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Resumo:  O presente trabalho busca apresentar um aspecto do pensamento do crítico literário
Nestor  Vítor,  considerado  como  primeiro  e  talvez  mais  importante  crítico  do  movimento
simbolista brasileiro. No enfoque escolhido, analisa-se a avaliação que o próprio crítico fez do
campo literário brasileiro na República Velha e o modo pelo qual ele encarou a produção dos
demais críticos consagrados do período, a chamada tríade crítica da geração de 1870. Avalia-se
que, por sua posição dentro do campo literário, como um crítico secundário, Nestor Vítor pôde
observar a parcialidade da crítica literária e denunciar seus critérios não “literários”, expondo a
política literária existente no período.
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Introdução

O poeta, contista e crítico literário Nestor Vítor dos Santos nasceu em 12 de abril

de 1868, na cidade litorânea do Paraná, Paranaguá. Morreu em 1932, na cidade do Rio

de Janeiro,  depois de uma longa carreira como professor e também crítico literário.

Tendo  se  estabelecido  na  capital  do  país  em  1891,  estabeleceu  relações  com  as

principais figuras do mundo das letras do final do século XIX e início do XX. Defensor

e divulgador do simbolismo, escreveu crítica literária em revistas e jornais, analisando

obras e autores nacionais e estrangeiros, sempre ressaltando as disputas no interior do

campo literário brasileiro entre os valores dominantes.

Considerado pela historiografia como um crítico secundário em relação à tríade da

geração  de  1870,  Sílvio  Romero,  Araripe  Jr.  e  José  Veríssimo,  pôde  observar  a

parcialidade da crítica e avaliá-la como parte da “política literária”, conjunto de relações

extraliterárias que dominavam o período da belle èpoque carioca e que determinavam a

consagração  ou  não  dos  escritores  do  período.  Avaliar  a  sua  obra  e  suas  posições

permite lançar luz à produção literária e crítica da República Velha.

A parcialidade da crítica da geração de 1870

Assim como estudiosos  do século XX, como João Alexandre Barbosa  (1974),

Antonio  Candido  (2006)  e  Alfredo  Bosi  (1978),  Nestor  Vítor  também enxergou  as
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limitações na análise do propriamente “literário” na obra dos três críticos do século

XIX. 

Sobre Romero, observou algumas características que os pesquisadores do século

XX também observariam:

(...) Ele, Tobias, Clóvis e Araripe, como críticos, marcam uma revolução nas
mesmas. (…) Mas a sua própria história da nossa literatura ‘revê’, como o
senhor diz, repetindo a opinião geral, ‘um temperamento franco de polemista
desabusado’.
(…) Além disso, o sociólogo que ele é anda sempre antes do crítico literário
propriamente dito. Ele é um Taine pelo avesso, neste sentido: um Taine de
que o que se vê sobretudo são os andaimes, isto é, a ciência, as teorias, os a-
propósito, senão os sem muito a-propósito do assunto em questão.
Acrescente-se a facilidade com que se apaixonava pró ou contra os autores a
quem os comentara, atingindo às vezes até a cegueira, mas a facilidade com
que não raro emendava a mão para cair  em excessos opostos,  porque no
fundo  Sílvio  era  uma  criança,  era  incapaz  de  ódio,  propriamente  dito,  a
ninguém (Vítor, OC, vol. II, p. 165-166).

Vemos aí um comentário bastante apropriado sobre Sílvio Romero: a dimensão

relevante da obra que antes ele já referira como indispensável para conhecer a literatura

brasileira,  o  significado da  geração de 1870 (“uma revolução nas  nossas  letras”),  o

ineditismo na sondagem de alguns temas da cultura, o sentido biográfico e polemista da

crítica, e o caráter “sociológico” e “generalizador” da sua empreitada intelectual.

Além disso tudo, para Nestor Vítor, Sílvio Romero também foi voluntariamente

opositor aos grupos e às “panelinhas” que se formavam no Rio de Janeiro, tendo, por

exemplo, publicamente criticado a “Castro Alves, a Valentim Magalhães, aos escritores

fluminenses, ao governo e até aos anarquistas…” (Ventura, 1993, 112) no discurso de

recepção a Euclides da Cunha na Academia Brasileira de Letras em 1906. 

O caráter não-mundano e intransigente de Romero agradava a Nestor Vítor, além

de que foi Romero o primeiro a fazer uma “larga página, a mais elogiosa possível” a

respeito do poeta Cruz e Sousa em texto de 19052. Ou seja, Romero tanto denunciou as

panelinhas que também desagradavam a Vítor quanto se dobrou à obra de Cruz e Sousa,

ainda que em termos genéricos (como todos os outros do período). De um lado, Romero

ajudou a revelar os padrões culturais, denunciando-os; de outro, participou das lutas e

2 Trata-se do livro Evolução do lirismo brasileiro, de Sílvio Romero.
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da política literária, retirando o ar de “sobriedade” e de “frieza” que José Veríssimo, por

exemplo, encarnava na crítica literária do período.

Aliás, é curioso o fato de que, entre os três críticos da geração de 1870, seja Sílvio

Romero o que mais elogios recebeu de Nestor Vítor. Considerado o menos “estético”, o

menos “literário” entre os críticos, seria plausível que a escolha de Vítor pendesse mais

para Araripe, cuja apreciação do simbolismo foi mais generosa, ou para Veríssimo o

mais “estritamente literato”, como o próprio Nestor Vítor afirmava.

No entanto, no ano de 1919, Vítor lança o livro A crítica de ontem e dedica-o à

memória  de  Sílvio  Romero,  o  que  vai  provocar  alguns  anos  depois  as  colocações,

consideradas infames, de Alberto de Oliveira sobre a apreciação do poeta Cruz e Sousa

por parte do crítico consagrado.

A polêmica,  reunida no terceiro volume das  Obras críticas de Nestor Vítor, é

formada por três pequenos artigos que foram publicados no jornal O Globo em abril de

1927, dois do próprio Nestor Vítor e um de resposta de Alberto de Oliveira.

O conteúdo da polêmica poderia ser resumida no fato de que supostamente Nestor

Vítor teria utilizado sua influência junto a Sílvio Romero para convencer o crítico das

qualidades  do  poeta  morto.  Como  Sílvio  “apiedou-se”  da  trágica  história  do  poeta

negro, teria em 1905 escrito as linhas elogiosas a seu respeito, desconsiderando o fato

de que Cruz e Sousa era um “metrificador sonoro e oco, quase absolutamente destituído

de ideias” nas palavras de Alberto de Oliveira (Vítor, OC, vol. III, p. 355). As duas

cartas de Vítor são um ataque ao que ele considera “infantilidade do ‘príncipe’ dos

poetas”, umas despeitadas considerações de quem não quer perder nem um pouco o

brilho que possuía.

Independente da “verdade” do boato lançado contra Nestor Vítor e Sílvio Romero,

o que a polêmica realizada por meio do jornal revela  é  o espaço de disputa para a

consolidação do cânone literário.  Alberto de Oliveira,  imbuído ou não de convicção

verdadeira, continuava a ver como ruim a produção do poeta Cruz e Sousa; embora este

estivesse  morto,  a  obra  simbolista  e  de  seus  epígonos  confrontava-se,  em  termos

programáticos, com a sua própria obra. Nestor Vítor, tendo ou não influenciado Sílvio

Romero, não queria,  nesse momento,  explicitar  a construção da “aura” em torno do
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simbolismo  e  da  obra  de  seu  amigo,  preferia  reafirmar  a  justeza  da  revisão  dos

julgamentos  críticos  àquela  hora.  Sílvio  Romero,  também  já  morto,  poderia  ser

utilizado,  independente  da  parcialidade  ou  não  de  suas  escolhas,  como  voz  de

autoridade nas batalhas do campo literário. 

No caso de Araripe Júnior, a crítica naturalista não impediu que o autor realizasse

boas avaliações “estéticas” de obras particulares como O Ateneu de Raul Pompéia. Luiz

Roberto Cairo (1996) chega a afirmar, por exemplo, que a leitura de Pompéia feita por

Araripe Júnior entra em choque com a crítica cientificista e permite uma aproximação

bastante singular com o decadentismo e o simbolismo.

Essa  possibilidade  de  ler  o  simbolismo  talvez  estivesse  ligado  à  suposta

modernidade  de  Araripe  em  buscar  as  “propriedades  formais  da  mensagem,

reconhecendo  a  origem  desta  não  em  fatores  genéricos  remotos,  mas  na  dinâmica

existencial  do  próprio  autor  em face  das  tradições”  (Bosi,  1978,  p.  XVII).  Mas  as

categorias “psicoestéticas”, sugeridas por Bosi, que apareciam em alguns textos críticos,

bem como sua capacidade de avaliar o movimento simbolista sob uma perspectiva mais

explicativa  e  menos  normativa,  não  permitiu,  todavia,  que  Araripe  Jr.  superasse  o

critério racial no julgamento do poeta Cruz e Sousa, o que, sem dúvida, também se

chocava com a posição  de Nestor  Vítor  e  deve  ter  pesado na  apreciação do crítico

naturalista, que é o menos citado em toda sua produção intelectual.

De fato, além do ensaio “Alberto de Oliveira”, de 1906, em que Vitor acompanha

algumas das  opiniões  de Araripe  Júnior  sobre  o caráter  da poesia  do “príncipe dos

poetas”, há uma citação das palavras do crítico no artigo “Rocha Pombo, historiador”,

publicado em 06 de setembro do mesmo ano na revista  Os Anais, sob o pseudônimo

Nunes Vidal, utilizado como argumento de autoridade para defender o nacionalismo em

“países novos” como o Brasil (Vítor, OC, vol. III, p. 9). Depois de 1906, apenas em

carta de dezembro de 1919 sobre o livro  Pequena história da literatura brasileira de

Ronald de Carvalho, há novas menções ao nome de Araripe.

São quatro menções nessa carta: a primeira transcrita mais acima quando fala que,

junto a outros, Araripe teria ajudado a “revolucionar” as letras nacionais com sua crítica;

a segunda, quando, de relance, cita o crítico como um exagerado admirador de Gregório
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de  Matos,  demonstrando  que  Ronald  era  mais  sensato  ao  seguir  Sílvio  Romero,

destacando o  caráter  nativista  do  poeta  baiano;  a  terceira,  ao  diferenciar  a  obra  de

Ronald da obra naturalista dos três críticos do passado, mostrando que “não é o livro de

um  naturalista  como  o  foi  Sílvio,  sobretudo  por  suas  teorias,  Veríssimo,  por  seu

temperamento, por sua intuição, Araripe pelos seus processos” (Vítor, OC, vol. II, p.

168);  e a quarta menção, em que reconhece a crítica mais “estética” de Araripe em

relação ainda à tríade da crítica naturalista:

 

Vemos,  assim,  que  já  estamos  a  boa  distância  do  poderoso,  mas
prosaico tumulto de Sílvio, da forte, mas excessivamente desenganada
e vetusta sabatina de José Veríssimo, mesmo do estético, mas muitas
vezes por demais fantasioso diletantismo de Araripe Júnior. (ibidem,
p. 168)

Esse  reconhecimento  de  Araripe  contradiz  a  maior  importância  que  Vítor

objetivamente  atribui  às  obras  de Veríssimo e Romero.  Provavelmente,  ele  deve  ter

percebido que o crítico naturalista mais ‘estético’ “apesar de ter escrito pouco sobre os

simbolistas, trata-os com uma ponta de curiosidade simpática” (BOSI, 1978, p. XVII), o

que, ao lado das leituras estrangeiras de Araripe, contribuiu para que ele, Nestor Vítor,

não buscasse repreender sistematicamente as ideias dispersas em jornais e revistas do

crítico cearense, como o fez ao tratar de José Veríssimo. 

Este,  o  mais  “literário”  de  nossos  críticos  (Candido,  2006;  Barbosa,  1974;

Ventura,  1993),  também  não  soube  apreender  qualquer  novidade  trazida  pelo

movimento  simbolista  ou  qualquer  significação mais  profunda da  poesia  de Cruz  e

Sousa. 

Com efeito,  a  inviabilidade  de  compreensão  do  mais  consagrado  dos  críticos

“literários” do período,  acendia os maiores rancores de Nestor Vítor e,  sem dúvida,

eram às apreciações críticas de Veríssimo que o nosso crítico mais devotava a exigência

da imparcialidade voluntária. 

Ainda  na  carta  de  dezembro  de  1919,  Vítor  indicava  ao  jovem  Ronald  de

Carvalho  que  os  críticos  de  seu  tempo  não  conseguiram  ser  imparciais.  Tratava

especificamente do caso de José Veríssimo. 

231



Conhecendo-se estes traços fisionômicos de José Veríssimo, explica-
se facilmente por que ele tem sempre mais ou menos frieza, senão pé
atrás, não só com o primeiro tipo de vulto que apareceu nas nossas
letras  [Gregório  de  Matos],  como  com  todos  os  boêmios  ou
simplesmente “malcriados”, irregulares, que vieram depois deste.
O pior é que deixa um tanto de ser na realidade “europeu”, perde,
certo  “tento  da  civilização”,  fica  elogioso  demais,  ou  pelo  menos
demasiado  efusivo,  comparativamente,  quando  fala  dos  tipos
“sérios”, de que procurou ser muito amigo, de um Machado de Assis,
de um Joaquim Nabuco, de um Taunay, de um Eduardo Prado, coisa
que naturalmente há de irritar os amigos e admiradores dos pobres-
diabos  ricos  de  talento  ou  dos  indisciplinados  que  lhe  sofrem os
severos conceitos. (…) Crítica não exclui parcialidade: que esta seja
involuntária  é  quanto  se  pode  exigir  de  quem toma  da  pena  para
julgar. (Vítor, OC, vol. II, p. 165, grifo meu) 

Como  um  adversário  de  véspera3,  José  Veríssimo  é  muitas  vezes  citado

pejorativamente por Nestor Vítor. Obviamente, como os demais críticos, por não ter lido

razoavelmente Cruz e Sousa e os simbolistas, mas também por representar as altas rodas

oficiais da literatura. A associação, por exemplo, com Machado de Assis, a quem Nestor

Vítor sempre fez reticentes elogios e a quem ele chegou a associar aos gostos mundanos

da  belle èpoque como se pode ver em artigo que escreveu em 1906 sobre o livro de

contos Relíquias da Casa Velha, deixa claro isso.

Felizmente já passou a ser de bom-tom, hoje em dia, ler ou dizer ter
lido alguns dos nossos escritores; abrem-se os seus volumes mesmo
no  bonde.  Se  é  um  livro  que  acaba  de  ser  posto  à  venda,  cujas
primeiras  páginas  se  vão  cortando  para  satisfazer  a  ânsia  da
curiosidade, ainda mais chique (Vítor, OC, vol. I, p. 379).

E algumas páginas à frente:

(…)  Fecha  o  livro  com  duas  comédias,  ‘Não  Consultes  médicos’,
‘Lição de Botânico’, que parece terem sido feitas principalmente para
salão e com o fim de agradar mais as moças, acabando uma e outra em
casamento (ibidem, p. 381-382).

3 Em artigo publicado na revista  Ciências  e  Letras de janeiro de 1919,  intitulado “José Veríssimo”,
presente no volume III das Obras Completas, Nestor Vítor assim se refere ao crítico por ocasião do início
da Grande Guerra quando ele e  outros intelectuais tendo à frente Rui Barbosa formam a Liga pelos
Aliados.
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A crítica a Machado de Assis e a José Veríssimo que, nesse ponto, pode ser vista

como “ressentida”, já que o nome daquele “uma vez lançado, ainda não sofreu nem

mesmo um eclipse” (ibidem, p. 378), pode também ser vista sob o prisma das relações

extraliterárias, a política literária, que os medalhões acabavam por consolidar. 

A lógica de Nestor Vítor é bastante simples: embora reconheça o “bom uso da

língua”  e  a  “superioridade  intelectual”  de  Machado,  estas  características  não  são

autoevidentes nem garantidoras de sucesso. Entram aí, na canonização de Machado, por

que  tanto  lutou  José  Veríssimo,  um  tanto  de  relações  pessoais  e  de  fé  na  opinião

majoritária.

É preciso conhecê-lo[Machado] um pouco de perto, ver como ele e é
antes de tudo carinhoso e cheio de interesse para com os seus amigos,
como tem desenvolvidos os sentimentos de afeto e de apreço,  para
achar  as  razões  sentimentais  dessas  coisas,  que  nunca  são
conquistadas  exclusivamente  por  superioridade  intelectual.  Ser
superior nunca foi razão bastante para um homem se fazer amar.
De qualquer modo, o que é evidente é o fato da conformidade geral a
esse sentimento de estima e de apreço, em que vai tanto de admiração
pelo mestre no mundo das letras. Não há quem lhe negue hoje em dia
e a muitos esse valor parece grande e raro: uns o sentem, outros vão
nessa fé (Vítor, OC, Vol. II, p. 378).

Daí que,  mesmo em 1919, quando já se passaram três anos da morte  de José

Veríssimo, Nestor Vítor ainda busque insistir no caráter parcial da crítica ora “efusiva”,

“elogiosa demais”, ora “cética”, mesquinha, que o crítico consagrado exibia.

Nesse mesmo artigo, de 1919, ainda há outras considerações a José Veríssimo que,

avaliado ao lado dos outros dois críticos da geração de 1870, acaba recebendo mais

qualificações: é considerado o mais “literato”, mas também “pouco alado”, com juízos

“apoucados”, talvez pouco “patriótico” e com muitos “preconceitos”. O perfil esboçado

por Nestor Vítor, de “polidez habitual”, é, no fundo, bastante irônico:

José Veríssimo já não se revela assim na sua  História da Literatura
Brasileira. Vê-se claramente, escrevendo-a, tem o intuito de ser como,
aliás com razão, ele julga que João Francisco Lisboa foi: “… um dos
nossos  primeiros  europeus,  pelas  lúcidas  qualidades  do  seu  claro
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gênio,  tento  da  civilização  e  desdém  dos  nossos  parvoinhos
preconceitos nativistas e ainda ‘patrióticos’”. João Lisboa foi um dos
seus modelos mais queridos. (...)
Havia também no nosso considerável crítico a digna ambição de ser o
contrário  do  que  lhe  parece  que  Tobias  Barreto  foi:  um  ‘mestiço
impulsivo e malcriado’. (Vítor, OC, vol. II, p. 164)

Poderia  ainda  elencar  outros  artigos  e  estudos  de  Nestor  Vítor  em  que  as

referências a José Veríssimo ou à Revista Brasileira (em sua terceira fase), dirigida por

este, são irônicas ou pejorativas, creio que, no entanto, o que foi exposto permite ter um

panorama da visão de Vítor e o modo como buscou explicitar a parcialidade tanto em

José Veríssimo quanto nos demais críticos da geração de 1870.

Considerações finais

Com um olhar, penso, bastante moderno, Nestor Vítor pôde encarar os críticos de

sua época, relativizando a própria crítica enquanto atividade intelectual que não excluía

a parcialidade. 

Mesmo que Veríssimo tenha se oposto abertamente ao naturalismo na última fase

de sua carreira como aponta João Alexandre Barbosa (1974) em A tradição do impasse

ou tenha havido originalidade  na  apreensão das  teorias  europeias  tanto  em Romero

quanto  em  Araripe  Jr,  como  apontam,  respectivamente,  Antonio  Candido  (2006)  e

Alfredo Bosi (1978), o fato é que a crítica literária esteve eivada de preconceitos, de

tomadas de posição,  de preferências pessoais e das próprias concepções naturalistas,

com sua perspectiva étnica e mesológica que prejudicou a leitura do simbolismo.

Não “voluntariamente” os críticos da época foram exigidos a atender a demanda

do campo literário, imiscuído, pela pouca diferenciação das atividades intelectuais, com

os demais campos culturais, e mesmo com outros campos, como o propriamente político

(participação nas campanhas presidenciais, eleição nos Estados, etc.). A aproximação

com concepções mais estéticas, ou mais “voluntariamente imparciais”, trazia em seu

bojo a busca por autonomia do campo literário, ao mesmo tempo que a constituição

desta  dependia  da  diversificação  das  produções  escritas,  da  ampliação  do  mercado

editorial, do maior consumo dos bens culturais pelos setores médios da sociedade, o que

só seria alcançado após a década de 30, portanto, após a morte de Nestor Vítor.
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Sem autonomia relativa, o campo literário era penetrado por demandas, valores,

interesses que pouco tinham de “literários”. Nestor Vítor, como afirmei, por sua posição

original do campo, como crítico secundário, acabou por compreender em certa medida a

política  que  subsistia  nas  relações  literárias,  isto  é,  a  importância  de  um capital  de

relações pessoais. 

O presente texto buscou apresentar e analisar um pouco da produção crítica de

Nestor Vítor, no que ela apresenta de avaliação da obra da geração de 1870 a partir do

que ele denominou de política literária dominante na República Velha.
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