em certa hora para livrar da trovoada e dos celestes castigos imponderáveis!  

Mas, uma vez cá fora à luz crua da Vida e do Mundo, perante o ferro em brasa da 

livre análise, mostrando logo as curvaturas mais respeitosas, mais gramaticais, mais 

clássicas, à decrépita Convenção com letras maiúsculas.  

Um ou outro, pairando, no entanto, mais alto no meio, tinha manhas de raposa fina, 

argúcia, vivacidades satânicas, no fundo, frívolas, e que a maior parte, inteiramente oca, 

sem penetração, não sentia. Fechava sistematicamente os olhos para fingir não ver, para 

não sair dos seus cômodos pacatos de aclamado banal, fazendo esforço supremo de 

conservar a confusão e a complicação no meio, transtornar e estontear aquelas raras e 

adolescentes cabeças que por acaso aparecessem já com algum nebuloso segredo.  

Um ou outro tinha a habilidade quase mecânica de apanhar, de recolher do tempo e 

do espaço as idéias e os sentimentos que, estando dispersos, formavam a temperatura 

burguesa do meio, portanto corrente já, e trabalhar algumas páginas, alguns livros, que, por 

trazerem idéias e sentimentos homogêneos dos sentimentos e idéias burguesas, aqueciam, 

alvoroçavam, atordoavam o ar de aplausos...  
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Outros, ainda, adaptados às épocas, aclimados ao modo de sentir exterior; ou, ainda 

por mal compreendido ajeitamento, fazendo absoluta apostasia do seu sentir íntimo, 

próprio, iludidos em parte; ou, talvez, evidenciando com flagrância, traindo assim o fundo 

fútil, sem vivas, entranhadas raízes de sensibilidade estética, sem a ideal radicalização de 

sonhos ingenitamente fecundados e quintessenciados na alma, das suas naturezas 

passageiras, desapercebidas de certos movimentos inevitáveis da estesia, que imprimem, 

por fórmulas fatais, que arrancam das origens profundas, com toda a sanguinolenta verdade 

e por causas fugidias a toda e qualquer análise, tudo o quanto se sente e pensa de mais ou 

menos elevado e completo.  

Mistificadores afetados de canaillerie por tom, por modernismos falhos apanhados 

entre os absolutamente fracos, os pusilânimes de têmpera no fundo, e que, no entanto, tanto 

aparentam correção e serena força própria.  

Naturezas vacilantes e mórbidas, sem a integração final, sem mesmo o equilíbrio 

fundamental do próprio desequilíbrio e, ainda mais do que tudo, sem esse poder quase 

sobrenatural, sem esses atributos excepcionais que gravam, que assinalam de modo 

estranho, às chamejantes e intrínsecas obras d’Arte, o caráter imprevisto, extra-humano, do 

Sonho. 

Hábeis viveurs, jeitosos, sagazes, acomodatícios, afetando pessimismos mais por 

desequilíbrio que por fundamento, sentindo, alguns, até à saciedade, a atropelação do meio, 

fingindo desprezá-lo, aborrecê-lo, odiá-lo, mas mergulhando nele com frenesi, quase com 

delírio, mesmo com certa volúpia maligna de frouxos e de nulos que trazem num grau 

muito apurado a faculdade animal do instinto de conservação, a habilidade de nadadores 

destros e intrépidos nas ondas turvas dos cálculos e efeitos convencionais.  

Tal, desse modo, um prestidigitador ágil e atilado colhe e prende, com as miragens 

e truques da nigromancia, a frívola atenção passiva de um público dócil e embasbacado. 

Insipientes, uns, obscenamente cretinos, outros, devorados pela desoladora impotência que 

os torna lívidos e lhes dilacera os fígados, eu bem lhes percebo as psicologias subterrâneas, 

bem os vejo passar, todos, todos, todos, d’olhos oblíquos, numa expressão fisionômica 

azeda e vesga de despeito, como errantes duendes da Meia-Noite, verdes, escarlates, 

amarelos e azuis, em vão grazinando e chocalhando na treva os guizos das sarcásticas 

risadas...  

Almas tristes, afinal, que se diluem, que se acabam, num silêncio amargo, numa 

dolorosa desolação, murchas e doentias, na febre fatal das desorganizações, 
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melancolicamente, melancolicamente, como a decomposição de tecidos que gangrenaram, 

de corpos que apodreceram de um modo irremediável e não podem mais viçar e florir sob 

as refulgências e sonoridades dos finíssimos ouros e cristais e safiras e rubis incendiados 

do Sol...  

Almas lassas, debochadamente relaxadas, verdadeiras casernas onde a mais rasgada 

libertinagem não encontra fundo; almas que vão cultivando com cuidado delicadas 

infamiazinhas como áspides galantes e curiosas e que de tão baixas, de tão rasas que são 

nem merecem a magnificência, a majestade do Inferno!  

Almas, afinal, sem as chamas misteriosas, sem as névoas, sem as sombras, sem os 

largos e irisados resplendores do Sonho – supremo Redentor eterno!  

Tudo um ambiente dilacerante, uma atmosfera que sufoca, um ar que aflige e dói 

nos olhos e asfixia a garganta como uma poeira triste, muito densa, muito turva, sob um 

meio-dia ardente, no atalho ermo de vila pobre por onde vai taciturnamente seguindo 

algum obscuro enterro de desgraçado...  

Eles riem, eles riem e eu caminho e sonho tranqüilo! pedindo a algum belo Deus 

d’Estrelas e d’Azul, que vive em tédios aristocráticos na Nuvem, que me deixe 

serenamente e humildemente acabar esta Obra extrema de Fé e de Vida!  

Se alguma nova ventura conheço é a ventura intensa de sentir um temperamento, 

tão raro me é dado sentir essa ventura. Se alguma cousa me torna justo é a chama 

fecundadora, o eflúvio fascinador e penetrante que se exala de um verso admirável, de uma 

página de evocações, legítima e sugestiva.  

O que eu quero, o que eu aspiro, tudo por quanto anseio, obedecendo ao sistema 

arterial das minhas Intuições, é a Amplidão livre e luminosa, todo o Infinito, para cantar o 

meu Sonho, para sonhar, para sentir, para sofrer, para vagar, para dormir, para morrer, 

agitando ao alto a cabeça anatematizada, como Otelo nos delírios sangrentos do Ciúme...  

Agitando ainda a cabeça num derradeiro movimento de desdém augusto, como nos 

cismativos ocasos os desdéns soberanos do sol que ufanamente abandona a terra, para ir 

talvez fecundar outros mais nobres e ignorados hemisférios...  

Pensam, sentem, estes, aqueles. Mas a característica que denota a seleção de uma 

curiosa natureza, de um ser d’arte absoluto, essa, não a sinto, não a vejo, com os delicados 

escrúpulos e suscetibilidades de uma flagrante e real originalidade sem escolas, sem 

regulamentações e métodos, sem cotterie e anais de crítica, mas com a força germinal 

poderosa de virginal afirmação viva.  
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D’alto a baixo, rasgam-se os organismos, os instrumentos da autópsia psicológica 

penetram por tudo, sondam, perscrutam todas as células, analisam as funções mentais de 

todas as civilizações e raças; mas só escapam à penetração, à investigação desses positivos 

exames a tendência, a índole, o temperamento artístico, fugidios sempre e sempre 

imprevistos, porque são casos particulares de seleção na massa imensa dos casos gerais que 

regem e equilibram secularmente o mundo.  

Desde que o Artista é um isolado, um esporádico, não adaptado ao meio, mas em 

completa, lógica e inevitável revolta contra ele, num conflito perpétuo entre a sua natureza 

complexa e a natureza oposta do meio, a sensação, a emoção que experimenta é de ordem 

tal que foge a todas as classificações e casuísticas, a todas as argumentações que, 

parecendo as mais puras e as mais exaustivas do assunto, são, no entanto, sempre 

deficientes e falsas.  

Ele é o supercivilizado dos sentidos, mas como que um supercivilizado ingênito, 

transbordado do meio, mesmo em virtude da sua percuciente agudeza de visão, da sua 

absoluta clarividência, da sua inata perfectibilidade celular, que é o gérmen fundamental de 

um temperamento profundo.  

Certos espíritos d’Arte assinalaram-se no tempo veiculado pela hegemonia das 

raças, pela preponderância das civilizações, tendo, porém, em toda a parte, um valor que 

era universalmente conhecido e celebrizado, porque, para chegar a esse grau de 

notoriedade, penetrou primeiro nos domínios do oficialismo e da cotterie.  

Os de Estética emovente e exótica, os gueux, os requintados, os sublimes 

iluminados por um clarão fantástico, como Baudelaire, como Poe, os surpreendentes da 

Alma, os imprevistos missionários supremos, os inflamados, devorados pelo Sonho, os 

clarividentes e evocativos, que emocionalmente sugestionam e acordam luas adormecidas 

de Recordações e de Saudades, esses ficam imortalmente cá fora, dentre as augustas vozes 

apocalípticas da Natureza, chorados e cantados pelas Estrelas e pelos Ventos!  

Ah! benditos os Reveladores da Dor infinita! Ah! soberanos e invulneráveis aqueles 

que, na Arte, nesse extremo requinte de volúpia, sabem transcendentalizar a Dor, tirar da 

Dor a grande Significação eloqüente e não amesquinhá-la e desvirginá-la!  

A verdadeira, a suprema força d’Arte está em caminhar firme, resoluto, inabalável, 

sereno através de toda a perturbação e confusão ambiente, isolado no mundo mental 

criado, assinalando com intensidade e eloqüência o mistério, a predestinação do 

temperamento.  
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É preciso fechar com indiferença os ouvidos aos rumores confusos e atropelantes e 

engolfar a alma, com ardente paixão e fé concentrada, em tudo o que se sente e pensa com 

sinceridade, por mais violenta, obscura ou escandalosa que essa sinceridade à primeira 

vista pareça, por mais longe das normas prestabelecidas que a julguem – para então assim 

mais elevadamente estrelar os Infinitos da grande Arte, da grande Arte que é só, solitária, 

desacompanhada das turbas que chasqueiam, da matéria humana doente que convulsiona 

dentro das estreitezas asfixiantes do seu torvo caracol.  

Até mesmo, certos livros, por mais exóticos, atraentes, abstrusos, que sejam, por 

mais aclamados pela trompa do momento, nada podem influir, nenhuma alteração podem 

trazer ao sentimento geral de idéias que se constituíram sistema e que afirmam, de modo 

radical, mas simples, natural, por mais exagerado que se suponha, a calma justa das 

convicções integrais, absolutas, dos que seguem impavidamente a sua linha, dos que, 

trazendo consigo imaginativo espírito de Concepção, caminham sempre com tenacidade, 

serenamente, impertubáveis aos apupos inofensivos, sem tonturas de fascinação efêmera, 

sentindo e conhecendo tudo, com os olhos claros levantados e sonhadores cheios de uma 

radiante ironia mais feita de demência, de bondade do que de ódio.  

O Artista é que fica muitas vezes sob o signo fatal ou sob a auréola funesta do ódio, 

quando no entanto o seu coração vem transbordando de Piedade, vem soluçando de 

ternura, de compaixão, de misericórdia, quando ele só parece mau porque tem cóleras 

soberbas, tremendas indignações, ironias divinas que causam escândalos ferozes, que 

passam por blasfêmias negras, contra a Infâmia oficial do Mundo, contra o vicio hipócrita, 

perverso, contra o postiço sentimento universal mascarado de Liberdade e de Justiça.  

Nos países novos, nas terras ainda sem tipo étnico absolutamente definido, onde o 

sentimento d’Arte é silvícola, local, banalizado, deve ser espantoso, estupendo o esforço, a 

batalha formidável de um temperamento fatalizado pelo sangue e que traz consigo, além da 

condição inviável do meio, a qualidade fisiológica de pertencer, de proceder de uma raça 

que a ditadora ciência d’hipóteses negou em absoluto para as funções do Entendimento e, 

principalmente, do entendimento artístico da palavra escrita.  

Deus meu! por uma questão banal da química biológica do pigmento ficam alguns 

mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar primitivas erudições, perdidos e 

atropelados pelas longas galerias submarinas de uma sabedoria infinita, esmagadora, 

irrevogável!  
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Mas, que importa tudo isso?! Qual é a cor da minha forma, do meu sentir? Qual é a 

cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual a dos meus sonhos e gritos? Qual a 

dos meus desejos e febre?  

Ah! esta minúscula humanidade, torcida, enroscada, assaltando as almas com a 

ferocidade de animais bravios, de garras aguçadas e dentes rijos de carnívoro, é que não 

pode compreender-me.  

Sim! tu é que não podes entender-me, não podes irradiar, convulsionar-te nestes 

efeitos com os arcaísmos duros da tua compreensão, com a carcaça paleontológica do Bom 

Senso.  

Tu é que não podes ver-me, atentar-me, sentirme, dos limites da tua toca de 

primitivo, armada do bordão simbólico das convicções pré-históricas, patinhando a lama 

das teorias, a lama das conveniências equilibrantes, a lama sinistra, estagnada, das tuas 

insaciáveis luxúrias. Tu não podes sensibilizar-te diante destes extasiantes estados d’alma, 

diante destes deslumbramentos estesíacos, sagrados, diante das eucarísticas 

espiritualizações que me arrebatam.  

O que tu podes, só, é agarrar com frenesi ou com ódio a minha Obra dolorosa e 

solitária e lê-la e detestála e revirar-lhe as folhas, truncar-lhe as páginas, enodoar-lhe a 

castidade branca dos períodos, profanarlhe o tabernáculo da linguagem, riscar, traçar, 

assinalar, cortar com dísticos estigmatizantes, com labéus obscenos, com golpes fundos de 

blasfêmia as violências da intensidade, dilacerar, enfim, toda a Obra, num ímpeto covarde 

de impotência ou de angústia.  

Mas, para chegares a esse movimento apaixonado, dolorido, já eu antes terei, por 

certo – eu o sinto, eu o vejo! – te arremessado profundamente, abismantemente pelos 

cabelos a minha Obra e obrigado a tua atenção comatosa a acordar, a acender, a olfatar, a 

cheirar com febre, com delírio, com cio, cada adjetivo, cada verbo que eu faça chiar como 

um ferro em brasa sobre o organismo da Idéia, cada vocábulo que eu tenha pensado e 

sentido com todas as fibras, que tenha vivido com os meus carinhos, dormido com os meus 

desejos, sonhado com os meus sonhos, representativos, integrais, únicos, completos, 

perfeitos, de uma convulsão e aspiração supremas.  

Não conseguindo impressionar-te, afetar-te a bossa intelectiva, quero ao menos 

sensacionar-te a pele, ciliciar-te, crucificar-te ao meu estilo, desnudando ao sol, pondo 

abertas e francas todas as expressões, nuances e expansibilidades deste amargurado ser, tal 

como sou e sinto.  
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Os que vivem num completo assédio no mundo, pela condenação do Pensamento, 

dentro de um báratro monstruoso de leis e preceitos obsoletos, de convenções radicadas, de 

casuísticas, trazem a necessidade inquieta e profunda de como que traduzir, por traços 

fundamentais, as suas faces, os seus aspectos, as suas impressionabilidades e, sobretudo, as 

suas causas originais, vindas fatalmente da liberdade fenomenal da Natureza.  

Ah! Destino grave, de certo modo funesto, dos que vieram ao mundo para, com as 

correntes secretas dos seus pensamentos e sentimentos, provocar convulsões subterrâneas, 

levantar ventos opostos de opiniões, mistificar a insipiência dos adolescentes intelectuais, a 

ingenuidade de certas cabeças, o bom senso dos cretinos, deixar a oscilação da fé, sobre a 

missão que trazem, no espírito fraco, sem consistência de crítica própria, sem impulsão 

original para afirmar os Obscuros que não contemporizam, os Negados que não 

reconhecem a Sanção oficial, que repelem toda a sorte de conchavos, de compadrismos 

interesseiros, de aplausos forjicados, por limpidez e decência e não por frivolidades de 

orgulhos humanos ou de despeitos tristes.  

Ah! Destino grave dos que vieram ao mundo para ousadamente deflorar as púberes 

e cobardes inteligências com o órgão másculo, poderoso da Síntese, para inocular nas 

estreitezas mentais o sentimento vigoroso das Generalizações, para revelar uma obra bem 

fecundada de sangue, bem constelada de lágrimas, para, afinal, estabelecer o choque 

violento das almas, arremessar umas contra as outras, na sagrada, na bendita impiedade de 

quem traz consigo os vulcanizadores Anátemas que redimem.  

O que em nós outros Errantes do Sentimento flameja, arde e palpita é esta ânsia 

infinita, esta sede santa e inquieta, que não cessa, de encontrarmos um dia uma alma que 

nos veja com simplicidade e clareza, que nos compreenda, que nos ame, que nos sinta.  

E de encontrar essa alma assinalada pela qual viemos vindo de tão longe sonhando 

e andamos esperando há tanto tempo, procurando-a no Silêncio do mundo, cheios de febre 

e de cismas, para no seio dela cairmos frementes, alvoroçados, entusiastas, como no eterno 

seio da Luz imensa e boa que nos acolhe.  

É esta bendita loucura de encontrar essa alma para desabafar ao largo da Vida com 

ela, para respirar livre e fortemente, de pulmões satisfeitos e límpidos, toda a onda viva de 

vibrações e de chamas do Sentimento que contivemos por tanto e tão longo tempo 

guardada na nossa alma, sem acharmos uma outra alma irmã à qual pudéssemos comunicar 

absolutamente tudo.  
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E quando a flor dessa alma se abre encantadora para nós, quando ela se nos revela 

com todos os seus sedutores e recônditos aromas, quando afinal a descobrimos um dia, não 

sentimos mais o peito opresso, esmagado: – uma nova torrente espiritual deriva do nosso 

ser e ficamos então desafogados, coração e cérebro inundados da graça de um divino amor, 

bem pagos de tudo, suficientemente recompensados de todo o transcendente Sacrifício que 

a Natureza heroicamente impôs aos nossos ombros mortais, para ver se conseguimos, aqui 

embaixo na Terra, encher, cobrir este abismo do Tédio com abismos da Luz! 

O mundo, chato e medíocre nos seus fundamentos, na sua essência, é uma dura 

fórmula geométrica. Todo aquele que lhe procura quebrar as hirtas e caturras linhas retas 

com o poder de um simples Sentimento desloca de tal modo elementos de ordem tão 

particular, de natureza tão profunda e tão séria que tudo se turba e convulsiona; e o 

temerário que ousou tocar na velha fórmula experimenta toda a Dor imponderável que esse 

simples Sentimento responsabiliza e provoca.  

Eu não pertenço à velha árvore genealógica das intelectualidades medidas, dos 

produtos anêmicos dos meios lutulentos, espécies exóticas de altas e curiosas girafas 

verdes e spleenéticas de algum maravilhoso e babilônico jardim de lendas...  

Num impulso sonâmbulo para fora do círculo sistemático das Fórmulas 

preestabelecidas, deixei-me pairar, em espiritual essência, em brilhos intangíveis, através 

dos nevados, gelados e peregrinos caminhos da Via-Láctea...  

E é por isso que eu ouço, no adormecimento de certas horas, nas moles quebreiras 

de vagos torpores enervantes, na bruma crepuscular de certas melancolias, na 

contemplatividade mental de certos poentes agonizantes, uma voz ignota, que parece vir do 

fundo da Imaginação ou do fundo mucilaginoso do Mar ou dos mistérios da Noite – talvez 

acordes da grande Lira noturna do Inferno e das harpas remotas de velhos céus esquecidos, 

murmurar-me:  

– “Tu és dos de Cam, maldito, réprobo, anatematizado! Falas em Abstrações, em 

Formas, em Espiritualidades, em Requintes, em Sonhos! Como se tu fosses das raças de 

ouro e da aurora, se viesses dos arianos, depurado por todas as civilizações, célula por 

célula, tecido por tecido, cristalizado o teu ser num verdadeiro cadinho de idéias, de 

sentimentos – direito, perfeito, das perfeições oficiais dos meios convencionalmente 

ilustres! Como se viesses do Oriente, rei!, em galeras, dentre opulências, ou tivesses a 

aventura magna de ficar perdido em Tebas, desoladamente cismando através de ruínas; ou 

a iriada, peregrina e fidalga fantasia dos Medievos, ou a lenda colorida e bizarra por 
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haveres adormecido e sonhado, sob o ritmo claro dos Astros, junto às priscas margens 

venerandas do Mar Vermelho!  

Artista! pode lá isso ser se tu és d’África, tórrida e bárbara, devorada 

insaciavelmente pelo deserto, tumultuando de matas bravias, arrastada sangrando no lodo 

das Civilizações despóticas, torvamente amamentada com o leite amargo e venenoso da 

Angústia! A África arrebatada nos ciclones torvelinhantes das Impiedades supremas, das 

Blasfêmias absolutas, gemendo, rugindo, bramando no caos feroz, hórrido das profundas 

selvas brutas, a sua formidável Dilaceração humana! A África laocoôntica, alma de trevas 

e de chamas, fecundada no Sol e na Noite, errantemente tempestuosa como a alma 

espiritualizada e tantálica da Rússia, gerada no Degredo e na Neve – pólo branco e pólo 

negro da Dor!  

Artista?! Loucura! Loucura! Pode lá isso ser se tu vens dessa longínqua região 

desolada, lá no fundo exótico dessa África sugestiva, gemente, Criação dolorosa e 

sanguinolenta de Satãs rebelados, dessa flagelada África, grotesca e triste, melancólica, 

gênese assombrosa de gemidos, tetricamente fulminada pelo banzo mortal; dessa África 

dos Suplícios, sobre cuja cabeça nirvanizada pelo desprezo do mundo Deus arrojou toda a 

peste letal e tenebrosa das maldições eternas!  

A África virgem, inviolada no Sentimento, avalanche humana amassada com 

argilas funestas e secretas para fundir a Epopéia suprema da Dor do Futuro, para fecundar 

talvez os grandes tercetos tremendos de algum novo e majestoso Dante negro! 

Dessa África que parece gerada para os divinos cinzéis das colossais e prodigiosas 

esculturas, para as largas e fantásticas Inspirações convulsas de Doré – Inspirações 

inflamadas, soberbas, choradas, soluçadas, bebidas nos Infernos e nos Céus profundos do 

Sentimento humano.  

Dessa África cheia de solidões maravilhosas, de virgindades animais instintivas, de 

curiosos fenômenos de esquisita Originalidade, de espasmos de Desespero, 

gigantescamente medonha, absurdamente ululante – pesadelo de sombras macabras – visão 

valpurgiana de terríveis e convulsos soluços noturnos circulando na Terra e formando, com 

as seculares, despedaçadas agonias da sua alma renegada, uma auréola sinistra, de lágrimas 

e sangue, toda em torno da Terra...  

Não! Não! Não! Não transporás os pórticos milenários da vasta edificação do 

Mundo, porque atrás de ti e adiante de ti não sei quantas gerações foram acumulando, 
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acumulando pedra sobre pedra, pedra sobre pedra, que para aí estás agora o verdadeiro 

emparedado de uma raça.  

Se caminhares para a direita baterás e esbarrarás, ansioso, aflito, numa parede 

horrendamente incomensurável de Egoísmos e Preconceitos! Se caminhares para a 

esquerda, outra parede, de Ciências e Críticas, mais alta do que a primeira, te mergulhará 

profundamente no espanto! Se caminhares para a frente, ainda nova parede, feita de 

Despeitos e Impotências, tremenda, de granito, broncamente se elevará ao alto! Se 

caminhares, enfim, para trás, ah! ainda, uma derradeira parede, fechando tudo, fechando 

tudo – horrível! – parede de Imbecilidade e Ignorância, te deixará num frio espasmo de 

terror absoluto...  

E mais pedras, mais pedras se sobreporão às pedras já acumuladas, mais pedras, 

mais pedras... Pedras destas odiosas, caricatas e fatigantes Civilizações e Sociedades... 

Mais pedras, mais pedras! E as estranhas paredes hão de subir – longas, negras, terríficas! 

Hão de subir, subir, subir mudas, silenciosas, até as Estrelas, deixando-te para sempre 

perdidamente alucinado e emparedado dentro do teu Sonho...” 


