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01. Para as Estrelas de cristais gelados As ânsias e os desejos vão subindo, Galgando azuis e siderais noivados 
De nuvens brancas a amplidão vestindo...  

 
02. “E as ânsias e os desejos infinitos  

Vão com os arcanjos formulando ritos  

Da Eternidade que nos Astros canta...”  
Os versos fazem referencia ao aspecto espiritual do indivíduo. O soneto representa bem o estilo elusivo da 

poesia de Cruz e Sousa, que procura construir, através do cruzamento de sensações (sinestesias), imagens 
sugestivas do céu.  

 
03. “Num cortejo de cânticos alados  

Os arcanjos, as cítaras ferindo”  
As cítaras ferindo os arcanjos num cortejo de cânticos alados.  

 

04. O drama não está no social, mas sim na busca do espiritual, como nos versos “Para as Estrelas de cristais 
gelados/As ânsias e os desejos vão subindo”. A ânsia é a busca por respostas de um outro mundo que não 
seja este; um mundo, na visão do soneto, superior.  

 
05. O público parnasiano era voltado para os mais modernistas, letrados e eruditos. Possuía um público maior 

e de aceitação mais visível, enquanto que o público simbolista era bem menor se comparado ao 

parnasiano. O público simbolista era composto por seres angustiados, voltados para a espiritualidade e o 
tédio da existência. 

 
06. Plangentes violões dormentes, Soluços ao luar, choros ao vento, deserta rua, violões chorosos.  
 
07. Ah! plangentes violões dormentes, mornos,  

Soluços ao luar, choros ao vento...  

Tristes perfis, os mais vagos contornos,  
Bocas murmurejantes de lamento  

 
08. A expressão Noite é atribuída a um sentido abstrato, tendo em vista que seu uso é para descrever uma 

lembrança. E uma metáfora do sentimento expresso pelo sujeito no texto.  
 
09. Maiúscula alegorizante; Fantasia; Neologismo: constelando  

 

10. Os versos não descrevem as formas. A sugestão está presente na forma como o poeta transmite suas 
emoções, recorrendo a metáforas e comparações que transmitem aos objetos, uma alegoria com os seus 
sentimentos. 

 


