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Resumo 

Este artigo analisa as diversas características do poema em prosa em Evocações de Cruz 

e Souza, procurando apontar as principais temáticas e tendências dos poemas do autor, 

bem como a estrutura e tipologia de seus textos. Este estudo pretende demonstrar que, 

para Cruz e Sousa, o poema em prosa constitui uma forma poética tão apta quanto o 

poema versificado para exprimir seu pensamento artístico, sua sensibilidade e sua arte 

poética. Pretendemos revelar como, questionando os cânones literários, aprofundando 

os problemas humanos e sociais, refletindo a respeito da arte e do artista e expressando 

toda sua revolta e insatisfação com o mundo, Cruz e Sousa oferece-nos poemas em 

prosa absolutamente originais, que se distanciam dos temas tratados pelos franceses 

cultores do gênero. 
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Abstract 

This article analyzes the various trends of the prose poem in Evocações, by Cruz e 

Souza, trying to point out the main themes and trends of the author's poems, as well as 

the structure and typology of his texts. This study aims to demonstrate that, for Cruz e 

Sousa, the prose poem is a poetic form as capable as the poem itself, to express his 

artistic thought, his sensitivity and his poetic art. We intend to show how it was done  by 

Cruz e Souza,  through his questioning about the literary canons,  his trying of  going 

deep in human and social problems, his thoughts about Art and the artist; showing his 

anger and dissatisfaction with the world, Cruz e Sousa offers us absolutely unique prose 

poems, which are distant from the topics covered by the French writers of this genre. 

 

Key words: Cruz e Sousa, symbolism, prose poem, Brazilian Literature 

                                                 
1
  Mestre e doutorando em Estudos Literários (UNESP). Atualmente, é docente do Centro 

Universitário Barão de Mauá – Ribeirão Preto – SP. Contato: andre_alselmi@yahoo.com.br 

 



 
 

 
 

 

 

Pronto desde 1897, Evocações foi publicado postumamente, numa edição 

patrocinada por Saturnino Meirelles. O segundo livro de poemas em prosa do poeta 

catarinense é composto por 36 textos, alguns deles bastante curtos, outros, porém, em 

que o autor chega a explorar elementos da narrativa, podendo ser classificados como 

“verdadeiros contos simbolistas”. 

Em Le Poème en prose – de Baudelaire jusqu’à nos jours, Suzanne Bernard 

define a brevidade como uma característica essencial ao poema em prosa. Todavia, 

muitos textos de Evocações parecem não possuir esse pré-requisito. Isso se deve, em 

parte, à opção do poeta em explorar toda maleabilidade do gênero, não impondo a ele 

uma forma fixa, como o fez, por exemplo, o francês Aloysius Bertrand.  

Segundo Luiz Silva, em Um desafio submerso: Evocações de Cruz e Sousa e seus 

aspectos de construção poética, dissertação de mestrado defendida na UNICAMP em 

1999, o título Evocações “atribui a cada um dos textos uma atmosfera de mistério” 

(SILVA, 1999, p.77). O autor ressalta ainda que o plural do título induz “a que se tome 

a obra por um conjunto de procedimentos ritualísticos para despertar instâncias passadas 

ou desconhecidas” (SILVA, 1999, p.77). Dessa forma, 

 

As evocações, no sentido da obra, poderiam ser tidas como textos 

resultantes de um empenho, de um propósito de fazer aparecer algo, o 

que implica, portanto, em afrontar o ocultamento, o não-dito, o 

interdito. Por outro lado, as evocações podem estar sinalizando, 

também, para uma forma de escrita, que tem como função básica 

estimular sensorialmente e revelar as camadas escuras da 

subjetividade (SILVA, 1999, p.77). 
 

 O autor observa também que o número de textos de Evocações, 36, simbolizaria 

os 36 anos do poeta ao concluir a obra, o que representaria uma metáfora entre o livro e 

sua própria trajetória existencial. 

 Rompendo com o aparato brilhante e precioso de Missal, os poemas de 

Evocações, além de delinearem a arte poética cruciana, aprofundam os problemas 

humanos e sociais vividos pelo poeta, ou seja, seu próprio drama, em todas suas 

complexidades. Vale ressaltar que esse livro de poemas em prosa, juntamente com 

Faróis, completa a produção da fase mais complicada da vida de Cruz e Sousa. Suas 

“páginas são gritos dilacerantes de uma alma sensível cercada de todos os lados por 



 
 

 
 

tudo o que de pior pode haver na vida: miséria, doença, loucura, preconceito, morte, 

etc” (AMPARO, 1998, p.263). 

 Como já frisamos anteriormente, Cruz e Sousa não opta por dar a seus poemas 

uma forma fixa, imprimindo a seus textos uma maleabilidade ainda maior do que aquela 

apresentada em Missal. Pode-se notar que o poeta continua preocupado com a criação 

poética, o que é perceptível no uso arrojado das metáforas, na criação de neologismos, 

na suntuosidade das imagens e no uso de outros procedimentos como a enumeração e 

principalmente a repetição, pouco frequentes em Missal. 

 O livro abre-se com “Iniciado”, texto que fala do artista, ser eleito que deixa “a 

verde, viva e viçosa vegetação dos vérgeis virgens”
 2

, “aqueles aspectos selvagens e 

majestosos e ingênuos, quase bíblicos”, da “acolhedora e generosa terra” onde nasceu, 

para “peregrinar inquieto pelas inóspitas, bárbaras terras do desconhecido”. O poema 

revela ainda a iniciação do poeta através da dor. Ele deve fazer dela sua “bandeira real”, 

ser “vencedor por senti-la, glorioso por conhecê-la e nobilitá-la”. Mais do que isso, ele 

deve ser “um alquimista da Dor”, depurando-a, fluidificando-a, espiritualizando-a, a fim 

de que ela fique, “para sempre, imaculada essência, sacramentando divinamente sua 

obra”. 

 Entretanto, “para resistir aos perturbadores ululos do mundo”, o artista deve 

fechar-se “à chave astral com a alma, essa esfera celeste, dentro das muralhas de ouro 

do Castelo do Sonho, lá, muito em cima, lá no alto da torre azul mais alta dentre as 

torres coroadas de estrelas”, em uma torre de marfim. Tal torre representa, dessa forma, 

a evasão, a reclusão e o distanciamento “da turba burguesa, incompreensiva, positivista, 

parnasiana e tacanha” (PIRES, 2002, p.396). 

Ainda em “Iniciado”, encontramos um fragmento que, por si só, bastaria para 

resumir toda a vida de Cruz e Sousa e sua magnífica devoção à “Religião da Arte”: “a 

arte dominou-te, venceu-te e tu por ela deixaste tudo: a viva, a penetrante, a tocante 

afeição materna, de um humano enternecimento até às lágrimas, até à morte, até o 

sacrifício do sangue”. 

Não poderíamos deixar de citar o vigésimo texto de Evocações, “Intuições”, que 

traz um longo diálogo sobre a arte e algumas considerações sobre a arte poética 
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cruciana. Dentre os assuntos discutidos no poema, devemos destacar as considerações 

feitas pelo poeta a respeito da prosa e do verso: 

 

Para um espírito complexo de Arte, para o verdadeiro Clarividente, 

para o Poeta, na grande acepção de sensibilidade desse vocábulo, 

prosa e versos são teclas diferentes onde ele fere as suas Idéias e 

Sonhos. Prosa e versos são simples instrumentos de transmissão do 

Pensamento. (CRUZ E SOUSA, 1995, p.585) 

 

Nota-se, pelo fragmento, que Cruz e Sousa valoriza a prosa, na medida em que a 

iguala ao verso, em uma época em que esta era considerada, na maioria das vezes, 

inferior à outra forma poética. Em suas discussões, além de exaltar a criatividade e a 

originalidade poética, o autor reivindica, assim como Baudelaire, maior possibilidade de 

criação e de expressão da alma do poeta: 

 

E, quanto a mim, se me fosse dado organizar, criar uma nova forma 

para essa transmissão, certo que o teria feito, a fim de dar ainda mais 

ductilidade e amplidão ao meu Sonho. Nem prosa nem verso! Outra 

manifestação se possível fosse. Uma Força, um Poder, uma Luz, outro 

Aroma, outra Magia, outro Movimento capaz de veicular e fazer viver 

e sentir e chorar e rir e cantar e eternizar tudo o que ondeia e 

turbilhona em vertigens na alma de um artista definitivo, absoluto. (...) 

A prosa não pode ser sempre de caráter imutável, impassível diante da 

flexibilidade nervosa, da aspiração ascendente, da volubilidade 

irrequieta do Sentimento humano. Não há hoje, nesta Hora alta e 

suprema dos tempos, fórmulas preestabelecidas e constituídas em 

código para a estrutura da prosa, principalmente quando ela é feita por 

uma sensibilidade doentia e extrema. (CRUZ E SOUSA, 1995, p.585) 

 

Após ter discutido as duas formas, prosa e verso, o poeta encerra o assunto com 

um fragmento que serve diretamente aos críticos que, mais tarde, viriam rebaixar sua 

obra em prosa, colocando-a abaixo de sua produção em versos: 

 

É um catequismo intelectual ou cavilosidade dos que só produzem 

verso e dos que só produzem prosa, não perceberem que determinado 

artista se manifesta igualmente no verso e na prosa, especialmente 

quando nessa prosa ele consegue traduzir, comunicar com clareza, 

com profundidade a sua estesia, a sua idiossincrasia, os seus êxtases, 

as suas ansiedades íntimas. Pouco importa que essa prosa não guarde 

regularidades de preceitos, de dogmas, de convenções (...). O que 

importa é que o artista consiga dizer imperturbavelmente, com a 

sinceridade dos seus nervos e da sua visão, o que de mais delicado e 

elevado experimenta. (...) Demais, prosa e verso, numa dada natureza, 

são cordas vibráteis, manifestações integrais e simples de uma estética 

pura e à parte.  



 
 

 
 

E, dessas cordas vibráteis, se muitos possuem apenas uma, com 

delicadeza, intensidade e correção superior, não quer isso dizer que 

outros não possam, por excepcionalidade, possuir duas, com igual ou 

maior correção ainda, o que simplesmente indica complexidade e 

força. 

Um ser artístico assim é como uma harpa exótica de duas cordas: - 

uma corda para a prosa, outra corda para o verso, formando os sons de 

ambas essas cordas uma igual harmonia. (CRUZ E SOUSA, 1995, 

p.585-586). 
 

 Além dos textos que traçam o esboço de uma arte poética, temos ainda em 

Evocações os poemas que apontam para as filiações estéticas de Cruz e Sousa, como 

“Espelho contra espelho” e “No inferno”, que descreve o encontro de Cruz e Sousa com 

Baudelaire nos “Reinos feéricos e cabalísticos de Satã”. O apreço e o tom encomiástico 

com que o autor de Les Fleurs du Mal é representado deixa clara a filiação estética ao 

autor francês. 

 O livro encerra-se com “Emparedado”, um dos poemas em prosa mais 

analisados do nosso Dante Negro, no qual o autor encerra suas reflexões sobre a arte, o 

poeta e o mundo. O poeta encontra-se, aqui, emparedado em uma torre não mais de 

marfim, mas de pedras, pedras negras e escuras: 

 

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, 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, 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 às 

Estrelas, deixando-te para sempre perdidamente alucinado e 

emparedado dentro do teu Sonho... (CRUZ E SOUSA, 1995, p.673) 

 

 Dessa forma, cercado por desgraças, egoísmos, preconceitos e críticas, resta ao 

poeta – maldito enquanto artista e enquanto ser humano – renunciar tudo à sua volta, 



 
 

 
 

exilando-se em seu sonho. O artista, alucinado, aprisionado em seu Sonho, encontra na 

arte seu refúgio e sua motivação. Certos fragmentos desse último poema demonstram, 

mais uma vez, a adoração e devoção que o nosso Dante Negro tinha pela Arte, sua 

Religião e, mais que isso, sua vida: 

 

(...) 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 que prodígios de 

Investigação e de Pensamento profundo: - o sagrado nome da Arte, 

virginal e circundadas de loureirais e metrôs e palmas verdes e 

hosanas, por entre constelações. 

É assim 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... (CRUZ E SOUSA, 1995, p.664) 

 

 Outras questões já apontadas em “Intuições”, como a liberdade de criação do 

poeta, reaparecem em “Emparedado”, texto em que o poeta parece expressar uma 

revolta ainda maior às regras, doutrinas, teorias e esquemas: 

 

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. (CRUZ E SOUSA, 1995, p.664) 

 

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 anatemizada, como Otelo nos delírios sangrentos do 

Ciúme... (CRUZ E SOUSA, 1995, p.667) 

 

Eu não pertenço à velha árvore genealógica das intelectualidades 

medidas. (CRUZ E SOUSA, 1995, p.671) 

 

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, 19995, p.671) 
 

 Rejeitando as formas, regras e preceitos, o poeta consequentemente ataca os 

parnasianos. Tal crítica, entretanto, torna-se mais contundente que em Missal: 

 



 
 

 
 

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. (p.661) 

Muitos diziam-se rebelados, intransigentes – mas eu via claro as 

ficelles dessa rebeldia e dessa intransigência. Rebelados, porque 

tiveram fome uma hora apenas, as botas rotas de um dia. 

Intransigentes, por despeito, porque não conseguiram galgar as fúteis, 

para eles gloriosas, posições que ou 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 intransigências 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. (CRUZ E SOUSA, 1995, p.665) 

 

 Aos temas tratados acima, acrescenta-se o preconceito, um dos assuntos mais 

gritantes do texto. O poeta utiliza-se da ironia para expressar toda sua revolta: 

 

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, quanta 

raça d’África curiosa e desolada que a Fisiologia nulificara para 

sempre com o riso haeckeliano e papal! (p.661) 

O temperamento entortava muito para o lado da África: - era 

necessário fazê-lo endireitar para o lado da Regra, até que o 

temperamento regulasse como um termômetro! (CRUZ E SOUSA, 

1995, p.662) 

 

Deus meu! Por uma questão banal da química biológica do pigmento 

ficam alguns mais rebeldes e curiosos fósseis preocupados, a ruminar 

primitivas erudições, perdidos e atropelados pelas longas galerias 

submarinas de uma sabedoria infinita, esmagadora, irrevogável! 

Mas que importa tudo isso?! Qual é a cor da minha forma, do meu 

sentir? Qual é a cor da tempestade de dilacerações que me abala? Qual 

a dos meus sonhos e gritos? Qual a cor dos meus desejos e febre? 

(CRUZ E SOUSA, 19995, p.669) 

 

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, 1995, p.672) 
 



 
 

 
 

 Talvez “Emparedado” seja, ao lado de “Intuições”, um dos poemas mais 

sintéticos da arte poética cruciana, revelador das camadas mais profundas da 

subjetividade do poeta. Os problemas humanos e sociais vividos por Cruz e Sousa, 

presentes em alguns de seus poemas, mostram-nos o quanto o poeta catarinense se 

insere na linha dos poetas malditos, como Rimbaud. Entretanto, diferentemente do autor 

francês, o escritor brasileiro parece ressaltar a exclusão advinda do preconceito latente. 

 Questionando os cânones literários, rejeitando as regras e preceitos, 

aprofundando os problemas humanos e sociais, expressando toda sua revolta e 

insatisfação com o mundo, Cruz e Sousa oferece-nos poemas em prosa totalmente 

originais, que se distanciam dos temas tratados pelos franceses cultores do gênero. 

 Antônio Donizetti Pires, em sua tese de doutorado, oferece uma classificação, 

“arbitrária e meramente funcional” (p.398), em cinco grupos, dos 36 textos de 

Evocações. O autor agrupa, em um primeiro grupo, textos marcados “pela exploração 

elementos da narrativa (como a ação, o espaço e o tempo – ainda que diluídos no denso 

psiquismo das personagens)” (p.398). Segundo Pires, esses poemas configuram-se 

como peças narrativas autônomas, podendo ser classificados como verdadeiros contos 

simbolistas. Esse grupo é formado pelos textos “A nódoa”, “O sonho do idiota”, “Um 

homem dormindo”, “Nirvanismos” e “Sensibilidade”. 

 O segundo grupo refere-se aos textos “temáticos das lembranças e referências 

familiares de Cruz e Sousa” (p.400): “Mater”, “Espiritualizada”, “Balada de Loucos”, 

“Abrindo féretros” e “A sombra”. 

 O terceiro agrupamento proposto refere-se aos “textos intimistas e reflexivos, 

inclusive de auto-análise psicológica” (p.403): “A noite”, “Melancolia”, 

“Sonambulismos”, “Dor negra” e “Asco e dor”. 

 Um quarto grupo, devido à dificuldade de classificação, engloba “textos de 

temática diversa (inclusive feminina), sob o embate evidente do Decadentismo e do 

Simbolismo” (p. 405). Cinco subgrupos são delineados: a) textos puramente 

simbolistas, programáticos, como “Região azul” e “Asas”; b) um único texto puramente 

decadentista, “Capro”; c) os textos que palmilham um caminho do Decadentismo ao 

Simbolismo, como “Condenado à morte” e “Ídolo mau”; d) textos que, ao contrário, 

parecem recuar do Simbolismo ao Decadentismo, como “Anho branco” e “Anjos 

rebelados”; e) textos que tematizam a mulher, geralmente sob enfoque decadentista: “O 



 
 

 
 

sono”, “Adeus”, “Vulda”, “Tenebrosa”, “Extrema carícia”, “Seráfica” e “Talvez a 

morte”. 

 O quinto e último grupo “tematiza a arte e o artista, a prosa e a poesia, e delineia 

claramente a estética e a arte poética simbolistas de Cruz e Sousa” (p.410). Pires divide 

esse grupo em três subgrupos: a) textos que tratam da figura do artista, como “Triste” e 

“Morto”; b) textos preocupados com o estabelecimento de filiações estéticas e de 

relações intertextuais: “No inferno” e “Espelho contra espelho”; c) textos 

programáticos: “Iniciado”, “Intuições” e “Emparedado”. 

Embora tal classificação seja arbitrária, pois se pode agrupar os textos desde sua 

extensão até sua estrutura, observa-se, que, qualquer que seja o critério utilizado, 

deparar-nos-emos sempre com a impossibilidade de um agrupamento perfeito de textos 

de tamanha disparidade. 

Evocações demonstra que Cruz e Sousa opta por não dar a seus textos uma forma 

regular, imprimindo a eles uma maleabilidade ainda maior do que aquela apresentada no 

primeiro livro de poemas em prosa do autor, Missal. Entretanto, o poeta continua 

preocupado com a criação poética, o que pode ser perceptível no vasto uso de 

procedimentos e recursos poéticos. 

 Por toda a relação indissociável entre arte e existência, pela inovação e 

originalidade temática, pelos inúmeros recursos poéticos utilizados em sua prosa, pode-

se dizer, sem exageros, que o nosso “Dante Negro” deu ao gênero no Brasil – assim 

como o fez Baudelaire na França – as suas cartas de nobreza, sendo o autor não só o 

representante da estética simbolista, mas deste novo gênero literário, capaz de expressar 

todas as inquietações e anseios da alma do poeta. 
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