
1 
 

 

  

REPENSAR O BRASIL MODERNO A PARTIR DAS DISCUSSÕES MÉDICAS: 

UMA REAVALIAÇÃO A PARTIR DA TRAJETÓRIA E DAS OBRAS DE 

GASTÃO CRULS1 

Andressa Marzani (UFSC) 

 

RESUMO 

Affonso Romano de Sant’Anna já discutia a necessidade de revisão da historiografia literária e 

do corpus oficial de nossa literatura. Para ele, exercia-se então uma ideia elitista de literatura, 
pautada em conceitos ideológicos como “artístico” e “belo” (SANT’ANNA, 1977, p. 14), 
privilegiando apenas certos tipos de obra. Mesmo a origem da própria palavra “literatura” pode 

ser repensada; de acordo com Raymond Williams, a delimitação do que é ou não literatura não é 
estanque, e sim construída historicamente, em um processo dinâmico, que deve ser reavaliado. 
Em que pese a distância da produção da obra de Romano de Sant’Anna – década de 1970 – para 
a atualidade, ainda se percebe esse ranço, sobretudo no que concerne à vasta camada da 
chamada “subliteratura”: a literatura de massa e os best-sellers, a narrativa policial, a ficção 
científica, as literaturas oral e folclórica. A partir das discussões feitas por esses autores, 
propomos uma reavaliação de nossa historiografia literária, repensando a importância do estudo 
de um autor que passeia entre uma proto-ficção científica e a literatura fantástica no Brasil, para 
o estudo do contexto histórico do período, bem como das discussões sobre nacionalidade e 
identidade brasileira. A trajetória intelectual, assim como trechos selecionados da obra literária 
de Gastão Cruls (1888-1959), médico carioca que atuou parte de sua vida também como 
escritor, e manteve contato com alguns círculos cariocas de escritores ligados ao Modernismo, 
servirá de ponto de partida para a reflexão sobre a historiografia literária consagrada, de suas 
contradições e aspectos que podem ser questionados.  
 
Palavras-chave: modernismo; história literária; Gastão Cruls; identidade nacional. 

 

Introdução 

 

                                                           
1 Este trabalho é um excerto de minha dissertação de mestrado em História Cultural pela UFSC, com 
orientação do Prof. Dr. Adriano Duarte, desenvolvida no momento. Na pesquisa, pretendo refletir sobre 
as discussões médicas das décadas de 1920-30 no Brasil, abordando temas como sanitarismo, higiene, 
eugenia e discussões raciais, e sua relação com os debates sobre identidade nacional, tendo como fontes 
algumas das obras literárias produzidas por Gastão Cruls. 

285

MUSEU1076
Pencil



2 
 

Affonso Romano de Sant’Anna (1977) já discutia a necessidade de revisão da 

historiografia literária e do corpus oficial de nossa literatura. Sant’Anna reflete sobre as 

diversas interpretações da própria palavra “literatura”, em que um fato literário é 

considerado enquanto tal de acordo com a sua relação com a série ou sistema literário, e 

seus correspondentes extraliterários, ou seja, tudo o que não é considerado literatura. 

Tais denominações não são estanques, e sim construídas historicamente, em um 

processo dinâmico. Destarte, o autor propõe uma ampliação do corpus oficial nacional, 

que passa também por uma reavaliação da academia: 

 

[...] por que não se tem estudado a chamada literatura de massa nas 
Faculdades de Letras e nos cursos de Comunicação? Por que perdura 
esse desinteresse pela narrativa policial, pela ficção científica, pela 
literatura oral e folclórica? Por que os bestsellers não são sequer 
examinados nem examinado é o mecanismo de produtividade dessas 
obras? (SANT’ANNA, id., p. 24). 
 

 Em que pese a distância desta produção – década de 1970 – para a atualidade, 

ainda percebe-se esse ranço. Considerando a discussão feita por Williams (2000) sobre 

a multiplicidade do ato de escrever, propomos refletir sobre a divisão entre “literatura” e 

“subliteratura”. Para Williams, a literatura ganhou sua forma moderna entre os séculos 

XVIII e XIX, em um processo complexo que envolveu a especialização da mesma 

enquanto trabalho criativo ou imaginativo – em parte, uma resposta frente às novas 

formas socialmente repressivas e mecânicas da ordem capitalista –, bem como o 

desenvolvimento de um conceito de tradição, e o surgimento da crítica. O papel desta 

foi crucial nesse processo de validação do que era ou não considerado “literatura”.  

Nesse sentido, a “literatura” é uma construção, historicamente localizada, e, 

portanto, passível de mudanças. Para Sant’Anna, a área deve então ser repensada a 

partir da superação de dicotomias como “realidade/ficção” ou “subjetivo/objetivo” (op. 

cit, p. 16-20). Ao invés disso, os estudos literários devem se ater às formas de sua 

inclusão ou exclusão, tentando compreender os processos históricos sob as quais estas 

ocorreram. Deste modo, refletindo sobre a construção da historiografia literária 

brasileira, especialmente no que se refere aos primeiros passos da “ficção científica” no 

país, este trabalho propõe uma recuperação da trajetória do autor carioca Gastão Cruls, 

percorrendo um percurso que relacione sua produção ao contexto de seu tempo. 

 

A “ficção científica” e a literatura de fantasia no Brasil no alvorecer do século XX  
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Procurando entender o surgimento da ficção científica no Brasil, Alexander 

Meireles da Silva (2008) propõe a divisão em duas fases: uma própria da Belle Époque 

(1898-1914), produção alicerçada em raízes góticas – e por isso denominada de Ciência 

Gótica; e outra do período entre guerras (1914-1930), que foi marcada pela suplantação, 

como na Inglaterra, das utopias para as distopias – a Literatura de Distopia. De acordo 

com o autor, esse tipo de ficção não encontrou no Brasil o mesmo espaço que suas 

congêneres americana e inglesa, fato talvez propiciado pela introdução tardia da 

indústria livreira e do hábito de leitura, o que dificultou a consolidação de um público 

leitor. Também a preferência do cânone pelo documental teria acabado por influenciar 

os escritores, prejudicando a sedimentação de um mercado consumidor. E, nesse 

sentido, a própria escolha do Modernismo de 1922 como ponto chave de interpretação 

histórica pela historiografia literária teria auxiliado nesse processo. 

 A primeira categoria proposta por Silva teria sido influenciada pela produção de 

autores como Mary Shelley, Edgar Allan Poe, Robert Louis Stevenson, Nathaniel 

Hawthorne e outros, que apresentavam em suas obras figuras grotescas, histórias 

macabras e criaturas mecânicas. Essa literatura geralmente é associada, por conta desses 

elementos, ao Decadentismo e ao Simbolismo. Tratava-se, no exterior, dos primeiros 

contatos com as inovações advindas da Revolução Industrial. 

Esse período, compreendido entre o final do século XVIII e início do XX, foi 

marcado por modificações no cenário ocidental em níveis econômicos, sociais e 

culturais nunca antes experimentados. Tais mudanças provêm tanto de uma nova 

dinâmica na economia internacional, emergida com a Revolução Industrial, como da 

ascensão de uma lógica racional de pensamento iluminista, e suas subsequentes ondas 

revolucionárias, iniciadas em 1789. Ganhando força com a chamada Segunda 

Revolução, entre 1850 e 1870, essas transformações modificaram a vida em diversos 

níveis.  

 Foi nesse período em que a ideia de progresso sem limites tomou forma, 

implicando na ilusória crença de conforto material, estabilidade e paz. A avultada 

industrialização, somada a um período de crescimento econômico geral e relativa 

estabilidade política internacional (pelo menos europeia) possibilitou o otimismo com a 

ciência, vista então como chave para o desenvolvimento humano. Novas correntes de 

pensamento surgiram, baseadas em uma ideia de evolução linear e progressiva. 
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Dentro dessa configuração, o Brasil vivenciou também as rápidas mudanças. A 

abolição do regime escravista e, sobretudo, a mudança do regime político, vieram a 

transformar o país, bem como uma crescente urbanização dos espaços, a vinda de 

imigrantes de diversas partes, e uma ainda incipiente industrialização, que já faziam 

sentir seus efeitos. Essas transformações econômicas e políticas implicaram também na 

flutuação das taxas cambiais, encarecendo as vidas nos grandes centros e dificultando o 

acesso das populações mais carentes a itens básicos. Segundo Bosi, a vida pública 

brasileira era marcada “de um lado, [por] arranjos políticos manejados pelas oligarquias 

rurais; de outro, [pelos] novos estratos socioeconômicos que o poder oficial não 

representava” (BOSI, 1975, p. 399). Nesse ínterim, ideologias conflitantes coexistiam: o 

tradicionalismo do mundo agrário e as novas possibilidades permitidas pela 

modernização da urbe.  

Contudo, essas possibilidades só podem ser entendidas quando consideradas 

dentro do contexto de um Brasil plural, onde as posições ganhavam diferentes 

contornos. Nesse sentido, eventos díspares como as Greves Operárias de 1917-1919 em 

São Paulo, ou os movimentos de religiosidade popular, como Canudos (1893-1897), 

podem ser compreendidos à luz de uma sociedade contraditória, em busca de sua 

identidade. Destarte, a literatura produzida no período dialogou com esses problemas, 

por vezes contraditoriamente. No Brasil, essa ficção de Ciência Gótica iria encontrar 

eco nas produções de Álvares de Azevedo, Coelho Neto e João do Rio. Contudo, essa 

vertente se manifestou tardiamente, e não criou raízes. 

 Dentro da segunda fase proposta por Silva, as narrativas partem de uma longa 

tradição ocidental de utopias, com um corpus de fórmulas fixas, superando-as. Uma de 

suas primeiras aparições foi em As viagens de Gulliver, de Jonathan Swift (1726), em 

que o autor faz “estilhaçar o gênero a partir de dentro” (BACKZO, 1985, p. 358), 

transformando sociedades imaginárias em contra-sociedades. É, contudo, no período das 

tensões do entre guerras, de maior desenvolvimento tecnológico, que as distopias 

ganharam fôlego, marcadas por uma desconfiança com um sistema altamente 

organizado, o debate sobre a presença da ciência na vida individual e social, e a 

contestação de uma evolução humana linear.  

Desenvolvidas a partir das obras de H G Wells e Eugene Zamiatin, as distopias 

encontraram seu ápice nos livros de George Orwell e Aldous Huxley, já na década de 

1940. Em diferença da utopia, a sociedade representada não é mais um modelo perfeito 

a ser seguido, mas geralmente a ser evitado, ou um possível futuro desastroso, 
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decorrente das escolhas do presente. Alguns elementos aparecem claramente: a relação 

hierárquica entre oprimido e opressor, o controle social e individual, bem como a 

ligação entre conhecimento e exercício do poder.  

Destarte, seus elementos de antecipação podem ser aproximados da ficção 

científica, embora nenhuma das categorias seja simples e fixa. Silva resolve o problema 

entendendo essas primeiras manifestações distópicas também como um movimento 

constituinte da ficção científica. No entanto, Francisco Skorupa considera que os 

autores estrangeiros e brasileiros que escreveram impressões sobre a ciência, entre os 

séculos XIX e início do XX, “o fizeram sem ter a consciência exata do nascimento da 

nova forma literária, até mesmo pela própria indefinição na denominação do que estava 

sendo feito” (2001, p. 53). O próprio termo sciencefiction só seria cunhado em 1926, 

com Hugo Gernsback. Nesse sentido, optamos aqui por manter a divisão feita por Silva, 

tendo em mente, contudo, que as primeiras manifestações do gênero se adequam mais 

ao termo “proto-ficção científica”, utilizado por Skorupa. No Brasil, Monteiro Lobato e 

Gastão Cruls se sobressaem na experimentação inicial do gênero.  

Gastão Cruls nasceu no Rio de Janeiro, em 1888. Era filho do astrônomo belga 

Luís Cruls, autor de Planalto central do Brasil. Se formou em Medicina em 1910, com 

atuação na área de sanitarismo. Ainda estudante, entrou para a Assistência Pública. Ao 

mesmo tempo, desenvolveu um interesse pela literatura. Seus primeiros contos surgiram 

entre 1914 e 1915, publicados na Revista do Brasil, fase Monteiro Lobato. Estes contos 

iriam mais tarde integrar seu livro de estreia, Coivara (1920). Por fim, acabou se 

desiludindo e abandonando a carreira médica2. 

Começou a frequentar tardiamente os círculos literários; contudo, manteve 

contato com nomes como Alberto Rangel, Antônio Torres, Gilberto Amado e Monteiro 

Lobato (MENEZES, 1969, p. 411). Além disso, administrou por certo tempo a editora 
                                                           
2 Embora essa informação seja encontrada em diversos autores (MENEZES, 1969; MOISÉS; PAES, 
1967; SKORUPA, 2001; IACHTECHEN, 2008; SILVA, 2008), não pude descobrir a data exata em que 
isso ocorreu. A nota da editora nas publicações de Gastão pela José Olympio indica a data em que o autor 
teria permanecido na Assistência Pública. E a mesma nota informa: “[...] primeiro bibliotecário da antiga 

Universidade do Distrito Federal, cargo que exerceu por pouco tempo, Gastão Cruls, que era médico 
sanitarista do Ministério da Educação e Saúde, deixou o cargo em 1939, quando foi nomeado Chefe da 
Divisão de Bibliotecas e Cinema Educativo da Prefeitura do Distrito Federal [...]” (CRULS, 1958). Na 
nota, fica confuso se o cargo que Cruls deixou foi o de bibliotecário ou de médico do Ministério da 
Educação e Saúde. Deste modo, só se pode fazer suposições. Acredito, pelas indicações que dão 
comentários encontrados sobre sua biografia, que o autor tenha deixado o exercício da medicina em 
meados da década de 1920, considerando-se também que a publicação de A Amazônia misteriosa (1925) 
lhe deu alguma notoriedade (HALLEWEL, 1985, p. 345). Possivelmente, tenha permanecido mais algum 
tempo em funções administrativas correlatas – atividade que, se levada a cabo, foi desenvolvida em 
paralelo a outras funções que exerceu (bibliotecário, editor, tradutor).  
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Ariel, juntamente com Agripino Grieco. A editora manteve, entre 1931 e 1938, o 

Boletim de Ariel – segundo Lawrence Hallewel, “a revista literária mais importante da 

época” (1985, p. 345).  

Desde seus primeiros contos, sua escrita dialoga com suas experiências enquanto 

médico, suscitando discussões sobre a capacidade de cura da Medicina, ou a face 

antiética da ciência. Foi com A Amazônia misteriosa, obra lançada em 1925, que Cruls 

recebeu maior reconhecimento. Esse romance pode ser considerado um dos primeiros 

de proto-ficção científica distópica no país (SILVA, op. cit., p. 10). O autor publicou 

ainda Elsa e Helena (1927), A criação e o criador (1928), História puxa história 

(1938), e o estudo histórico Aparência do Rio de Janeiro (1947). Além disso, participou 

de algumas expedições para a Amazônia, relatadas nos livros A Amazônia que eu vi 

(1930) e Hiléia amazônica (1944). Faleceu em 1959. 

De acordo com Otto Maria Carpeaux, Cruls seria pré-modernista, apesar de 

contemporâneo do Modernismo (CARPEAUX apud MOISÉS; PAES, 1967, p. 83). 

Essa consideração se faz sobretudo em termos estéticos; no entanto, para Monica 

Pimenta Velloso (2003), a conceituação do período que antecede a Semana de Arte 

Moderna de 1922 pode ser questionada, na medida em que delimita os diversos 

movimentos e autores em função de um evento (posterior) elegido como chave para o 

entendimento de outros períodos (anteriores). De modo diverso, Velloso entende o 

modernismo como um processo contínuo ao longo do tempo.  

Se for repensada a partir de sua preocupação com os problemas nacionais, a 

chamada “Geração de 1870” também pode ser considerada modernista. É certo que essa 

geração guarda suas especificidades frente ao grupo de 1922. Consideravam a 

nacionalidade como uma matéria-prima ainda a ser trabalhada pelo saber científico das 

elites intelectuais. Mas, se em um primeiro momento, havia uma discussão por vezes 

“envergonhada” sobre o país, ela não deixava de ser, contudo, uma tentativa de 

compreensão de sua diversidade. 

Assim sendo, podemos questionar a utilização de termos como “pré-

modernismo”, que acabam por reforçar a data de 1922 como marco. Não se trata, nesse 

sentido, de negar a influência da Semana, mas sim de relativizá-la. Deste modo, 

reinterpreta-se o termo “modernista”, aqui reconsiderado não só em seu caráter de 

movimento artístico, mas em sua relação com a dinâmica do cotidiano na urbe, 

construída também em seus espaços informais e diversidade de expressões. Por isso, o 

entendimento do período compreendido entre as últimas décadas do século XIX e 1922 
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não como um intervalo à espera da renovação, mas permeado por uma “cultura do 

modernismo” (VELLOSO, ibid., p. 360). 

Por outro lado, vale retomar a discussão feita por Silva da influência do 

Modernismo (oficial e com letra maiúscula) sobre a produção de literatura fantástica e 

ficção científica no país. O primeiro deles se refere ao estabelecimento de uma distância 

entre o gosto popular e o sistema literário. De acordo com Silva, a divisão entre a 

literatura culta e a literatura de entretenimento era inexistente no período romântico 

(SILVA, op.cit., p. 134).  

O Modernismo, por sua experimentação estética, acabou por distanciar o cânone 

da literatura consumida mais amplamente. Apesar da sua tentativa de busca pelo 

nacional, suas primeiras obras não suscitaram grande interesse do público. Por outro 

lado, o impulso que o movimento ganhou inibiu o desenvolvimento de uma literatura 

“de massa” através das publicações denominadas pulp, feitas em papel mais barato, e 

muito comuns em diversos países, entre 1920 e 1940. O Brasil, contudo, acabou não 

vivendo uma “era pulp”, devido ao preconceito do mercado editorial nacional, bem 

como a preferência por autores estrangeiros já consagrados dos gêneros mais populares.  

  Apesar disso, Silva aponta que a literatura fantástica e a ficção científica 

brasileira encontraram certo espaço para se manifestar, à margem da estética 

modernista. A partir das reflexões trazidas por Velloso, podemos afirmar que o 

surgimento desse tipo de obra também pode ser entendido como parte do 

desenvolvimento de uma cultura do modernismo: uma nova maneira de responder e 

expressar os problemas ligados à constituição da modernidade.  

 

As discussões sobre sanitarismo, higiene e raça na composição da identidade 

nacional 

 

E é nesse sentido que, brevemente, propomos aqui uma reflexão sobre alguns 

aspectos da obra de Gastão Cruls. Selecionamos, para isso, o romance A Amazônia 

misteriosa (1925), bem como um de seus contos. Em A Amazônia misteriosa, o 

personagem principal é um médico que abandonou o exercício da medicina – tema 

constante da literatura produzida por Cruls. Perdido com uma expedição em plena 

hileia, trava contato com uma tribo peculiar, composta só de mulheres, cuja exceção é 

um cientista alemão. Ao longo de situações estranhas, o protagonista descobre que o 

cientista está conduzindo experimentos genéticos com as crianças do local, em uma 
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aproximação com o narrado na obra A ilha do Dr. Moreau, de H. G. Wells (1897). Com 

essa premissa, Gastão Cruls toca nas temáticas de ética na ciência, eugenia e 

miscigenação racial, debates importantes do período. 

Com os avanços da área, bem como a abertura de Faculdades de Medicina e a 

ampliação de postos e cargos, as premissas médicas passaram a fazer cada vez mais 

parte dos debates. Exemplo disso pode ser visto na importância que o discurso 

higienista deteve nas primeiras décadas do século XX. Diversas expedições foram 

enviadas aos lugares mais recônditos do país, em busca das raízes dos males nacionais. 

De acordo com Marília Mezzomo, havia um esforço na divulgação em larga escala de 

informações recolhidas, bem como de avanços da medicina de modo geral. Tentando 

levar a cura e a erradicação das doenças para diversas partes, esses profissionais 

queriam também chamar a atenção das populações citadinas e das autoridades para a 

situação precária das regiões mais afastadas (MEZZOMO, 2009, p. 15-16).  

Para Micael Herschmann e Carlos Alberto Messeder Pereira, os especialistas dos 

saberes técnicos relacionados à medicina, à educação e à engenharia, em conjunto com 

a geração literária de 1920, elaboraram discursos sobre a modernidade paradigmáticos 

(1994, p. 46). Foi nessa década em que a concepção de Brasil Moderno tomou corpo. 

Embora já viesse se delineando desde fins do século XIX, essa ideia emerge de maneira 

clara neste período, influenciando não apenas “nossa maneira de ver e pensar o mundo, 

com enorme legitimidade, até, pelo menos, meados dos anos 60, como também nos 

forneceu retratos do Brasil com que temos lidado até hoje” (ibid., p. 11). 

 Nesse sentido, modernizar também implicava em explorar e reconhecer as áreas 

mais distantes, preocupação que marcou diversos grupos modernistas. Significava, do 

mesmo modo, levar condições mínimas de higiene e saneamento às áreas mais 

recônditas, especialmente as rurais. Por outro lado, uma das preocupações dos debates 

passava, desde o século XIX, pelas questões relativas à raça e à miscigenação racial 

(MEZZOMO, op. cit., p. 50-51). E é para esses debates que as obras de Cruls apontam.  

Em A Amazônia misteriosa, Gastão Cruls levanta uma crítica aos limites éticos e 

morais da ciência, ao apresentar o cientista que conduz as experiências como alguém 

mais preocupado com suas pesquisas do que com os indivíduos envolvidos. Trata-se, 

segundo Fabio Luciano Iachtechen, de um interessante exemplo de crítica ao 

pensamento eugênico no Brasil (2008, p. 78). Embora por vezes o romance apresente os 

grupos indígenas com um viés preconceituoso, a obra problematiza as questões éticas e 

morais presentes nos debates científicos de seu tempo. Outros aspectos do romance 
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poderiam ainda ser levantados, ponto de que nos eximimos por conta do pouco espaço 

desse trabalho. 

 Do mesmo modo, em alguns de seus contos, são utilizados elementos do insólito 

e da literatura gótico-decadentista, ajudando a criar um clima de questionamento e 

aversão. Em G.C.P.A., do livro Coivara (1920), Silvino, enfermeiro de uma clínica 

onde o Professor Rodrigues atuava, parecia satisfeito com sua profissão. Contudo, 

diagnosticado com uma doença rara, e internado então em seu próprio local de trabalho, 

acaba por virar objeto de estudo do Professor e seus assistentes.  

Narrado com ironia, os exageros de um profissional mais preocupado com sua 

pesquisa do que com a saúde do paciente vão sendo delineados. O ápice do desespero, 

para Silvino, chega quando da anotação da sigla “G.C.P.A.” em seu prontuário, que em 

linguagem corrente da clínica significava “guarde o cadáver para autópsia”. O paciente 

se desespera, decidindo afinal pôr fim à vida. Lança-se então a uma fuga ao anoitecer, e 

acaba por se precipitar de um penhasco à beira do mar. Entretanto, três dias depois, seu 

corpo volta para a praia, indo por fim parar na mesa de autópsias do Professor. 

Como homem de seu tempo, Cruls vivenciou sua carreira e a compreendeu de 

determinado modo; suas acepções, sentimentos e frustrações não podem de todo ser 

dissociadas de uma vivência social do que era ser médico no período, considerando-se 

então todas as vicissitudes das mudanças tecnológicas e científicas. Na escrita de Cruls 

é visível esse processo, visto que vários de seus textos questionam aspectos negativos 

da medicina. Em que pese seu abandono da carreira – ou talvez justamente por isso –, 

essa preocupação parece ter sido constante ao longo de sua vida.  

Destarte, podemos retomar a significação dos dilemas de Cruls, observando as 

reflexões que a classe médica fazia sobre o exercício de sua profissão, bem como sua 

própria colocação enquanto membros ativos e modificadores de uma sociedade. Essa 

categoria “classe” não pode ser tomada de forma estanque, mas como um ponto de 

partida para tentar entender os debates gerados por um grupo específico que se entendia 

e exercia seu campo de ação enquanto tal. 

Nesse sentido, se há um questionamento das práticas médicas, ainda parte-se da 

ideia da proeminência dos discursos e práticas científicas como maneira de solucionar 

os problemas do país. Tais debates implicam também a discussão da função dos 

próprios intelectuais dentro da sociedade, remetendo a uma reivindicação destes por 

uma posição melhor, um reconhecimento de sua especificidade. Ocorre mesmo uma 

aproximação entre intelectualidade e política no período.  
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A intelectualidade, de maneira geral, se colocava sobremaneira em um papel de 

“mediadora necessária”, graças ao hiato existente entre o social e o político, em um 

sentido de vocação para elite dirigente (PÉCAUT, 1990, p. 22-33). Esta vocação 

compreendia, sobretudo, um “civilizar por cima”, uma construção nacional que viria das 

elites para o povo em um movimento descendente – ideia difundida, segundo o autor, 

tanto nos meios intelectuais autoritários quanto nos liberais. Esse relacionamento entre 

intelectualidade e política pode ser refletido também a partir da figura individual do 

autor e seu posicionamento social.  

 Desta forma, a atuação da intelectualidade na esfera pública se dava a partir de 

tomadas de posição, construídas ao longo do processo de sua produção material social. 

Portanto, feitas de isenções, recuos, avanços e mudanças. No caso específico de Cruls, 

percebemos um posicionamento quanto aos problemas encontrados na vivência médica: 

a desumanização da relação entre paciente e profissional, a descrença da capacidade de 

cura da Medicina. O próprio abandono da carreira de Cruls, e seu posterior 

envolvimento com a literatura, podem ser repensados nessa direção. Contudo, não 

devem também ser dissociados de suas posteriores viagens exploratórias pela 

Amazônia, a importância da divulgação de determinados valores através dos diários de 

viagem, bem como outras nuances de sua obra ficcional, marcando diferentes pontos do 

debate médico acerca de uma concepção de país.  

 

Considerações finais 

 

 Nesse sentido, buscamos recuperar a trajetória e trechos das obras de Gastão 

Cruls, tentando entender os primeiros anos da proto-ficção científica e literatura 

fantástica ou do insólito no país, a partir de uma perspectiva histórica que superasse 

alguns lugares-comum da historiografia literária. Tentando entender o autor, a obra e 

seu contexto mais amplo a partir das formulações de uma teoria materialista cultural, 

procuramos reinterpretar os sentidos possíveis dessa obra. Gastão Cruls está inserido 

nos debates sobre o Brasil em transformação do início da década de 1920. 

Sua preocupação mais evidente parece ser com os rumos da ciência e da 

Medicina em particular. Contudo, também reflete sobre o processo de urbanização e seu 

contraponto com as áreas rurais, sobre diferentes grupos étnicos, como o indígena, e 

procura mesmo elementos do folclore e da cultura popular, como mostram outros contos 

seus (“A morte do saci”, “Mãe d’água” e outros). Se, diversamente dos Modernistas 
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com maiúscula, não faz experimentações em termos estéticos e linguísticos, nem se 

aproxima de uma fala mais popular (MOISÉS; PAES, op.cit., p. 83), ainda sim faz parte 

de uma cultura do modernismo que passa a se preocupar com o nacional, fomentando 

nossa construção identitária. 
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