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SIMBOLISMO NO BRASIL

INTRODUÇÃO

O fato de uma estética literária vigorar em determinado momento não significa que todas as pessoas daquele

momento tenham vivido e pensado da mesma forma. Nas últimas décadas do século XIX, surgiu um grupo de

artistas e intelectuais que punham em dúvida a capacidade absoluta da ciência de explicar todos os fenômenos

relacionados ao homem.

CONCLUSÃO

O simbolismo no Brasil se caracterizava pela

linguagem abstrata e sugestiva, atribuindo um certo

misticismo e religiosidade às obras. O escritor desse

momento refugiava-se num universo imaginário,

construindo uma filosofia da desesperança e

ceptismo. O autor que marcou esse período no

Brasil foi Cruz e Sousa, cujos poemas tratavam

sobre a morte, a transcendência espiritual, o

mistério, o sagrado, a obsessão por brilhos e pela

cor branca. Nota-se a sinestesia, sonoridade das

palavras, predominância de substantivos e adjetivos

e o emprego de maiúsculas, como em Cavador do

Infinito:

Com a lâmpada do Sonho desce aflito

E sobe aos mundos mais imponderáveis,

Vai abafando as queixas implacáveis,

Da alma o profundo e soluçado grito.

Ânsias, Desejos, tudo a fogo escrito

Sente, em redor, nos astros inefáveis,

Cava nas fundas eras insondáveis

O cavador trágico Infinito.

E quanto mais pelo Infinito cava

Mais o Infinito se transforma em lava

E o cavador se perde nas distâncias...

Alto levanta a lâmpada do Sonho

E com seu vulto pálido e tristonho

Cava os abismos das eternas ânsias!

(Poesias completas de Cruz e Sousa. Rio de

Janeiro: Edilouro, s. d. p. 109.)
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A ideologia desse período era o abstrato, nada era

claro, tudo era sugestivo, intuitivo. O autor mostrava

através do subjetivismo seus mistérios e seu

conhecimento ilógico. A produção simbolista deixou

contribuições significativas, preparando terreno para

as grandes inovações que iriam ocorrer no século XX,

no domínio da poesia.

Nesse poema, Cruz e Sousa questiona a razão e o

fundamento da existência humana, o drama

existencial presente na ação de cavar o Infinito. Sua

obsessão por brilho e cor branca é notável na

primeira estrofe, através da lâmpada do sonho, em

que os verbos sobe e desce representam a ação de

cavar. Sensações como ânsias e desejos, e os

sonhos podem representar os anseios do escritor

em viver uma história de vida diferente, de encontrar

a felicidade não contemplada nas suas relações

sociais e amorosas. "Cava os abismos das eternas

ânsias!" A frase mostra quase um desespero na

busca desenfreada por algo não encontrado,

mas que lhe causava aflição. O seu próprio eu está

a escavar-se em busca de respostas para

suas agonias pessoais, cavar nas profundezas até

chegar no abismo, pois ali se desfariam os mal

estares e o eu lírico poderia ter paz, amar, ser feliz.


