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Arthur de Salles, poeta baiano filiado à corrente parnasiano-
simbolista, viveu no período compreendido entre os anos de 1892 a 1952. 
Aos treze anos escreveu seus primeiros versos. Em 1905 diplomou-se pe-
la Escola Normal da Bahia e em 1908 foi nomeado para exercer o cargo 
de bibliotecário da Escola Agrícola da Bahia. Em 1901, juntamente com 
outros jovens escritores, fundou a Agremiação Literária Nova Cruzada, 
cujas atividades se encerraram em 1914 e que contou com a presidência 
de Arthur de Salles entre os anos de 1913 a 1914. Esta agremiação literá-
ria produziu uma revista que levou o mesmo nome: Nova Cruzada, circu-
lando até 1910. Neste veículo literário Arthur de Salles publicou muitos 
dos seus poemas, os quais aparecem também em outros veículos de in-
formação e cultura, como jornais e revistas: Gazeta do Povo, O Imparci-
al, Diário da Bahia, Nova Revista, Os Annaes, Arco e Flexa, Renascen-
ça, A Luva, Bahia Ilustrada etc. Objetiva-se, no presente trabalho, tratar 
das etapas que integraram o labor da edição crítica realizada com os so-
netos dispersos do poeta, ou seja, aqueles que não contaram com uma 
publicação textual, apenas que circularam em jornais e revistas, bem co-
mo dos textos inéditos. Além disso, apresenta-se também um estudo a-
cerca do vocabulário antroponímico, o qual traz nomes de personagens 
famosos da literatura universal, bem como figuras ilustres das letras bai-
anas e da música clássica. Os antropônimos constantes em alguns sonetos 
remetem para o processo de intertextualidade presente na obra de Arthur 
de Salles e fruto de suas leituras. Sendo assim e diante do exposto, apre-
sentar-se-ão as etapas da edição crítica dos sonetos e o estudo do vocabu-
lário antroponímico e sua relação intertextual. 


