
 

 

Londrina, Volume 12, p. 176-185, jan. 2014  

 
 

 

 
 

“VISÃO DA MORTE”: O LIRISMO 

NOTURNO DE CRUZ E SOUSA 
 

 
Rita de Cássia Silva Dionísio Santos (UNIMONTES)1 

 
 

Resumo: Na literatura, ao longo dos séculos, escritores como Lord Byron, 
Marquês de Sade, Lautréamont e Charles Baudelaire têm, às vezes de forma 
desesperada, tematizado o mal em suas obras – as quais são assinaladas por 
temas que se associam à transgressão, a experiências de loucura, morte, 
vícios e violência.  No que diz respeito ao escritor brasileiro Cruz e Sousa, 
nota-se uma escrita assinalada por um considerável erotismo escandaloso, 
um certo satanismo e uma tendência blasfematória baudelairianas. Seu 
poema “Visão da morte” apresenta um aspecto noturno do Simbolismo – 
fenômeno que apontaria para o sentimento de inadequação do poeta à sua 
contemporaneidade – elementos que este artigo analisará. 
Palavras-chave: Cruz e Sousa; mal; morte; inadequação. 

 
 
 

“Para onde foi o Mal? Para toda a parte; a anamorfose das 
formas contemporâneas do Mal é infinita” 

Jean Baudrillard, A transparência do Mal 
 
 
Em todos os lugares e culturas tem-se elaborado, ao longo dos tempos, 

questionamentos sobre o Mal, a sua substância, sua extensão e consequências. Qual 
seria a raiz e a semente do Mal? De onde e de que forma o Mal teria atingido a 
humanidade? – são questões que angustiaram Santo Agostinho – por exemplo (Santo 
Agostinho, 2001). 

                                                           
1 Professora da Graduação em Letras e do Programa de Pós-Graduação em Letras: Estudos Literários 
da Universidade Estadual de Montes Claros – UNIMONTES. Doutora em Literatura pela 
Universidade de Brasília – UnB. Pesquisadora membro do GT Vertentes do Insólito Ficcional da 
ANPOLL. Integra o Corpo Docente do Mestrado Profissional em Letras em Rede Nacional 
(PROFLETRAS), constituído pela Rede Nacional de Instituições de Ensino Superior. E-mail: 
cassiadionisio@hotmail.com. 
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Na literatura, ao longo dos séculos, escritores como Lord Byron, Marquês de 
Sade, Lautréamont, Charles Baudelaire, Álvares de Azevedo e Cruz e Sousa, entre 
outros, têm, às vezes de forma desesperada, tematizado o mal em suas obras – as 
quais são assinaladas por temas que se associam à transgressão, a experiências de 
loucura, morte, vícios e violência.  Uma breve análise, tanto dos poemas quanto da 
parte mais confessional de Charles Baudelaire – os trechos em que é comentarista de 
si mesmo –, demonstra a ambivalência no tratamento da questão do bem e do mal e, 
ainda, o que seria uma espécie de doutrina postulando a comutatividade entre esses 
dois pólos, um implicando o outro (Willer 2005: 57). O Marquês de Sade teria se 
dedicado com rigor, ao longo de toda a vida, a provar que a liberdade humana só se 
realizaria plenamente no mal. Para tanto, elegeu como personagem central de seus 
romances a figura perturbadora do libertino que, inspirada em alguns de seus 
contemporâneos, aliava o maior grau de egoísmo ao máximo de prazer na crueldade. 
Segundo a estudiosa Eliane Robert Moraes (2006: 10)2, menos do que contar a história 
da libertinagem seiscentista, o Marquês de Sade pretendia examinar o ser humano 
em profundidade, conhecê-lo nas particularidades mais obscuras e dissecá-lo, caso 
houvesse necessidade. 

Ainda que as ideias originadas na imaginação libertina do Marquês se 
apresentem radicais, para Georges Bataille, “sem a crueldade de Sade, não teríamos 
sido capazes de abordar de forma tão serena esse domínio outrora inacessível onde 
se dissimulam as mais penosas verdades”3. Por isso, continua Bataille, 

 
[...] se o homem normal, hoje, penetra profundamente na consciência do 
que significa para ele a transgressão, é porque Sade lhe preparou os 
caminhos. Doravante, o homem normal sabe que a sua consciência deve 
se abrir ao que mais violentamente o revoltou: aquilo que mais 
violentamente nos revolta está em nós mesmos. (Bataille apud Moraes 
2006: 123). 

 
Na contemporaneidade, as discussões sobre o mal na literatura têm assumido 

aspecto de questionamento sobre a forma de existência desse fenômeno, como ele se 
manifesta, sobre a sua estetização. Interessa-nos, especialmente nos estudos literários, 
as figurações e aparências do mal nas composições ficcionais e artísticas e os efeitos 
dessas estratégias na elaboração dos textos. 

Nesta perspectiva da representação artística do mal, encontra-se o escritor 
Cruz e Sousa. Os seus textos são a manifestação do mal não apenas em sua forma 
simbólica, mas, especialmente no que diz respeito ao que poderíamos considerar 
como o seu sentimento de inadaptação ao seu mundo. Entre os temas com os quais o 
autor lida – os quais se articulariam com o campo semântico do Mal – encontra-se, de 
maneira bastante enfática, o tema da morte. 

                                                           
2 Professora de Estética e Literatura na PUC-SP. Doutora em Filosofia pela USP e autora de diversos 
artigos sobre o imaginário erótico na literatura. Traduziu História do Olho, de Georges Bataille. 
3 É bom lembrar que essa “serenidade” da qual fala Bataille é inverossímil. Pelo contrário, Sade, 
Lautréamont e Freud ampliaram o mal-estar da civilização ao denunciar um Mal inerente (mas não 
metafísico) no humano. 
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A propósito das reflexões sobre a morte, lembramos o que Philippe Ariès 
apresenta, em seu livro Sobre a história da morte no Ocidente: desde a Idade Média4 
(Lisboa, Teorema, 1989), resultado de mais de uma década de pesquisas e meditações 
sobre as atitudes humanas perante a morte nas culturas cristãs ocidentais e sobre os 
costumes funerários contemporâneos. O autor argumenta ter descoberto, em sua 
“viagem através do tempo”, que a antiga prática funerária era muito diferente da 
nossa, e era caracterizada pela exiguidade e anonimato das sepulturas, pelo 
amontoamento dos corpos e reutilização das fossas, e, ainda, pelo amontoamento dos 
ossos nos ossários – sinais que ele interpretou como marcas de indiferença em relação 
aos corpos (Ariès, 1989: 15).  

O autor afirma que a solenidade ritual da morte no leito tomou, a partir da 
Idade Média, entre as classes instruídas, um caráter dramático, com uma carga 
emocional que antes não possuía, e que essa concepção perdurou até o século XIX – 
exatamente a época em que o escritor simbolista Cruz e Sousa produziu um 
excepcional poema sobre essa temática, o qual transcrevemos abaixo: 

 
Visão da morte 
 
Olhos voltados para mim e abertos 
Os braços brancos, os nervosos braços, 
Bens de espaços estranhos, dos espaços 
Infinitos, intérminos, desertos... 
 
Do teu perfil os tímidos, incertos 
Traços indefinidos, vagos traços, 
Deixam, da luz nos ouros e nos aços, 
Outra luz de que os céus ficam cobertos. 
 
Deixam nos céus uma outra luz mortuária, 
Uma outra luz de lívidos martírios, 
De agonias, de mágoa funerária... 
 
E causas febre e horror, frio e delírios, 
Ó Noiva do Sepulcro, solitária, 
Branca e sinistra no clarão dos círios! (Sousa 2002: 49). 

 
Cruz e Sousa, figura singular de nossa tradição literária – tido, oficialmente, 

como o iniciador do movimento simbolista brasileiro –, está situado em uma 
encruzilhada entre Parnaso, Ultra-Romantismo, Simbolismo e até um certo 
Naturalismo, e desenvolve uma proposta estética em um novo modo de perceber o 
mundo e de fazer poesia. Seduzido por um certo erotismo escandaloso, um certo 
satanismo e, ainda, por uma considerável tendência blasfematória baudelairianas e 
pela musicalidade de Verlaine – de acordo com Henri Peyre (1983: 101), em seu livro 
                                                           
4 Reflexões sobre o tema da morte, a partir de Ariès, aqui referidas, encontram-se melhor 
desenvolvidas no texto “Duas imagens enigmáticas”: morte e vida como dimensões intercambiáveis 
em Franz Kafka, Murilo Rubião e Modesto Carone, da autora deste artigo (Dionísio 2012: 213-231). 
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A literatura simbolista – Cruz e Sousa cria uma poética de atmosferas etéreas, diáfanas, 
com fixação nos momentos de luminosidade imprecisa, tipicamente marcada pela 
arte nefelibata e pelo gosto do vago – o que intensifica a sua capacidade de sugestão. 
Conforme o pesquisador Sérgio Alves Peixoto, em seu livro A consciência criadora na 
poesia brasileira: do Barroco ao Simbolismo: 

 
Dentro do Simbolismo brasileiro, Cruz e Sousa agigantou-se como uma 
espécie de bandeirante místico que, em meio à famosa floresta de 
símbolos de Baudelaire, procurou, desesperadamente, na aproximação 
com o espiritual e como o Absoluto, as grandes verdades humanas e 
divinas (Peixoto 1999: 249). 

 
Sua obra Broquéis, publicada em 1893, considerada o ponto mais alto da poesia 

simbolista brasileira, introduz no Brasil um novo paradigma estético, com 
experimentações sonoro-visuais e caráter reflexivo, sendo considerada, à época de 
seu surgimento, responsável pelo questionamento do modelo parnasiano aqui 
adotado, embora contenha elementos do parnasianismo, como a sintaxe clássica dos 
sonetos e o apuro formal. 

O poema em epígrafe, selecionado para análise, nos moldes simbolistas, usa o 
processo indireto, associações de ideias representadas por feixes de metáforas e 
símbolos, numa visão simbolista da vida e do mundo, que Anna Balakian, em O 
Simbolismo, define como espírito “decadente” (Balakian 1985: 90).  

Em “Visão da morte”, encontramos a expressão deliberada do poeta em 
transmitir o desespero inerente à decadência, onde Cruz e Sousa, conforme Balakian, 
dá uma “estatura maior à sua meditação sobre a mortalidade, tornando a 
preocupação pessoal uma contemplação do Ego Universal” (Balakian 1985: 91). A 
morte, a “grande e formidável intrusa”, de forma esplêndida e pavorosa, confronta-
se com o poeta, cuja temporaneidade – ou, efemeridade – é superada pelo artista 
como criador e pela permanência da obra criada.  

O título do poema remete-nos a um elemento metafísico e espiritual: a visão – 
que, aqui, não é um o “ato de ver” ou o “sentido da vista” – assume a significação 
subjetiva de uma imagem que se julga ver, por loucura ou medo. É o espectro, a 
aparição fantasmagórica da presença obsessiva e mórbida da “Noiva do Sepulcro”. 
Há, no eu poético, a atitude de uma contemplação imediata e intuitiva de um 
fantasma, em meio a raios refletidos. A morte – grafada com minúscula, diferindo do 
recurso das maiúsculas alegorizantes utilizadas pelo escritor em outros poemas – é a 
figura do negativo, da experiência regida pela miséria e morbidez do sofrimento de 
um homem cujo espaço exterior é atormentado e hostil. O eu poético “vê a morte”, 
mas não é tragado por ela – ao contrário, sobrevive ao grande perigo para 
testemunhar, como um “escravo schopenhauerianamente prisioneiro da dor”, a 
misteriosa agonia que ela pode causar (Peyre 1983: 96). 

No primeiro quarteto do poema, o poeta surpreende-se com o olhar sombrio e 
medonho da morte, que, num espaço infinito, interminável e deserto, abre-lhe os 
braços brancos e nervosos. O olhar da morte é femininamente sedutor e prenuncia 
maldição, como uma Salomé de Oscar Wilde. Na segunda estrofe, o eu lírico divisa 
um perfil, cujos traços indefinidos, vagos, tímidos e incertos, cobrem os céus de uma 
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luz amarela. O primeiro terceto, que retoma o sujeito da estrofe (do período) anterior, 
diz, também, que os traços daquela imagem deixam nos céus uma luz mortuária, de 
agonias e lívidos martírios – lembrando que, na poética de Cruz e Sousa, luz 
mortuária é a luz lunar e que o luar muitas vezes é o símbolo da morte. O tom 
grandiloquente presentifica-se no último terceto, com a evocação da “Noiva do 
Sepulcro” que, solitária, branca e sinistra, causa febre, horror, frio e delírios, tendo 
sua imagem iluminada pelo clarão de grandes velas de cera (os círios). A 
hiperestesia, ou seja, o conhecimento superorgânico das sensações é evidenciado na 
recorrência sucessiva aos adjetivos e substantivos abstratos. 

Quanto à forma, “Visão da morte”é um soneto italiano, breve, composto de 
quatorze versos, agrupados em dois quartetos e dois tercetos (Cunha; Cintra 1985: 
650-692). As rimas das quadras são as mesmas. Um par de rimas serve a ambas, 
segundo o esquema abba-abba: abertos, braços, espaços, desertos – incertos, traços, 
aços, cobertos. Nos tercetos, combinam-se duas rimas, de forma alternada: cdc-dcd: 
mortuária, martírios, funerária – delírios, solitária, círios. Os versos são decassílabos, 
com apreciáveis movimentos melódicos de variadas cadências, mostrando a 
reabilitação simbolista do verso sáfico. Todas as rimas são agudas (ou masculinas), 
perfeitas (e pobres, por serem feitas com palavras de uma mesma classe gramatical). 
A propósito da forma desse poema, remetemo-nos a Henri Peyre, na obra 
anteriormente citada, o qual afirma ser o verso de Cruz e Sousa ainda muito próximo 
dos cânones parnasianos, apresentando-se como algo grandiloquente e que sua 
forma poética de eleição, também consagrada pelos neoclássicos, foi o soneto (Peyre 
1983: 102). 

O semantismo deste texto poético pode ser pensado na perspectiva do que 
Roger Bastide, em seu livro Estudos afro-brasileiros nomeia de “tema noturno”, que 
permite ao poeta exasperar sua nostalgia e pureza de beleza – considerando que, em 
Cruz e Sousa, o tema da morte se liga ao da noite (Bastide 1973: 75). De acordo com 
Bastide: 

 
A morte não é para ele um aniquilamento – o único aniquilamento que 
aceita é o seu sofrimento na noite consoladora – mas, uma nova vida, a 
do “Duplo”, no Espírito que voa nas trevas da noite. [...] o tema da 
morte se prende nele, ao da Noite [...], à mais inexorável das noites, a do 
abismo profundo[...] (Bastide 1973: 74). 

 
Percebemos, no poema, elementos decadentistas e simbolistas, quais sejam: a 

busca de um sentido que transcenda a desagregação que circunda o esteta, numa 
elucubração que remete ao mistério todo o acontecer e o sentir, a angústia metafísica 
da alma, a presença da morte como horizonte natural e, principalmente, a estética do 
indeciso, do vago, do indefinido (Pereira 1975: 51-58). Esses aspectos presentes no 
poema são características do Decadentismo – cuja contribuição formal para história 
literária – conforme José Carlos Seabra Pereira, em seu livro Decadentismo e 
Simbolismo na poesia portuguesa – teria sido a afirmação da distinção entre linguagem 
poética e a linguagem rigorosamente estruturada do pensamento discursivo e 
demonstrativo, ou seja, a recriação da linguagem poética, “a exigência de, pela 
exploração da palavra nas suas mais fugidias virtualidades de sentido e eufonia, 
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elevar acima da expressividade empobrecida da língua da comunicação quotidiana 
ou da exposição abstrata e conceptual” (Pereira, 1975: 53). Mesmo não se podendo 
encontrar todas as marcas do Decadentismo finissecular oitocentista no poema 
“Visão da morte”, de Cruz e Sousa, parece-nos a cosmovisão decadente constituir-se 
a própria essência do poema, que é impregnado de uma subjetividade que perscruta 
as loucuras da alma humana. 

O movimento estético Decadentismo, que surge na França em 1890, depois, 
renomeado Simbolismo, foi, primeiramente, uma reação ao Realismo, ao 
Naturalismo e ao Positivismo, e contra o Parnasianismo na poesia, tornando-se uma 
revolta contra o espírito positivista na arte, na moral e na filosofia. No final do século 
XIX, percebe-se no ocidente uma mudança de paradigmas de inigualáveis 
proporções, cujas sequelas que afetariam profundamente as cosmovisões, as crenças, 
as ideologias e todas as áreas das agendas humanas. O otimismo da era moderna, a 
intransigente confiança na ciência, na tecnologia, no progresso, a afirmação de um ser 
humano autônomo, reinando soberano com a Razão, são inexoravelmente 
subjugados por um tédio mórbido e grotesco que impregna as relações humanas.  

A Europa sente essa crise de forma extremamente aguda e o homem toma 
conhecimento de sua decadência social e cultural. Michel Decaudin, em Definir la 
décadence, afirma que “antes da nova arrancada que levará às invasões do século XX 
há, entre as elites, um cansaço, uma vaga ideia de algo que morre, de um mundo em 
decomposição” (Decaudin 1976: 14). 

O decadentismo, segundo Pereira5, em seu livro anteriormente referido, “é um 
estado de sensibilidade. Este é, em simultâneo, o próprio homem finissecular 
desgostado de si mesmo e de uma civilização em crise aberta”. O decadentismo, para 
Pereira, 

 
[...] não se trata apenas do desencanto perante o quotidiano, perante a 
fealdade do interesse mundano e a bruteza de uma sociedade 
industrializada, mas, sobretudo do desgosto íntimo face à opacidade de 
um universo material e mecânico, fechado em si mesmo, e da angústia 
mortífera do sem-sentido da vida, a que iniludivelmente conduzira o 
pensamento positivista e cientista (Pereira 1975: 61). 

 
Sérgio Alves Peixoto, no estudo já citado, diz concordar com Balakian quando 

essa escritora afirma que o termo “decadência” e suas variantes devem ser olhados 
estritamente com um sentido simbolista e que, assim, decadência nada mais será do 
que: 

 
[...] o estado de espírito do poeta que está assombrado com a crueldade 
do tempo e a iminência da morte. É um açambarcamento com o eu e 

                                                           
5 Décaudin afirma que “o decadentismo francês recebeu as influências de Hartimann e 
Schopenhauer”. Interessa-nos, em particular, neste ensaio, a influência deste último, por tomar como 
realidade suprema, como Absoluto, a Vontade – como desejo que nunca será saciado – cuja única 
saída então será o não-desejo e sobretudo a libertação através da arte e pela forte influência de seu 
pessimismo filosófico na formação de Cruz e Sousa, o “maior representante da escola simbolista no 
Brasil”. 
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com os mistérios de uma fixação interior sobre os limites 
incompreensíveis da vida e da morte: é a sensibilidade do 
supersensível. (Balakian apud Peixoto 1999: 201). 

 
O Simbolismo, que tinha como tarefa de alcance metafísico a “decifração do 

mistério da vida” (“explication orphique de la terre”, conforme Pereira 1975: 71), é 
evidenciado em “Visão da morte”, na opção que o poeta faz pelos cenários 
indefinidos, frios, de “luz mortuária” (ou seja, de luz branca), pelo uso de recursos 
sinestésicos e sonoros e pela alta valorização da palavra em si, da beleza do 
significante. Percebem-se, também, o que Sérgio Peixoto considera como “dois dos 
elementos primordiais do mundo simbolista: o pessimismo e a intoxicação pela 
música como forma voluptuosa de se escapar a um mundo de velhos e conhecidos 
presságios” (Peixoto 1999: 193). Sendo um “estágio maduro de uma mesma 
renovação artística já iniciada com o Romantismo” (Peixoto 1999: 204), o Simbolismo 
distancia-se do Impressionismo por causa de sua visão materialista do mundo, do 
Parnasianismo, em virtude de seu racionalismo e formalismo, e repele até mesmo o 
Romantismo devido ao convencionalismo de sua linguagem metafórica e de seu 
emocionalismo. 

A essência da concepção simbolista é vidência do poeta, por meio de um 
“longo, imenso e irracional desregramento de todos os sentidos” – conforme 
Rimbaud, citado por Lígia Cadermatori (1993: 53) – crendo em um mundo ideal, na 
acepção platônica, que só é realizável através da beleza. Em “Visão da morte”, 
percebemos também, além desse refinamento das sensações, a superposição de 
imagens em riqueza associativa. A palavra, no poema, liberta-se da ordem frasal e, 
por meio das inversões sintáticas, estimula a imaginação, criando um clima de 
mistério. Percebe-se como a palavra estabelece relações e cria correspondências entre 
o abstrato e o concreto, evidenciando o seu lado não-conceitual. 

Pensamos ser sensato considerar esse poema não “como simbolista ou 
decadente, como podemos ser tentados a ver, mas, como simbolista e decadente, já 
que qualquer sugestão de uma dualidade é, na verdade, uma falácia”, como afirma 
Balakian (apud Peixoto 1999: 203). A dor presente na alma do poeta parece transferir-
se para o verso, concretizando a “consciência da eterna dor de viver” da qual sofria o 
poeta Cruz e Sousa, diretamente influenciado por Schopenhauer, grande filósofo 
daquele momento pessimista e decadente (Peixoto 1999: 217). 

 O poema é marcado pela recorrência aos “substantivos coloridos” como 
reveladores de nostalgias interiores: “braços brancos”, “luz dos ouros”, “luz 
mortuária”, branca “Noiva do Sepulcro”, lívidos (pálidos, amarelos) martírios. 

Para Bastide (1973: 63), o Simbolismo “é uma arte preciosa, requintada, difícil, 
cheia de matizes e de delicadeza, que se dirige a uma pequena elite e classifica 
consequentemente o seu adepto no recesso de uma aristocracia da aristocracia” e, 
ainda, que a poesia simbolista é “essencialmente nórdica”. Dessa forma, para esse 
pesquisador, o simbolismo em Cruz e Sousa se explicaria pela vontade do poeta de 
ocultar suas origens, de subir racialmente, de passar, ao menos em espírito, a linha de 
cor, tomando de empréstimo à poesia ocidental a busca da brancura: 
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Cruz e Sousa sentia nitidamente que a arte era um meio de abolir a 
fronteira que a sociedade colocava entre os filhos de escravos africanos 
e os filhos dos brancos livres; é por isso que foi logo ao tipo que lhe 
pareceu o mais ariano de todos. Essa nostalgia da cor branca marca a 
sua obra, sob as formas mais diversas. Primeiramente, a nostalgia da 
mulher branca, mais particularmente da alemã de olhos azuis, de 
cabelos louros, de face pálida ou levemente rosada, e isso desde seus 
primeiros poemas (“Papoula”) mais sobretudo nos Broquéis (Bastide 
1973: 64). 

 
Por outro lado, ressalta-se que o argumento defendido por Roger Bastide de 

que “branqueamento” de Cruz e Sousa ocorria via arte foi construído numa época 
em que a teoria da desigualdade das raças era muito poderosa, e permeada de uma 
significação sociológica que não pode ser olvidada (Bastide 1973: 67). Ainda assim, é 
possível afirmar que essa proposição – vista dessa forma – deprecia a cultura afro-
descendente e cristaliza a inferiorização longa e cruel do negro no Brasil. É possível 
que Cruz e Sousa, cuja obra foi publicada apenas cinco anos após a “libertação” dos 
escravos – numa ambientação de repressão e massacre dos valores afro-brasileiros, 
em que havia, inclusive, a divisão arbitrária entre o corpo e a alma, entre o espiritual 
e o material, entre o pensamento e a ação – não conhecera outra possibilidade que 
não a de se “portar” como branco. A isso, acrescenta-se o fato de que o escritor “teve 
o privilégio de receber uma educação esmerada a ponto de ter tido acesso às mais 
sofisticadas produções da elite intelectual europeia”, principalmente dos franceses 
Baudelaire e Verlaine, o que o teria marcado profundamente (Peyre 1983: 100-101). 
Ainda um outro aspecto é a constatação de que o trabalho com as cores – 
particularmente com o branco – é evidente também na obra de outros simbolistas, 
como o Alphonsus de Guimaraens, por exemplo. 

Um outro fenômeno notável na obra de Cruz e Sousa é, certamente, o que se 
pode nomear como um sentimento de inadequação ao seu mundo. O filósofo italiano 
Giorgio Agamben (2009), em seu livro O que é contemporâneo? e outros ensaios, 
argumenta que a entrada na temporalidade do presente é uma caminhada em 
direção a uma arqueologia daquilo que no presente não podemos viver e comenta 
que Nietzsche situa a sua exigência de atualidade, a sua contemporaneidade em 
relação ao presente, em uma desconexão e em uma dissociação. O filósofo acrescenta 
que é verdadeiramente contemporâneo e pertence realmente ao seu tempo aquele 
que não coincide perfeitamente com este, “nem está adequado às suas pretensões e é, 
portanto, nesse sentido, inatual”; mas exatamente através desse deslocamento e 
desse anacronismo, ele é capaz, mais do que os outros, de perceber e apreender o seu 
tempo (Agamben 2009: 58). Essa diacronia, ao que parece, adéqua-se perfeitamente 
ao poeta Cruz e Sousa, uma vez que a sua poética está assinalada por uma 
consciência de que – mesmo experimentando uma inadequação ao seu tempo – 
pertencia-lhe, irrevogavelmente, e sabia que não poderia fugir à sua própria 
temporalidade. 

Agamben (2009: 59), na obra citada, afirma que a contemporaneidade é: 
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[...] uma singular relação com o próprio tempo, que adere a este e, ao 
mesmo tempo, dele toma distâncias; mais precisamente, essa é a relação 
com o tempo que a este adere através de uma dissociação e um 
anacronismo. Aqueles que coincidem muito plenamente com a época, 
que em todos os aspectos a essa aderem perfeitamente, não são 
contemporâneos porque, exatamente por isso, não conseguem vê-la, 
não podem manter fixo o olhar sobre ela. 

 
Ao que parece, a inadequação de Cruz e Sousa evidencia-se, especialmente, na 

consciência que o poeta possui do seu mundo em decomposição (Décaudin 1976); na 
tematização da morte, relacionando-a ao tema do abismo profundo (Bastide 1973); e, 
ainda, na busca do poeta pelas grandes verdades humanas e divinas (Peixoto 1999). 

Nessa perspectiva, a nosso ver, o que faz, também, com que Cruz e Souza seja 
considerado o incomparável poeta simbolista brasileiro é o fato de ter pensado a 
noite, a dor, o etéreo, o nebuloso – não como negro – mas, como ser humano que 
valorizava a função cognoscitiva da imagem literária, sua magia poética de 
conhecimento e intuição e a sua capacidade de produzir o “símbolo simbolista”, 
suficientemente amplo para “servir ao pensamento analógico na decifração do 
mistério de um mundo hieroglífico e favorecer a ascensão sublimal de ideias e 
sentimentos de dimensão coletiva” (Pereira 1975: 80), características expressas no 
lirismo noturno presente em “Visão da morte” – texto que talvez possa ser 
considerado metonímia para a inadequação do poeta ao seu mundo, especialmente 
pelo tratamento que se dá, nele, à morte como expressão do Mal. 
 
 
“VISÃO DA MORTE”: THE NOCTURNAL LYRICISM OF CRUZ E SOUSA 
 
Abstract: In literature, over the centuries, writers like Lord Byron, Marquês de Sade, 
Lautréamont and Charles Baudelaire have, sometimes in a desperate way, 
thematized the evil in their works – which are marked by themes that are associated 
with transgression, the experiences of madness, death, addictions and violence. 
Regarding the Brazilian writer Cruz e Sousa, it is noticed a writing marked by a 
considerable scandalous eroticism, certain Satanism and a blasphemous tendency 
inherited from Baudelaire. His poem "Visão da morte" presents a nocturnal aspect of 
Symbolism – phenomenon that would point to the feeling of inadequacy of the poet 
to his contemporaneity – elements that this article will discuss. 
Keywords: Cruz e Sousa; evil; death; inadequacy. 
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