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introdução

Este estudo tem como objeto a poesia de Bernardo Guimarães e 
Cruz e Sousa, buscando investigar os elementos grotescos por eles 
explorados. A escolha dessa categoria estética como eixo de nossas 
investigações deve‑se ao fato de a crítica até o momento ter dedi‑
cado pouca atenção à participação do grotesco no universo estético 
desses autores. Além disso, o grotesco abre caminho para a com‑
preensão da lírica brasileira do século XIX por um viés diretamente 
ligado à poética moderna. Isso porque o grotesco – com seus efeitos 
dissonantes, forma distorcida e exploração de temas marginais – 
permite vislumbrar, em pleno Brasil oitocentista, o desenvolvi‑
mento de obras esteticamente ousadas e críticas, relacionadas in‑
tertextualmente a tradições europeias pouco rastreadas em nosso 
país em termos de suas reverberações.

A presença do grotesco em Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa 
oferece uma perspectiva de análise da lírica romântica brasileira 
que vai além do quadro canônico usualmente levado em conta. Per‑
tencentes a estágios distintos de nossa história literária – romantis‑
mo e simbolismo –, os dois poetas, não obstante, compartilham 
aspectos e procedimentos composicionais, sendo o ponto de inter‑
secção o grotesco. De fato, o grotesco imprime nesses dois poetas, 
inseridos e formados em ambiente cultural conservador, laivos de 



rebeldia e propensão a inovações estéticas que os afastam em boa 
medida da lírica tradicional.

À sombra do grotesco é possível observar surpreendentes ten‑
sões – típicas da modernidade – no contexto cultural brasileiro do 
século XIX, o qual notoriamente estava tanto submetido a relações 
de dependência aos países desenvolvidos da Europa como distante 
do progresso técnico que motivou as reações estéticas modernas. 
Mediante o prisma do grotesco, tornam‑se visíveis manifestações 
veladas e silenciosas de nossa poesia que se sublevaram contra os 
ditames da cultura dominante e da literatura oficial. Os recursos de 
expressão do grotesco empregados na lírica brasileira do século 
XIX preservam em seu cerne aspectos significativos dos postula‑
dos basilares do romantismo. Isso nos permite constatar que a his‑
tória dessa categoria estética é mais ramificada do que se supõe e 
que os vínculos da literatura brasileira com a europeia não são pau‑
tados na mera reprodução de modelos, mas no compartilhamento 
de necessidades expressionais.

O grotesco, com suas subversões ao cânone literário e experiên‑
cias por vezes ousadas em busca do novo – como se observa em 
Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa –, comprova que a moderni‑
dade também se fez sentir no Brasil, de maneira particular e distin‑
ta da Europa. Como pretendemos mostrar ao longo deste trabalho, 
o grotesco surge como ponto problemático no quadro de nossa poe‑
sia de orientação romântica, sendo por vezes a expressão da exce‑
ção, do desvio e da contracorrente, mesmo que se justifique por 
dispositivos de nossa literatura e se preserve ao longo de todo nosso 
romantismo.

O viés do grotesco projeta uma luz singular sobre a poesia bra‑
sileira. Por meio dele, ganhamos novo acesso às obras de Bernardo 
Guimarães e Cruz e Sousa, já que ambos concederam ao grotesco 
um lugar especial dentro de seu processo de composição. Desse 
modo, o grotesco nos ajuda a compreender alguns dos enigmas que 
envolvem sua lírica tanto no que tange aos recursos exclusivamente 
discursivos empregados pelos dois poetas, quanto ao lugar incerto 
que ambos sempre ocuparam em nossa literatura.
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Afinal, Bernardo Guimarães durante muito tempo teve sua 
poesia relegada a segundo plano na historiografia literária. No en‑
tanto, entre os românticos nacionais, é dele a expressão mais bem 
acabada do grotesco na lírica, já que o poeta mineiro explorou pra‑
ticamente todas suas possibilidades. Além disso, ele preservou 
para a posteridade uma amostra da modalidade poética que, em‑
bora obscura, possivelmente foi bastante difundida entre a geração 
ultrarromântica brasileira da qual o escritor fez parte – a modali‑
dade da poesia satânica, nonsense e anárquica conhecida como poe
sia pantagruélica.

Não parece de todo equivocado dizer que o melhor de sua poe‑
sia está nessa instância propícia ao grotesco quase esquecida de 
nosso romantismo. Desse modo, o grotesco serve não apenas ao en‑
tendimento das particularidades do estilo de Bernardo Guimarães, 
como esclarece o lugar quase marginal que sua poesia ocupou du‑
rante muito tempo em estudos não só sobre o romantismo como de 
sua obra.

Já Cruz e Sousa, sob o signo do simbolismo, arrisca um retorno 
aos ideais românticos em uma época dominada pelo Zeitgeist rea‑
lista, radicalizando muitas de suas formas de expressão, como o 
grotesco, que recebe uma hipérbole em sua poesia. Como preço de 
tais ousadias, o poeta experimentou a incompreensão de críticos e 
leitores.

Tendo em vista esse cenário, pretendemos aqui estudar a obra 
de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa como forma de depreender 
algumas pistas sobre a prática do grotesco na poesia romântica bra‑
sileira. Não nos propusemos a um estudo aprofundado do roman‑
tismo ou do fenômeno moderno, só nos arriscamos em conside‑
rações sobre esses conceitos na medida em que eles fornecem as 
bases para nossa investigação. O grotesco carrega consigo uma pe‑
sada tradição que inevitavelmente tem ressonância na obra desses 
dois poetas brasileiros; por isso, remetemos a essa tradição, com o 
máximo de cautela possível, para empreender reflexões mais pro‑
fundas sobre as manifestações constatadas na obra de Bernardo 
Guimarães e Cruz e Sousa.
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É válido lembrar que não buscamos evidenciar pontos de con‑
vergência entre o grotesco em Bernardo Guimarães e em Cruz e 
Sousa. O emprego do grotesco pelos dois poetas é muito distinto, 
sendo cada qual gerado em ambiente, época e com objetivos di‑
versos. Desse modo, a maneira como Bernardo Guimarães plas‑
mou suas fantasias grotescas diverge das ambições poéticas de Cruz 
e Sousa. Como os de Bernardo Guimarães, os modelos de Cruz e 
Sousa são estrangeiros, mas, se Bernardo Guimarães extraiu seu re‑
pertório grotesco das baladas anglo‑germânicas, de François Rabe‑
lais, Wolfgang Goethe e E. T. A. Hoffmann, Cruz e Sousa foi buscá‑
‑lo sobretudo em Charles Baudelaire.

O grotesco de Cruz e Sousa não foi bebido nas fontes de Bernar‑
do Guimarães, e nem poderia; o ludismo, a vulgaridade e a comi‑
cidade sinistra da lira grotesca do autor mineiro são de um paladar 
pouco ao gosto da vertente soturna e ciclópica de Cruz e Sousa.  
A despeito de suas especificidades, os dois poetas irmanam‑se por 
indiciarem em sua poesia o percurso sofrido pelo grotesco ao longo 
do romantismo – inicialmente, como demonstra Bernardo Gui‑
marães, um grotesco ainda próximo de suas origens cômicas e fer‑
ramenta a serviço da exacerbação de contrastes; posteriormente, 
como comprova Cruz e Sousa, um grotesco acentuadamente sério, 
veículo de uma nova beleza, que busca alargar as fronteiras do belo, 
problematizando e reavaliando o status das categorias e gêneros  
estéticos.

Desse modo, nosso trabalho investiga as incidências do grotes‑
co na obra de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa sem aventar li‑
gações ou influências entre eles além daquelas asseguradas pela 
fonte comum do manancial romântico de que ambos os poetas sor‑
veram. Pode‑se dizer que o fato de terem valorizado a expressão do 
grotesco já garante a empatia entre Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa, assim como demonstra a afinidade dos dois com os aspectos 
mais agressivos e rebeldes da estética romântica.

Dispostos em um mesmo quadro, Bernardo Guimarães e Cruz 
e Sousa possibilitam a visualização de dois momentos do grotesco 
romântico na lírica brasileira. Com Bernardo Guimarães, testemu‑
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nhamos como o grotesco se estabeleceu no romantismo; com Cruz e 
Sousa, como esse aspecto se desenvolveu dentro da estética român‑
tica. É claro que Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa não compor‑
tam todas as manifestações do grotesco na lírica romântica brasi‑
leira, menos ainda no romantismo lírico. Mas, como se pretenderá 
mostrar, reminiscências do processo de evolução do grotesco no 
cerne do romantismo (e por extensão da modernidade) estão pre‑
sentes no rumo trilhado por essa categoria em suas manifestações 
nos dois poetas. Assim, não se pretende resumir a história do gro‑
tesco na lírica romântica brasileira a Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa, mas perscrutar, por meio da análise particular da obra de 
cada um deles, as ressonâncias do grotesco na lírica de todo o ro‑
mantismo.

A disposição dos capítulos do livro atende a uma diretriz de afu‑
nilamento, partindo‑se de reflexões mais generalizadas sobre con‑
ceitos como romantismo, grotesco e modernidade para, ao final, 
chegar às considerações sobre as obras de Bernardo Guimarães e 
Cruz e Sousa. Optou‑se por tal orientação para que as análises dos 
elementos específicos das obras dos dois poetas constituintes do 
corpus do trabalho, antes de se formularem, já demonstrassem seus 
fundamentos. Essas reflexões prévias também tiveram a função de 
mostrar que a expressão do grotesco nas obras de Bernardo Gui‑
marães e Cruz e Sousa não constitui fenômeno isolado, ou seja, que 
esses dois poetas extravagantes não estão sozinhos em suas aven‑
turas pelos caminhos turvos do grotesco.

No primeiro capítulo, pretendemos justificar os pontos de con‑
tato entre as obras de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa, apre‑
sentando, em linhas gerais, as condições em que se estabelecem os 
mecanismos grotescos em suas obras e os reflexos dessas práticas 
na trajetória de cada um dos poetas na literatura brasileira. O pri‑
meiro capítulo tem função indicativa para os rumos do trabalho, já 
que as questões levantadas nele serão mais bem desenvolvidas nas 
etapas seguintes.

O segundo capítulo tem como matéria os aspectos particulares 
que revestem o belo no romantismo. Esse belo é moldado segundo 
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concepções muito próprias (se comparadas à poética clássica) im‑
plantadas pelos românticos, as quais imprimiram um novo perfil a 
conceitos tradicionais e se manifestam, por exemplo, na analogia, na 
ironia, na hipérbole da subjetividade e na beleza do horror. Essa con‑
cepção está no centro de nossas investigações sobre o imaginário es‑
tético romântico, que visam discutir como as inovações do grotesco 
contam com subsídios para se alocar no centro da estética romântica. 
Tais reflexões confluem para a constatação da intimidade do grotes‑
co romântico com determinados aspectos da modernidade.

No terceiro capítulo, aborda‑se a maneira com que a moder‑
nidade abre caminho para o grotesco como uma de suas especifici‑
dades estéticas. Aspectos como a volúpia do novo, a rejeição ao 
progresso e a autoconsciência do artista como exilado que contem‑
pla o céu nebuloso do ideal, imerso no turbilhão do moderno são 
examinados nessa parte do trabalho tendo em vista a consonância 
com o grotesco, categoria que ganhará destaque nas discussões do 
capítulo posterior.

O conceito dessa categoria é assunto do quarto capítulo deste 
trabalho. Nele, realizamos um levantamento de teorias e manifes‑
tações do grotesco que confluem para o perfil que ele adotará no 
romantismo. Para isso, investiga‑se um espectro que comporta os 
ornamentos grotescos originais, alguns juízos estéticos da Antigui‑
dade e, com destaque especial, teorias que envolvem as manifes‑
tações do grotesco no romantismo. Como interlocutores das consi‑
derações feitas nesse capítulo, temos os estudos de Wolfgang 
Kayser e Mikhail Bakhtin. O objetivo principal desse capítulo é ex‑
trair os fundamentos que irão nos guiar na interpretação do grotes‑
co nas obras de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa.

O quinto capítulo serve de prelúdio às discussões sobre a obra 
de Bernardo Guimarães. Ele nasce da necessidade de descrever a 
maneira conflituosa com que o grotesco se estabelece no romantis‑
mo brasileiro, determinando o caráter subversivo com que essa ca‑
tegoria é injetada na lírica de Bernardo Guimarães.

O sexto capítulo é dedicado à análise da poesia de Bernardo 
Guimarães sob a ótica do grotesco. Dois aspectos dominantes de 
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sua lírica são explorados nesse capítulo – o nonsense e a comicidade 
sinistra. Três poemas, dominantemente, são analisados: “Mote es‑
trambótico”, o soneto “Eu vi dos polos o gigante alado” e a “Orgia 
dos duendes”. O primeiro permite reflexões sobre os dispositivos 
da poesia nonsense de Bernardo Guimarães, representativa da práti‑
ca dos ultrarromânticos paulistas, definida como poesia pantagrué
lica; o segundo é abordado em relação aos expedientes típicos da 
lírica moderna, na forma despretensiosa do jogo verbal; e o terceiro 
é tomado como emblema do lirismo grotesco de nosso romantismo. 
Nossas considerações sobre o grotesco em Bernardo Guimarães 
orientam‑se pela junção de contrastes e pela utilização das moda‑
lidades lúdicas e cômicas como expressões de ousadia estética que, 
de alguma maneira, desafiam as correntes principais de nosso ro‑
mantismo. O grotesco de Bernardo Guimarães não teve sucessores 
para além das fronteiras do romantismo ultrarromântico. Outro 
momento do grotesco em nossa poesia, contudo, parece ser inaugu‑
rado sob os auspícios da lírica de Baudelaire. Suas pegadas nos le‑
vam a Cruz e Sousa, mas, antes dele, passam por alguns outros poe‑
tas que foram sensíveis ao grotesco baudelairiano. É disso que 
tratamos no capítulo seguinte.

O sétimo capítulo aborda, em linhas gerais, as manifestações do 
grotesco em poetas menores de nossa literatura, autores de uma lí‑
rica hesitante entre as heranças românticas e as aspirações realistas. 
Três poetas são considerados brevemente nesse capítulo: Carvalho 
Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier. Nosso foco detém‑se sobre 
a maneira particular com que esses autores se apropriaram do re‑
pertório de Baudelaire para efetuar a negação do romantismo. 
Como muitos dos elementos utilizados nessa reação partem do pró‑
prio romantismo (dentre eles a própria poética de Baudelaire), o 
esforço desses poetas foi baldado. Contudo, sua poesia preparou 
terreno para a dicção mais madura que o grotesco encontrará em 
Cruz e Sousa. Esse capítulo, desse modo, visa preencher o espaço 
que há entre o grotesco característico do romantismo inicial, per‑
ceptível em Bernardo Guimarães, e a expressão vigorosa do grotes‑
co “decadente” que se verá em Cruz e Sousa.
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O oitavo e último capítulo de nosso estudo é dedicado às mani‑
festações do grotesco em Cruz e Sousa. Cruz e Sousa difere de Ber‑
nardo Guimarães por ser poeta localizado em época de maior ama‑
durecimento dos postulados românticos. Afinal, a estética da qual 
é tributário, o simbolismo, radicaliza muitas das diretrizes român‑
ticas originais. No que tange à categoria estudada, nota‑se que a 
inclinação aos contrastes, que desde sua origem a acompanha, torna‑
‑se mais sofisticada e intensa. Assim, em Cruz e Sousa, o grotesco 
muitas vezes expressa‑se em uníssono com o sublime, que lhe é se‑
minalmente oposto .

Cruz e Sousa, robustecido pelo aprendizado simbolista, ousa 
enveredar por enseadas desconhecidas à média dos românticos 
anteriores. Por isso, sua obra atesta a evolução do grotesco dentro 
do romantismo. Comparado a Bernardo Guimarães, Cruz e Sousa 
representa outro estágio da categoria em nossa lírica romântica. 
Como seu grotesco assume aspectos bastante amplos e variados, 
detemo‑nos nesse capítulo apenas nos pontos em que ele se en‑
contra com o sublime. Buscamos, com isso, evidenciar nuanças 
inusitadas que o grotesco romântico recebe dentro do molde sim‑
bolista.

Os poemas de Cruz e Sousa analisados são, em particular: “Ma‑
jestade caída”, “Acrobata da dor”, “Múmia” e “Tédio”. Esses poe‑
mas foram colhidos ao longo de toda a obra de Cruz e Sousa (com 
exceção dos volumes de prosa poética): os três primeiros são sone‑
tos publicados em Broquéis (1893) e o quinto poema consta em Fa
róis (1900). Também auxiliam nossas análises considerações rá‑
pidas sobre poemas integrantes do último livro do autor, Últimos 
sonetos (1905). Com a análise de “Majestade caída” e “Acrobata da 
dor”, procuramos discutir a visão do artista na obra de Cruz e Sou‑
sa, concebido como anátema inspirado e funâmbulo demoníaco. O 
soneto “Múmia” dá ensejo a reflexões sobre a transcendência na 
obra de Cruz e Sousa, gerando o tópos do aniquilamento extático 
como experiência transcendente. O último poema tratado, “Té‑
dio”, serve de eixo para reflexões sobre a substância poética maldi‑
ta de Cruz e Sousa e sua tentativa de operar a transcendência pelos 
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portais abertos ao desconhecido encontrados no lado mais sombrio 
da fantasia.

Com esse percurso entre os caminhos incertos do grotesco na 
lírica de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa pretende‑se, portan‑
to, entender os acordes estranhos da lira dissonante que a categoria 
analisada representa em nossa poesia. Como nosso estudo é dedi‑
cado a uma estética marginal, foi inevitável a escolha de autores es‑
tigmatizados pelo signo da marginalidade.

Nosso trabalho surge como pequena contribuição para esse 
terreno que o grotesco representa na lírica romântica brasileira. 
Por conta das contingências que ditaram os rumos de nosso ro‑
mantismo, trata‑se, sem dúvida, de terreno inóspito. Contudo, é 
um campo pouco lavrado, possivelmente à espera de que muitos 
de seus frutos estranhos ainda sejam desenterrados. Quando cons‑
tatamos que, mesmo respirando o ar rarefeito de suas respectivas 
épocas, os germens grotescos brotaram e se desenvolveram com 
tamanho vigor – tanto em Bernardo Guimarães, quanto em Cruz e 
Sousa –, perguntamo‑nos se não seria possível que a lira dissonan‑
te do grotesco ainda conte com diversos outros acordes em nosso 
romantismo.

Por ora, vejamos primeiro o resultado de nossas incursões por 
esse terreno.


