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1
nexos turvos do grotesco: 

Bernardo guimarães e cruz e sousa

Amigo, não faças caso 
Deste retrato tão feio. 
Ele é meu, e não alheio: 
Eu sou um soldado raso; 
Porém se feio é o vaso, 
O conteúdo é bonito. 
Eu sou um pobre proscrito, 
Que só, no meio da calma, 
solto o brado de minha alma: 
– Independência! – Eis meu grito.

Bernardo Guimarães, “Dedicatória”

Tudo isso, num grotesco desconforme, 
Em ais de dor, em contorções de açoites, 
Revive nos violões, acorda e dorme 
Através do luar das meias noites!

Cruz e Sousa, “Violões que choram”

O príncipe dos tolos e o acrobata da dor:  
poetas de lira dissonante

A tradição da crítica brasileira sempre colocou em destaque a 
importância do romantismo para o estabelecimento de nossa iden‑



tidade literária. Com efeito, a presença do romantismo na cultura 
brasileira é tão fundamental que todos os movimentos que o suce‑
dem nascem de reações a ele ou de respostas a essas reações. Desse 
modo, a crise do romantismo acarreta a plena aceitação das tendên‑
cias realistas, cujos excessos tiveram como reação a silenciosa in‑
surgência dos simbolistas. Estes, se não lograram superar o domí‑
nio dos parnasianos sobre a poesia brasileira, ao menos inseriram 
nas estéticas do findesiècle elementos como a imersão no ignoto,  
a plasmação das fantasias oníricas e a harmonização dos contrastes 
pelos nexos analógicos – notas de um romantismo radical.

Já no século XX, o quadro de ressonâncias românticas torna‑se 
ainda mais complexo, conforme atesta o simbolismo‑com‑ares‑de‑
‑vanguarda de Pedro Kilkerry, em cuja obra os postulados român‑
ticos se desdobram em visões sobre o real a partir de ângulos novos 
e oblíquos. Outro exemplo é a poesia inclassificável de Augusto 
dos Anjos, cuja linguagem tumultuada, brutal e verborrágica, de‑
dicada a uma exegese da dor universal e ocupada com o conflito 
entre a transitoriedade da physis e eternidade da arte reveste de en‑
cantamento o repertório filosófico materialista e niilista. Fora isso, 
ainda caberia menção à revisão crítica de temas típicos do roman‑
tismo empreendida pela geração modernista de 1922.

Essa cadeia de reações motivadas pelo romantismo denuncia a 
atuação de um fenômeno cultural no Brasil a partir do romantismo 
– a modernidade. Se econômica e politicamente o país estava dis‑
tante do espectro abarcado pela modernidade, no que tange ao pro‑
gresso, à industrialização, ao triunfo da razão, nossa dependência 
cultural, que sempre nos levou a buscar modelos nos países desen‑
volvidos da Europa, permitiu‑nos sentir o sabor do fenômeno mo‑
derno e conferir a ele feições próprias. Ora, a dinâmica de contradi‑
ção, autonegação e vontade de construir sobre os escombros do 
antigo, de preferência cobrindo a antiga fachada, teve seus reflexos 
em nossa cultura. Mesmo que tenha sido aclimatado à realidade 
brasileira como expressão do desejo das elites de se desenvolver 
uma cultura especificamente nacional, o romantismo – fenômeno 
de crítica à modernidade nascido em plena modernidade – trouxe 
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em seu bojo os mecanismos da crítica às convenções estéticas e cul‑
turais. São esses mecanismos que vão permitir que, menos de vinte 
anos após a instituição do romantismo no país, surgissem poemas 
dessacralizadores do sentimentalismo romântico entre a geração de 
poetas estudantes de São Paulo. Foram ainda esses mesmos meca‑
nismos que permitiram a reação às idealizações românticas com 
uma gama variada de novidades – tais como a perspectiva materia‑
lista e pessimista na ficção, a crítica social, o registro cru do cotidia‑
no, ou ainda o l’art pour l’art – elementos costurados sob a denomi‑
nação de realismo e, posteriormente, o rumor do protesto simbolista 
em nome do retorno às abstrações.

É claro que para todo esse processo contribuiu intensamente o 
influxo de ideias estrangeiras. A despeito desse influxo em nossa 
literatura, não se pode negar a presença de agentes locais. Ora, se o 
romantismo brasileiro não tivesse cedido tanto ao apelo da moda 
sentimental nos meios cultos da época, não haveria estímulo para 
que uma parcela de autores galhofeiros se entregasse à ironia sardô‑
nica e à crítica do emocionalismo frívolo que imperava. Aliás, Cruz 
e Sousa não desenvolveria um lirismo tão cheio de preciosismos e 
exageros se não precisasse provar a sofisticação de seu estro perante 
o meio parnasiano do qual destoava. Pode‑se concluir, assim, que a 
modernidade no Brasil extrai suas especificidades estéticas do con‑
flito entre a tentativa de estar em sintonia com as evoluções artís‑
ticas das nações que nos servem de modelo e as possibilidades, em 
geral limitadas, de nosso ambiente cultural. Por surgir em meio a 
tais tensões, um caráter acentuadamente contraditório determinará 
o fenômeno moderno no Brasil, o qual será palco de uma luta desi‑
gual entre o colosso do conservadorismo – útil ao desenvolvimento 
de nossa cultura – e os pequenos focos de insubordinação contra as 
práticas literárias canônicas.

É precisamente como demonstração de desvio e insubordinação 
ao paradigma da literatura oficial do século XIX que o grotesco 
surge na literatura brasileira do período – não como rebeldia vo‑
luntária, mas uma espécie de germe da subversão que dormita no 
centro de algumas estéticas adotadas como modelo em nosso país. 
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Ora, o romantismo – como se discutirá melhor em etapas posterio‑
res deste livro – surge como vertente estática de um plano ideoló‑
gico de incutir senso de nacionalidade nos meios letrados do Brasil. 
Tal objetivo edificante demanda formas de expressão elevadas, de‑
puradas e regulares, principalmente considerando‑se que as pri‑
meiras produções românticas brasileiras assumiram a responsabi‑
lidade de ser os modelos da arte vindoura – elas propuseram‑se a 
fundação de uma tradição. No entanto, como o grotesco ocupa um 
lugar bastante destacado no romantismo europeu, a implantação 
desse movimento entre nós já abriu, por si só, fissuras pelas quais 
aquela categoria poderia entrar também em nossa literatura.

Como seus recursos de expressão não estão de acordo com o 
projeto oficial da literatura romântica brasileira, o grotesco con‑
segue pouco espaço em nossa literatura e se manifesta cautelosa‑
mente. Entre os românticos, o riso e as modalidades literárias culti‑
vadas pelos outsiders – sejam eles poetas marginais ou ativos em 
agremiações de estudantes – oferecerão acolhida às manifestações 
do grotesco. Só posteriormente, quando os leitores brasileiros já es‑
tavam familiarizados com as ousadias do estilo de Baudelaire, é que 
o grotesco pôde ir além da periferia da lírica brasileira. Todavia, 
como Baudelaire acabou levando‑o a ser associado ao movimento 
simbolista (o qual era marginalizado no cenário dominado pelo 
parnasianismo), mais uma vez o grotesco foi relegado ao plano in‑
ferior de nossa literatura.

Com efeito, ele vicejou à margem da poesia oficial brasileira 
durante todo o século XIX. Nos casos em que os românticos recor‑
reram a ele, normalmente fizeram‑no sob a chancela da galhofa, 
não lhe rendendo o peso de expressão literária legítima. Isso se re‑
flete no fato de a produção mais radicalmente grotesca do período 
(representada principalmente por poemas nonsense, satíricos e obs‑
cenos) não ter sido preservada por seus autores, possivelmente por 
representarem para eles jogos verbais de pouca importância ou  
ousadias impublicáveis naqueles meios letrados tão pudicos. Só 
Bernardo Guimarães cultivará largamente e preservará as criações 
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do grotesco para os leitores que não tinham acesso às rodas margi‑
nais no qual essa poesia circulava.

Mais tarde, os parnasianos nunca se dignariam a adotar uma 
estética de extremos e irregularidades. E, antes deles, os poetas rea‑
listas só raramente transpuseram a mera convenção em suas mani‑
festações grotescas inspiradas por Baudelaire. Além disso, a pouca 
expressividade desses poetas no quadro da literatura brasileira, re‑
legou suas experiências nesse campo praticamente ao olvido. Pos‑
teriormente, Cruz e Sousa, com seu simbolismo febril e alucinado, 
cederá lauto espaço ao grotesco em sua lírica; todavia, essa categoria 
integrará o rol das extravagâncias apontadas com desdém pela crí‑
tica da época. Com Cruz e Sousa, portanto, o grotesco se torna re‑
curso expressivo, mas de um poeta marginal.

Quando nos dispomos a tratar da poesia brasileira do século 
XIX por essa ótica, os nomes de Bernardo Guimarães e Cruz e Sou‑
sa surgem surpreendentemente próximos. Ambos estão entre os 
líricos de nossa literatura que mais se utilizaram do grotesco como 
recurso inerente a sua lírica e não apenas como intervenção esporá‑
dica (conforme vemos em tantos outros poetas). Além do mais, as 
manifestações do grotesco na poesia de Bernardo Guimarães e Cruz 
e Sousa, possivelmente por estarem imbricadas à sua identidade lí‑
rica, estão entre as mais autênticas de nossa literatura. Por isso os 
dois poetas, cada um em seu contexto, estão entre os mais expres‑
sivos representantes do grotesco na nossa poesia de orientação ro‑
mântica.1

1 É impossível falar do grotesco na lírica brasileira sem pensar na produção de Au‑
gusto dos Anjos (1884‑1914). Com efeito, o anômalo, o extravagante e o disforme – 
elementos comportados pelo grotesco – surgem raras vezes em nossa lírica com uma 
impostação tão dura, impactante e mesmo incômoda quanto no modo como esse poe‑
ta paraibano utilizou em sua obra Eu (1912). O grotesco, na obra de Augusto dos 
Anjos, constrói uma ponte entre o ordinário e o grandioso, sendo o responsável por 
moldar um mundo de coisas abjetas, de mau‑gosto, de estranhamento do comum e 
de putrefação, onde o autor encontrou analogias com o grande estranhamento face 
ao universo do caos, do fatídico, do monstruoso e do Nada. Augusto dos Anjos ocu‑
paria facilmente um lugar junto a Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa para compor 
com eles uma sinistra plêiade do grotesco na poesia brasileira. Intermediário entre as 
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Comparando‑se as expressões do grotesco em Bernardo Gui‑
marães e em Cruz e Sousa, encontramos no primeiro a represen‑
tação das premissas fundamentais do grotesco romântico (em espe‑
cial a união de contrastes e a exploração do potencial perturbador 
do riso); já no segundo observa‑se maior virtuosismo nas constru‑
ções grotescas, assim como o seu comprometimento com uma esté‑
tica nascida de radicalizações de postulados românticos. O percur‑
so que leva do grotesco em Bernardo Guimarães às formas que a 
categoria assume em Cruz e Sousa evidencia o processo pelo qual 
muitos elementos do romantismo sofrem vicissitudes ao longo da 
história do movimento. Entre Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa, 
a modernidade se estabelece com mais solidez e o mundo se torna 
ainda mais hostil às idealizações românticas. Esse, entre outros fa‑
tores, parece determinar que os contornos do grotesco em Cruz e 
Sousa sejam mais pesados e sua dicção mais grave que em Bernardo 
Guimarães. Em Bernardo Guimarães é lúdico e alegremente sinis‑
tro; em Cruz e Sousa é doloroso, sério e mesmo altivo. A análise da 
obra de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa pelo prisma do gro‑
tesco permite que tenhamos uma dimensão da lírica brasileira ro‑
mântica sob a ótica da dissonância.

Bernardo Guimarães é o melhor representante da vertente gro‑
tesca e galhofeira do nosso ultrarromantismo, sendo um tipo de vate 
oficial da poesia marginal dos românticos. Afinal, espécie de prín‑
cipe dos tolos de nosso romantismo, ele foi cantor medíocre quando 
se dedicou aos temas oficiais, e brilhante quando glosou os temas 
periféricos do movimento. Por conta disso, foi durante muito tem‑
po considerado autor menor, sendo apenas no século XX admitido 
seguramente entre os autores canônicos do romantismo brasileiro.

Cruz e Sousa foi “o negro”, “o acrobata da dor”, o “anátema 
alado” – réprobo de uma sociedade oligárquica que aspirava a um 

formas de expressão do século XIX e as novas, do século XX, o estudo da obra de 
Augusto dos Anjos, no entanto, demandaria a investigação de uma gama variada 
de assuntos (estéticos e filosóficos) que nos fariam extrapolar, de longe, os limites 
do presente estudo, já dedicado a assunto vasto e complexo. Deixamos a emprei‑
tada para um trabalho futuro.
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modus vivendi alentado pelas promessas do positivismo fornecido 
pelo modelo europeu. A essa época, o contexto cultural europeu já 
apresentara o fenômeno do ostracismo dos artistas no meio bur‑
guês, expresso nos conceitos de decadência e maldição estética, de‑
finidos pela sensibilidade de poetas precursores do simbolismo, 
como Baudelaire, Rimbaud e Verlaine, os quais, por sua opção  
de conduzir a vida por vias pouco aceitáveis pelo meio comum, fo‑
ram marginalizados. Esse foi o fator que os levou a operar a corres‑
pondência entre o estigma social e o caráter excêntrico de sua pro‑
dução estética – surgindo dessa conjugação o conceito de poeta 
maldito.

Considerando‑se a realidade dos poetas tomados pelo espírito 
do decadentismo francês, podemos dizer que o epíteto de maldito 
nasceria de uma postura de resistência ao gosto médio de seu tem‑
po, sendo, portanto, uma forma de distinção, mesmo que doloro‑
sa, do artista em relação à multidão de autômatos, seguidores pas‑
sivos dos costumes, que o burguês representaria para a sensibilidade 
estética do findesiècle. Todavia, ao se observarem os episódios da 
vida de Cruz e Sousa, a pecha de maldito encontra correspondên‑
cia em fatores determinados mais pela exclusão social do que por 
uma postura volitiva do artista; dessa forma, pode‑se concluir que 
a maldição estética nos trópicos parece possuir um gosto um tanto 
mais amargo do que a experimentada pelos poetas franceses. E, 
uma vez não encontrando lugar no mundo ordenado pelos valores 
das elites socioculturais de seu tempo, Cruz e Sousa exilou‑se, 
muitas vezes a contragosto, em seus pesadelos, almejando, não 
obstante, a eternidade por meio da poesia.

Cruz e Sousa sofreu do mesmo mal experimentado por poetas 
do findesiècle europeu que influenciaram sua lírica. Ambos estão 
sob o signo de Caim, amparados pelas asas de albatroz do Satã caí‑
do de quem Baudelaire foi o corifeu moderno – Satã esse, como su‑
gerem os versos de “Abel et Cain” (Baudelaire, 1961, p.115), pa‑
trono dos pobres, dos bandidos e dos artistas, ou seja, todos aqueles 
que não tinham espaço no mundo utilitário da modernidade. Cruz 
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e Sousa presta tributos à renovação artística que as estéticas do fin
desiècle propuseram a partir do questionamento do gosto médio, 
ao cultivar uma poesia hermética e de difícil fruição, que lhe rendeu 
a pecha de excêntrico, destinada aos artistas em tempos de utilita‑
rismo e progresso. As formas bizarras que sua produção assumiu 
nascem de um mal‑estar que frequentará por muito tempo a lírica 
moderna – a cisão do artista de seu meio. Não gratuitamente, a tra‑
dição à qual Cruz e Sousa se vincula – a do romantismo tardio de 
Baudelaire, que perpassa a decadência simbolista – é a que engen‑
drará os postulados das vanguardas do século XX.

Mal do século e maldição poética:  
a poesia dissonante de Bernardo Guimarães

O mal também deitou sua sombra sobre Bernardo Guimarães, 
mas esse mal apresenta certas distinções se comparado com a mal‑
dição que afetou Cruz e Sousa. Em primeiro lugar, os anátemas he‑
roicos que serviram de modelo à geração de Bernardo Guimarães 
são outros: Byron, Shelley, Musset, Heinrich Heine. As manifesta‑
ções estéticas da subversão que orientam esses artistas não se dão 
precisamente por aquele barroquismo preciosista que transforma o 
hediondo na mais plena manifestação do belo – como em Cruz e 
Sousa e em toda a tradição baudelairiana –, mas encontra‑se no luto 
amoroso e na blasfêmia risonha, na zona demarcada entre as fron‑
teiras das lágrimas castas e das gargalhadas satânicas que foi o solo 
em que vicejou essa tendência do romantismo.

O grupo de poetas integrado por Bernardo Guimarães com‑
partilhou da dualidade anímica que Álvares de Azevedo, o expoen‑
te entre seus pares, alegou possuir aos leitores de sua Lira dos vinte 
anos (1853) – eram meio anjos, meio demônios; a um só tempo bar‑
dos devotados a musas mortas e palhaços de esgares diabólicos. 
Bernardo Guimarães assim também o foi; movido pelo espírito na‑
cionalista da época, cantou também a pátria, as belezas nacionais 
(destacando‑se nesse aspecto o paisagismo sertanejo), e escreveu, 
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em idade madura, romances nos quais dá vazão ao caráter pitoresco 
dos rincões do Brasil, assim como ao sentimentalismo, sendo um 
poeta consonante com o gosto de seus contemporâneos. Contudo, a 
veia galhofeira que lhe aflorara nos anos da Academia de São Paulo 
parece ter sempre acompanhado seu espírito, visto que soube zom‑
bar dos temas cívicos e do modismo lacrimoso que sua produção 
“oficial” compartilhou, de certa forma, com a sensibilidade de sua 
época. Se Bernardo Guimarães prestou tributos aos temas acei‑
táveis do romantismo, depositou também flores de beleza bizarra 
nos altares da musa secreta, eleita por seus poemas de teor grotesco, 
obsceno e paródico. Sabe‑se que o poeta mineiro dedicou‑se com 
maestria à caricatura, à lírica pornográfica e ofertou ao diabo al‑
guns de seus versos mais curiosos. Bernardo Guimarães parece ter 
preservado a jovialidade subversiva que tornou lendário o seu cír‑
culo de amigos, todos estudantes da Faculdade de Direito de São 
Paulo, visto que foi por meio de sua pena que chegou à posteridade 
uma amostra dos produtos nascidos em reuniões como os conven‑
tículos da célebre Sociedade Epicureia; desse modo, salvou do es‑
quecimento manifestações do romantismo brasileiro margina‑
lizadas pela literatura oficial. Ora, os bestialógicos de Bernardo 
Guimarães, poemas paródicos e anfigúricos que, segundo a histó‑
ria da literatura, faziam sucesso nas reduzidas rodas acadêmicas 
(Candido, 1993), chegam até nós como amostra de uma das faces 
mais inquietantes da poesia romântica nacional, de cuja existência, 
se não fosse Bernardo Guimarães, hoje só se teria o registro em es‑
parsas menções feitas por poucas testemunhas e alguns versos que 
escaparam à censura do meio e à autocensura dos poetas que os rea‑
lizaram. Como alega Antonio Candido em seu ensaio sobre a poe‑
sia pantagruélica cultivada pelos estudantes da Faculdade de Direi‑
to de São Paulo no século XIX,

O que restou dela [da poesia pantagruélica] é muito pouco, quase 
nada. Tratando‑se de um discurso heterodoxo, os seus próprios pra‑
ticantes não lhe davam importância prática, como advogados, magis‑
trados, funcionários, parlamentares, diplomatas ou simples chefes de 
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família, punham de lado as provas de loucura da mocidade e com cer‑
teza destruíam, como fizeram com a poesia obscena, que jamais pensa‑
riam em assim assumir, muito menos publicar, o que aliás seria im‑
possível no tempo. Só Bernardo Guimarães, bem menos convencional, 
guardou, publicou, ou deixou reproduzir algumas de suas produções 
nesses setores condenados. (Candido, 1993, p.230)

Se o mal do século dos jovens românticos brasileiros, comparti‑
lhado por Bernardo Guimarães, constitui um fenômeno distinto da 
decadência do findesiècle de poetas malditos como Cruz e Sousa, 
as fontes desses dois males parecem ser as mesmas. Ao spleen ro‑
mântico pareceram ser afilados os dois grupos de poetas e também 
o “sol negro da melancolia” cantado por Nerval demonstra ter bri‑
lhado com a mesma intensidade para eles. Com isso, podendo‑se 
dizer que Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa podem ser irma‑
nados no que tange a postulados fornecidos pelo romantismo, que 
sua poesia desenvolveu com o acréscimo de elementos estéticos 
disponíveis nos respectivos contextos culturais em que cada um 
dos poetas esteve inserido.

Ao se observar a recorrência de alguns temas nessas duas líricas 
distintas, as semelhanças entre esses escritores patenteia‑se, haja 
vista o exemplo fornecido por uma das temáticas mais recorrentes 
no romantismo – a presença do demônio no imaginário estético 
moderno, que fascinou, igualmente, Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa. Ora, a carantonha do diabo insinuou‑se na poesia dos dois, 
em cada um a sua maneira. Os demônios que viram cambalhotas 
nas Orgias de Bernardo Guimarães tornam‑se sagrados em Cruz e 
Sousa. Pode‑se dizer que tanto um como o outro unem‑se sob a 
mesma perspectiva se considerarmos o fato de que os dois manifes‑
taram a face mais subversiva do romantismo – a poesia secreta de 
Bernardo Guimarães parece ter nascido nas mesmas instâncias do 
insólito e do extravagante que mais tarde seriam exploradas por 
Cruz e Sousa como cenário profícuo ao engendramento da beleza 
do raro. Desse modo, nota‑se que os dois seriam poetas movidos 
pelo mesmo impulso de subversão que o espírito romântico mani‑
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festou no culto da beleza extravagante e na aproximação do poeta 
moderno com o elemento rebelde inerente à figura do diabo.

Quando Antonio Candido, em Formação da Literatura Brasilei
ra, se refere à geração de Bernardo Guimarães, evidencia precisa‑
mente a sua posição excêntrica. Pode‑se perceber, dessa forma, que 
o mal do século que afetou os poetas brasileiros no início da segun‑
da metade do século XIX tem ligações diretas com o estigma mal‑
dito que pesou sobre os poetas decadentes do futuro:

Pessimismo, “humor negro”, perversidade, de mãos dadas com a 
ternura, singeleza, doçura, nesses poetas é que devemos procurar. 
Considerados em bloco, formam um conjunto em que se manifestam 
as características mais peculiares do espírito romântico. Inclusive a 
atração pela morte, a autodestruição dos que não se sentem ajustados ao 
mundo. Todos eles sentiram de modo profundo a vocação da poesia, 
vocação exigente que incompatibiliza com as carreiras abertas pela so‑
ciedade do Império e nas quais se acomodaram eficazmente, na ge‑
ração anterior, Magalhães, Porto‑Alegre, Norberto, o próprio Gonçal‑
ves Dias: advocacia, magistério, comércio, Clero, armas, agricultura, 
burocracia. Por isso Junqueira Freire falhou como frade, Casimiro 
como caixeiro, Laurindo como médico, Varela como tudo. Por isso o 
advogado Aureliano Lessa caía como bêbado na rua e o Juiz de Ca‑
talão, Bernardo Guimarães, era demitido a bem do serviço. Por isso, o 
melhor estudante da Academia de São Paulo, Álvares de Azevedo, 
morreu antes de obter o canudo de bacharel. (Candido, 1959, p.151)

A biografia conturbada dos poetas da geração ultrarromântica 
parece encontrar, como se pode notar, ressonância na marginali‑
dade dos poetas do fim do século XIX, permitindo que se perceba 
que sobre os dois blocos pesa o mal romântico que Baudelaire bem 
definiu na alegoria do Albatroz:

Souvent, pour s’amuser, les hommes d’équipage 
Prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, 
Qui suivent, indolents compagnons de voyage, 
Le navire glissant sur les gouffres amers.
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A peine les ont‑ils déposés sur les planches 
Que ces roi de l’azur, maladroits et honteux, 
Laissent piteusement leurs grandes ailes blanches 
Comme des avirons trainer à côté d’eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule! 
Lui, naguère si beau, qu’il est comique et laid! 
L’un agace son bec avec brûle‑gueule, 
L’autre mime, en boitant, l’infirme qui volait!

Le Poète est semblable au prince des nuées 
Qui hante la tempête et se ri de l’acher; 
Exilé sur le sol au milieu des hueés, 
Ses ailes de géant l’empechent de marcher.2

(Baudelaire, 1961, p.146)

À separação imposta por seu meio, o poeta moderno parece res‑
ponder com a atitude da revolta. Sendo relegado aos lugares estra‑
nhos ao gosto de seus pares, gradativamente, o poeta romântico 
passa a extrair dessas zonas seus motivos poéticos, as formas que 
recobriram seu ideal de beleza, podendo‑se encontrar aí uma das 
fontes da manifestação do tão conhecido ímpeto de subversão do 
romantismo. Na poesia, a subversão e a rebeldia romântica apre‑
sentam vários meios de manifestação, sendo um deles – um dos 
mais contundentes –, compartilhado pelos dois poetas brasileiros, 
oferecendo um vínculo possível de aproximação entre suas obras, 

2 “Com frequência, por diversão, os homens da equipagem/ Capturam albatrozes, 
imensos pássaros do mar,/ Que seguem, indolentes companheiros de viagem,/ O 
Navio que desliza sobre os golfos amargos./ Para atormentá‑los, depositam‑nos so‑
bre as pranchas/ Onde estes reis do azul, estouvados e tímidos,/ Deixam lastimosa‑
mente suas grandes asas/ Pelos lados arrastar como remos./ Viajante alado, como é 
desajeitado e fraco!/ A pouco tão belo, como é cômico e disforme!/ Um irrita seu 
bico com o cachimbo/ O outro imita, coxeando, o enfermo que voava!/ O Poeta é 
semelhante ao príncipe das nuvens,/ Que frequenta a tempestade e ri do arqueiro,/ 
Exilado na terra em meio às vaias/ Suas asas de gigantes o impedem de andar” (tra‑
dução livre de nossa autoria).
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distanciadas por fatores tais como objetivos poéticos e filiações es‑
téticas – trata‑se da categoria do grotesco.

Grotesco: via oblíqua do moderno

A tentativa de coadunação de conceitos opostos, a vazão dada 
aos produtos da imaginação mais distantes do verossímil, o uso de 
expedientes considerados não estéticos e vulgares pela tradição,  
a experiência de contemplação e expressão do novo pelos vieses da 
surpresa e do estranhamento, enfim, muitas das características que 
garantiram ao romantismo o lugar de estética problematizadora das 
convenções – seja no âmbito da estética ou mesmo da percepção da 
realidade – encontram lugar no grotesco, de modo que essa cate‑
goria pode ser tomada como uma boa chave de leitura para o enten‑
dimento da constituição do espírito romântico. Victor Hugo já ha‑
via postulado o lugar do grotesco como um dos principais elementos 
constituintes do romantismo; para ele, aquela seria uma das cate‑
gorias formadoras da dicotomia antitética e complementar que sus‑
tentaria o novo tipo de beleza engendrada no romantismo; a outra 
seria o sublime (Hugo, 1988). Com efeito, tanto o sublime quanto o 
grotesco parecem definir com eficiência a sensibilidade romântica, 
visto que, enquanto o grotesco nutre‑se das formas geradas em cor‑
relação com o polo dos conceitos baixos, o sublime relacionar‑se‑ia 
com as alturas.

Embora sejam categorias opostas, grotesco e sublime atuam 
como elementos paradoxalmente complementares, já que ambos 
fogem das harmonias plácidas do belo ditado pelos cânones do 
classicismo, buscando suas manifestações no contato da arte com 
conceitos relacionados aos extremos. Contraste e extremos, arreba‑
tamento mediante a experiência estética e demais formas de impac‑
to violento às quais o romantismo pareceu se inclinar, demonstram 
encontrar respaldo no grotesco e no sublime; residindo nessas ca‑
racterísticas a insígnia de distinção desse movimento, que é tradi‑
cionalmente tomado como início da modernidade estética.
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Com efeito, a modernidade valeu‑se de muitos elementos do 
grotesco; gradativamente, as experiências grotescas do romantis‑
mo – que visavam ora imprimir intensa nota pessoal no produto 
estético, apresentando o mundo por um prisma distorcido pela 
subjetividade, ora valendo‑se do fantástico e do nonsense para apre‑
sentar uma alternativa às impressões imediatas extraídas cruamen‑
te do cotidiano – aos poucos foram assumindo os contornos de ne‑
gação da visão comum do real; haja vista que, no século XX, as 
vanguardas se valeram com frequência de expedientes que no ro‑
mantismo localizavam‑se nos domínios do grotesco a fim de apre‑
sentar um novo olhar sobre as convenções. Os expressionistas ale‑
mães, por exemplo, expressaram o pathos do desespero do indivíduo 
cindido do mundo por meio de distorções que aos poucos trilha‑
ram os rumos das abstrações (Cardinal, 1988, p.77), e o surrealis‑
mo buscou plasmar as formas incertas e bizarras dos sonhos com o 
objetivo de desvelar os véus do real, em busca de um estado de 
transcendência contemplativa que guardava muito de romântico, 
ao qual Breton chamou de “acaso objetivo”.

A afronta à verossimilhança e a dúvida quanto às formas com que 
o mundo se apresenta parecem encerrar uma ambição romântica de 
legar ao artista o papel criador e de demiurgo, e a seus produtos o 
status de universo autônomo, como se a arte pudesse, se não encerrar 
uma verdade mais autêntica que a do mundo, ao menos servir como 
forma de dissipar as ilusões que, sob a perspectiva do idealismo ro‑
mântico, representam as impressões sensoriais. Ora, as vanguardas 
parecem ter seguido essas diretrizes já traçadas pelos românticos, e, 
entre esses últimos, uma das formas mais eficientes de se conferir va‑
zão a esse outro mundo, encerrado na imaginação, foi o grotesco.

Foi dito anteriormente que Victor Hugo reconheceu o grotesco 
como um dos alicerces da poesia sua contemporânea, constituindo 
um ponto de distinção da estética de seu tempo frente à tradição. É 
válido lembrar, contudo, que Hugo não chegou a essa constatação 
sem ter se servido de antecedentes. O prefácio ao Cromwell de 
Hugo, manifesto no qual essas ideias são ilustradas, teve grande re‑
percussão entre os vários “romantismos” que surgiram pelo mun‑
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do; afinal, sabe‑se que a França foi grande divulgadora dos postu‑
lados românticos, sobretudo em países periféricos, tais como o 
Brasil. No entanto, na gênese da visão de mundo romântico, origi‑
nária da Inglaterra e Alemanha, o grotesco já estava presente. Os 
romances góticos ingleses, já na segunda metade do século XVIII, 
valiam‑se do sobrenatural, das lendas populares e do contraste en‑
tre beleza e horror – elementos caros ao grotesco. Entre os alemães 
– dos quais Hugo foi leitor e de cujas ideias nutriu‑se para a consti‑
tuição do Cromwell (Kayser, 2003), a categoria foi um problema 
levantado com frequência para o entendimento dos rumos incertos 
que o belo pode tomar. Desde o Aufklärung, o iluminismo alemão, 
discussões sobre caricatura, sobre o amálgama entre riso e terror e 
as junções entre tragédia e comédia estiveram em pauta. O Sturm 
und Drang, movimento que se valeu do uso das emoções extremas  
e dos contrastes agudos para a configuração de uma arte enérgica e 
rebelde, encontrou no grotesco um baluarte. Alguns anos mais tar‑
de, este retornou na polêmica peça de Kleist, Pentesileia. O roman‑
tismo alemão, que por sua vez nasceria de muitas das ideias cunha‑
das pelo Sturm und Drang, dando a elas uma tônica mais filosófica, 
constitui um programa estético orgânico e preocupado com a re‑
lação das novidades de seu tempo com a sensibilidade estética mo‑
derna, que deu muita importância àquela categoria. Friedrich Schle‑
gel encontrará na ironia uma categoria aparentada diretamente com 
o grotesco, uma das diretrizes para o seu fragmentário, e mesmo 
labiríntico, sistema filosófico. Os jogos com as contradições e a ico‑
noclastia ante as convenções, características que a ironia compar‑
tilha com o grotesco, em Schlegel, ocuparam a função de via de re‑
velação da realidade e liberdade do pensamento (Schlegel, 1994). 
Nesse pensador do romantismo já se encontram alguns dos concei‑
tos e analogias próximos ao grotesco que, posteriormente, românti‑
cos tardios usarão para definir a força plasmadora da criação esté‑
tica. Schlegel vê a criação artística como algo que subordina a 
dinâmica dos arabescos (Schlegel, 1994, p.62), metáfora que, no 
futuro, Baudelaire usaria para definir, no Salão de 1859, a imagi‑
nação – “a rainha das faculdades” (Baudelaire, 1961, p.1036).
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Arabescos e grotescos constituem ornamentos que sempre de‑
safiaram a razão de estetas ao longo da história da arte; os român‑
ticos viram de forma positiva essas manifestações estéticas, e en‑
contraram nelas a materialização da imaginação (ou fantasia). De 
fato, a imaginação é eleita como um conceito que encarna por exce‑
lência a criação romântica (mais talvez que o sentimento e a inspi‑
ração, normalmente associados ao movimento); essa eleição, conse‑
quentemente, acaba por fazer um panegírico do grotesco, visto que 
é justamente como fantasia criadora e indômita que essa categoria 
pode ser definida, em sentido lato, principalmente ao se observar 
suas manifestações românticas.

Como se percebe, o grotesco esteve presente dos primeiros ro‑
mânticos às vanguardas, inclusive exercendo funções determinan‑
tes. No contexto brasileiro, em particular ao longo das estéticas do 
século XIX, o grotesco reverteu eventualmente em uma produção e 
outra. No entanto, de modo geral, sua presença deu‑se de maneira 
um tanto obscura, manifestando‑se em poucos poetas e sendo, com 
frequência, tomado pela crítica como um aspecto menos importan‑
te de suas obras. São poucos os poetas em que o grotesco surge em 
manifestações vigorosas, colocando‑se em relevo a ponto de a crí‑
tica não poder ignorá‑lo.

Com efeito, a crítica literária tradicional parece mover‑se em 
solo movediço ao tratar da matéria do grotesco. Afinal, essa catego‑
ria estética possui uma história longa, e, curiosamente, como todos 
os elementos que a constituem, sua conceitualização é problemá‑
tica e incerta. Poucos teóricos do passado dedicaram‑se com dili‑
gência ao esquadrinhamento de suas formas, e mesmo entre os 
poucos que o fizeram há muitas contradições. Não obstante, dada a 
importância do grotesco para a constituição da estética moderna, é 
possível encontrar o parecer de estetas desde o século XVIII (se não 
antes) sobre esse conceito. Contudo, é comum que essa discussão 
seja tratada como uma reflexão à margem de outros assuntos esté‑
ticos, ou embutida em outros conceitos. Por exemplo, quando 
Schlegel fala em “bufonaria transcendental”, ou mesmo em ironia, 
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muitas vezes refere‑se ao grotesco. Outro escritor alemão, Jean 
Paul Richter, em sua Introdução à estética (1804), concebe um tipo 
de humorismo infernal que, como entende Wolfgang Kayser, com‑
porta todas as características do grotesco, no entanto o autor em 
momento algum se serve do termo grotesco para expressar suas 
ideias (Kayser, 2003, p.58). Mesmo Schiller, ao definir o poeta sen‑
timental de tipo satírico, alude à possibilidade de geração de obras 
irmanadas ao grotesco (Schiller, 1991, p.85‑94); isso para citar ape‑
nas alguns atestados de referência indireta àquela categoria em tex‑
tos influentes para a configuração dos estudos estéticos modernos.

Sobretudo nas culturas anglo‑germânicas, a tradição romântica 
apresentou desde sempre estreita relação com o grotesco; daí a fre‑
quência com que essa categoria estética surge, mesmo que por meio 
de insinuações nas considerações dos estetas vinculados aos roman‑
tismos inglês e alemão. No entanto, na França, o grotesco parece 
deixar marcas menos profundas no romantismo inicial. Excetuando‑
‑se os exemplos de grotesco oferecidos pelos romans de frenesi – nar‑
rativas fantásticas nos moldes do romance gótico inglês, sendo 
Hans da Islândia, de Victor Hugo, um exemplo importante –, os 
primeiros franceses pareceram mais afeitos à face nostálgica e me‑
lancólica do romantismo que ao seu lado mais distorcido e rebelde.

No entanto, Victor Hugo mostrou‑se muito sensível ao grotesco 
desde seu manifesto romântico (o prefácio de Cromwell) até a pro‑
dução de inúmeras obras, entre elas o romance NotreDame de Pa
ris, no qual sua teoria dos contrastes é posta em prática, podendo 
ser entrevista na correspondência entre a irregular catedral e as per‑
sonagens que em torno dela orbitam. Todas elas são constituídas 
mediante contrapontos agudos: Frollo é caracterizado como um as‑
ceta que se vê tomado por um desejo indômito, nada condizente 
com sua posição; Esmeralda é uma moça frívola que não tem cons‑
ciência da atração fatal que desperta; Phoebus é tão vil por dentro 
quanto belo por fora; e Quasímodo, grotesco por excelência, divide‑
‑se entre a crueza e a inocência, assim como seu corpo localiza‑se no 
limite entre o humano, o bestial e, mesmo, o sobrenatural. Quasí‑
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modo ainda ocupa o lugar de extensão, ou até materialização, de 
Nossa Senhora, e essa relação, que dá a Quasímodo o status de força 
anímica que torna a catedral um monumento de pedra vivo, abre a 
possibilidade de leitura das características que compõem o sineiro 
amorfo como elementos típicos do sublime. Como resultado, o 
horror de Quasímodo, à luz dos contrastes eleitos por Hugo como 
definição da poesia moderna, torna‑se transcendente. A partir da 
constatação de que o corcunda seria a alma da catedral, conclui‑se 
que o corpo de Quasímodo encerra a concepção romântica de 
Hugo, ou seja, materializa o grotesco e o sublime.

A despeito da forte presença do grotesco na obra e no pensamen‑
to estético de Hugo, como dito anteriormente, o romantismo na 
França não concedeu um papel tão grande ao grotesco como ocor‑
reu na Inglaterra e na Alemanha. Os compatriotas de Hugo pare‑
cem ter‑se identificado mais com o sentimentalismo de Lamartine, 
com a melancolia de Musset ou com o gênio cristão de Chateau‑
briand, e esses parecem ter sido a sua maior contribuição para o ro‑
mantismo de outros países. A influência francesa, como se sabe, foi 
determinante para a constituição do movimento romântico aqui  
e, dadas as condições locais, sobretudo no que se refere ao objetivo 
de estabelecimento de uma identidade nacional com a qual o ro‑
mantismo brasileiro inicial esteve comprometido, os nossos poetas 
herdaram dos franceses as características românticas mais liga‑ 
das ao emocionalismo e ao civismo, deixando de lado os aspectos 
mais rebeldes e questionadores que o movimento apresentou.

Pode‑se dizer que apenas nos anos 1850 começam a surgir os in‑
dícios mais consideráveis do grotesco na literatura nacional. Todavia, 
mesmo essas manifestações ocorrem em instâncias “menos sérias”, 
sobretudo nos moldes de pilhéria despretensiosa, e em um ambiente 
resguardado dos olhos do grande público – nos conluios e agremia‑
ções acadêmicas da Universidade de São Paulo (Camilo, 1997).

É nesse ambiente que surgem, como expoentes de uma geração 
definida pela crítica literária como geração ultrarromântica, nomes 
como os de Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Bernardo Gui‑
marães. Como aponta Antonio Candido, em seu ensaio intitulado 
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A poesia pantagruélica, os três poetas citados, amigos entre si, 
dedicaram‑se a uma prática lírica jocosa, da qual tomavam partido 
outros estudantes – a composição de uma poesia nonsense, na qual a 
lógica era posta em xeque e o caminho do riso tinha como guias  
o disparate e o contrassenso (Candido, 1993, p.230). Como atesta o 
nome dado a essa poesia, oriundo do gigante glutão, centro do ciclo 
de narrativas de François Rabelais – Pantagruel –, trata‑se de uma 
poesia que busca o riso na zombaria ruidosa, no absurdo, no esca‑
tológico, na blasfêmia e mesmo no licencioso.

Pode‑se deduzir que tais características não condiziam com o 
caráter conservador da sociedade da época, particularmente no am‑
biente provinciano da São Paulo dos idos de 1850. Assim, essa poe‑
sia ficou relegada à obscuridade, e estaria condenada ao esque‑
cimento se não fosse Bernardo Guimarães, que publica alguns 
poemas no espírito dos bestialógicos de juventude no volume de 
Poesias, em 1865 (Guimarães, 1959).

Apontado pelos críticos como mestre dos “bestialógicos” (No‑
gueira apud Candido, 1993, p.232) – outro nome dado a essa poesia 
e que aponta para sua ligação com o riso despretensioso e ilógico –, 
Bernardo Guimarães não apenas escreveu como chegou a publicar 
seus textos jocosos e satânicos e não encerrou esse tipo de poesia 
nos anos de sua juventude; algo certificado por várias anedotas que 
envolvem a vida do poeta.3 Ora, em 1883, deu‑se um desses fatos: a 

3 Basílio de Magalhães, biógrafo do poeta mineiro, narra o seguinte evento ocorrido 
em Ouro Preto envolvendo Bernardo Guimarães, que comprova a sua inclinação à 
galhardia, mesmo nos anos da vida madura: “em 1881, achando‑se, como habitual‑
mente acontecia, em uma república de estudantes da velha capital mineira, e como o 
creado perguntasse, em presença do poeta, si podia servir o almoço, [Bernardo Gui‑
marães] incumbiu‑se de responder‑lhe – o que fez do seguinte modo:

‘Traga já esse almoço, 
Moço! 
E não faça como a indigente 
Gente, 
Que traz, em vez de pipóte, 
Pote 
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contenda ocorrida na assembleia provincial de Minas por conta da 
mudança do nome da então Freguesia de Madre Deus do Angu não 
passou sem despertar o escárnio da pena de Bernardo Guimarães, o 
qual, em um poema alicerçado em uma retórica labiríntica, dá su‑
gestões para a substituição do pitoresco nome da freguesia (Maga‑
lhães, 1926, p.124). O processo silogístico que orienta o poema 
“Parecer da Comissão de Estatística a respeito da Freguesia de 
Madre‑Deus‑do‑Angu”, por meio de blasfêmias e piparotes, leva à 
conclusão de que o nome mais apropriado dessa cidade seria o  
de Freguesia do Angu de Deus, sem Madre (Guimarães, 1959, 
p.447‑8).

Vários outros poemas podem ser tomados como meio de enten‑
dimento da recorrência frequente de Bernardo Guimarães aos ex‑
pedientes do grotesco jocoso para a constituição de um lirismo 
zombeteiro e estranho, incomum no quadro canônico de nosso ro‑
mantismo. Contudo, no que tange ao grotesco, poucos deles se 
comparam à balada “Orgia dos duendes”. Integrando seu volume 
de Poesias (1865), “Orgia dos duendes” constitui uma das mais in‑
teressantes manifestações do grotesco na lírica romântica brasileira. 
Esse poema, no qual o monossílabo marcial típico da lírica india‑
nista de Gonçalves Dias – poeta de grande sucesso na época – en‑
faixa versos nos quais ressoam reminiscência da cena da “Walpur
gisnacht” no Fausto, de Goethe, e fantasias sombrias oriundas do 

E bebe, com grande mágua, 
Água! 
Do que eu gosto é de cerveja, 
Veja! 
Também tomo, com deleite 
Leite, 
E cômo fructas maduras 
Duras. 
Traga, já, qualquer quitanda! 
Que a gente lambisqueira 
Queira 
Semelhante gulodice

Disse.’ ” (Magalhães, 1926, p.130‑1. Foi preservada a grafia original)
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imaginário popular brasileiro; tudo isso localizado em uma zona li‑
mítrofe entre o riso, a paródia jocosa e o horror sobrenatural.

Acredita‑se, como foi dito, que outros românticos da geração de 
Bernardo Guimarães também tenham se entregado a uma lírica 
orientada pelo grotesco. Álvares de Azevedo, por exemplo, em seu 
prefácio à segunda parte da Lira dos vinte anos, prepara o leitor para 
poemas que teriam sido escritos sob o signo dos romances de Ra‑
belais, do D. Juan de Byron e de outras obras afeitas à ironia e à pa‑
ródia. No entanto, frustra as expectativas quanto ao grotesco ao 
apresentar poemas em sua maioria orientados por uma forma de 
humour melancólico ou por paródias dos temas clássicos do roman‑
tismo que confluem para uma forma de realismo satírico. Já as nar‑
rativas presentes em Noite na taverna (1854) evidenciam o vínculo 
com os textos de Hoffmann e narrativas fantásticas góticas, mani‑
festações literárias das quais o grotesco é indissociável.

O caso de Álvares de Azevedo ilustra o fato de que o grotesco 
entre os românticos brasileiros orientou‑se mais para a dicção da 
prosa que do lirismo, podendo‑se dizer que, no âmbito da lírica 
romântica da segunda metade do século XIX, apenas Bernardo 
Guimarães parece representar a adequação perfeita das formas 
dissonantes do grotesco à poesia.

A literatura brasileira parece apresentar a relação controversa 
entre os gêneros líricos e o grotesco que em outros contextos literá‑
rios também se manifestou. Com efeito, as primeiras manifestações 
do grotesco no romantismo europeu estavam comumente associa‑
das ao teatro e às narrativas, o que possivelmente se deve ao fato de 
que, originalmente, o grotesco romântico parece pautar‑se na apre‑
sentação de eventos e em figurações imagéticas às quais a lingua‑
gem dramática e a prosa parecem mais bem adaptadas que a poesia. 
Mesmo a crítica tradicional do grotesco parece considerar sua pre‑
sença na lírica apenas superficialmente, havendo exemplos, como o 
de Wolfgang Kayser, que inclusive questionam a existência de um 
grotesco autêntico na lírica (Kayser, 2003, p.137).

Entre os românticos mais antigos, observa‑se que a categoria 
costuma adentrar a poesia com maior incidência nos textos que co‑



42	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

adunam à expressão lírica elementos originários de outros gêneros, 
tais como as baladas, de caráter narrativo e episódico, ou as paró‑
dias lúdicas. A lírica, a despeito de suas características próprias e 
seu comprometimento com o belo oficial, parece ter descoberto no 
grotesco uma fonte de expressão apenas tardiamente. Quando se 
observam as manifestações do sublime romântico, pelo que ele 
guarda de ameaçador e desafiador da razão,4 origina‑se eventual‑
mente uma fruição perturbadora semelhante à suscitada pelo gro‑
tesco; no entanto, suas formas de manifestação tendem a enveredar 
pelo caminho do elevado e canonicamente aceito, não obstante pro‑
voque abalos nas convenções pautadas no belo harmonioso e na es‑
tética do deleite. A experiência da beleza aflitiva, que flerta com as 
instâncias da repulsa e do horror que o grotesco provoca no drama 
(como atesta a Pentesileia, de Kleist), na narrativa (como nas nove‑
las de Hoffmann, nos romances góticos e nas baladas românticas), 
e que constituem velhos recursos conhecidos das artes plásticas, só 
adentram a lírica plenamente em uma etapa posterior ao romantis‑
mo. Essa intervenção do grotesco na lírica tem como expoente ine‑
vitável a poesia de Charles Baudelaire.

Baudelaire: farol da lírica do grotesco

Conhecedor dos elementos estéticos desviantes da tradição, ates‑
tados por contextos culturais remotos ou alheios à cultura francesa, 
Baudelaire foi buscar nas caricaturas antigas, como as figurações  
da Commedia Dell’Arte, de Jacques Callot, os retratos distorcidos de 
Hogarth e os Caprichos, de Goya, as influências de sua concepção 

4 O sublime, na definição de Emmanuel Kant, nasce da constatação de que a razão 
humana possui limites diante de fenômenos sensoriais de grandiosidade imensu‑
rável, não podendo compreender todos os aspectos da realidade. O sublime consti‑
tuiria um desafio também à imaginação, a qual, ante a perspectiva da infinitude do 
sublime, falharia em representá‑lo concretamente. Essa impossibilidade transpor‑
taria o homem diretamente à instância das “Ideias”, na qual o sublime então poderia 
ser representado. Dessa maneira, o sublime suscitaria a contemplação dos aspectos 
mais violentos e magníficos da natureza, tais como o mar agitado pela tempestade, as 
gargantas dos abismos e os céus infinitos (Kant, 1961, p.87).
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de belo, perturbadora e nova. Sua estética também se nutriu dos 
mais estranhos mitos bíblicos e da Antiguidade e da concepção de 
arte orgânica nascida da ópera de Wagner.5 A esses elementos,  
Baudelaire reuniu expedientes recuperados das gravuras medievais, 
das alegorias virtuosísticas do barroco, da então desconhecida obra 
de Edgar Allan Poe (que por seu intermédio tornou‑se célebre por 
suas ficções perturbadoras e seus ritmos misteriosos), o satanismo 
heroico bebido em Milton – podendo‑se extrair dentre essas e ou‑
tras fontes as possíveis origens do grotesco baudelairiano.

Oposto ao egotismo sentimental que se instaurara no romantis‑
mo francês, Baudelaire optou por uma poesia nova, trazendo para a 
lírica elementos oriundos de outras linguagens estéticas e confi‑
gurando um tipo de beleza bizarra. Ante o fato de essa forma de com‑
posição ter feito escola entre os poetas que sucederam ao poeta de As 
flores do mal e ter direcionado boa parte dos usos do grotesco na lí‑ 
rica posterior, seria possível tomar Baudelaire como um dos respon‑
sáveis pela plena concatenação do grotesco ao fazer lírico. Essa cate‑
goria, por sua vez, parece ser parte indissociável da estética de sur‑
presas e das correspondências impossíveis que surtiram grande efeito 
sobre a sensibilidade ocidental e celebrizaram Baudelaire. Dentre 
muitas das conquistas tributadas ao poeta francês, talvez a mais im‑
portante seja o fato de ele ter lançado as diretrizes da lírica moderna 
como se a conhece hoje. Entretanto, pode‑se destacar uma outra, que 
interessa ao trabalho aqui realizado – a sistematização de uma esté‑
tica do hediondo que coloca o grotesco no centro da composição lí‑
rica e lega ao horror o status de fonte da beleza mais autêntica.

5 A simpatia de Baudelaire pela obra de Wagner está expressa claramente na corres‑
pondência e estudo crítico destinados ao músico alemão conhecida como Richard 
Wagner e Tanhäuser em Paris (1860). Defendendo o estilo de Wagner, Baudelaire 
busca irmanar sua proposta estética com as experiências observadas na ópera wag‑
neriana, tais como o retrato vigoroso do mito, a expressão do maravilhoso, a síntese 
das artes, etc. A prova de que Baudelaire vira em Wagner um semelhante nas am‑
bições artísticas está no fato de ele, ao defender as “sinestesias” wagnerianas, ter in‑
cluído na carta fragmentos do soneto “Correspondance”, manifestação absoluta da 
inclinação do poeta às analogias; inclinação que o lírico das Flores do mal reconhece 
em Wagner (Baudelaire, 1961, p.1208)
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No Brasil, entre as décadas de 1870 e 1880, as formas do roman‑
tismo já se haviam convencionalizado. O culto da natureza, o pane‑
gírico da pátria e o sentimentalismo, dividido entre os arroubos 
patéticos e o pudor receoso despertaram o fastio de alguns jovens 
poetas. As práticas estéticas românticas, além do mais, estavam es‑
treitamente associadas ao modus vivendi do Segundo Império, de 
maneira que sua oposição estética nasceria em meio aos anseios  
de uma nova geração, apologista da República e da abolição da es‑
cravatura. Antes mesmo de o parnasianismo se instaurar com su‑
cesso no Brasil, surgiu uma tendência chamada de “realista” na 
poesia nacional. Naquele tempo, “realista” significava, antes de 
tudo, antirromântico, e o modelo adotado por esses poetas seria 
Baudelaire, o que teve como resultado o empréstimo de alguns ex‑
pedientes grotescos de As flores do mal pelos poetas brasileiros.

Orientados por uma oposição às feições que o romantismo as‑
sumira no Brasil, esses poetas realistas buscaram em Baudelaire o 
que ele possuía de escandaloso e amoral. O caráter pictórico de sua 
poesia foi tomado como objetivismo e a agressividade e repulsa que 
moviam sua lira foram tidas pelos novos poetas brasileiros como 
contracorrentes da poesia lacrimosa dos românticos nacionais. Daí 
o fato de poetas como Teófilo Dias, Carvalho Júnior e Fontoura 
Xavier terem praticado uma poesia materialista, erótica, antropofá‑
gica – com o sentido estrito de canibalismo, e não com a conotação 
que o modernismo nacional daria ao termo – e que, por vezes, coa‑
dunava o satanismo à corrupção, física e moral, da matéria. Esses 
novos poetas trazem uma série de elementos grotescos à lírica, in‑
comuns, até então, à tradição literária brasileira.

Mesmo que tenha origem no fascínio pela beleza abjeta que 
Baudelaire imprimiu em seus versos, a poesia dos autoproclama‑
dos poetas realistas não parece ter ido além da epiderme dos manei‑
rismos do patrono do decadentismo francês. A crítica feita a esses 
poetas, não raro, refere‑se à superficialidade de suas imagens e ao 
fato de terem se limitado apenas a uma aclimatação à lírica nacio‑
nal do conteúdo chocante da poesia baudelairiana com o intuito de 
demonstrar descontentamento com a tradição romântica. Esses 
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poetas, guiados por um afã rebelde, parecem ter esquecido mesmo 
o conteúdo romântico encerrado em Baudelaire, exercendo, por ve‑
zes, uma extirpação violenta das imagens contidas n’As flores do 
mal, separando‑as do projeto estético de Baudelaire, que implica a 
busca da transcendência do belo por meio da expressão do bizarro. 
Alguns críticos da época parecem ter percebido essa situação; sabe‑
‑se que Machado de Assis referiu‑se a esses poetas como escritores 
que não sabiam o que eram, sabendo apenas que não queriam ser 
românticos (Assis apud Carollo, 1980, p.143).

Mesmo contando com alguns frutos realmente autênticos, essa 
poesia dificilmente deixou a esfera da mera reprodução. Nascida 
de uma leitura equivocada de Baudelaire, suas inovações foram in‑
cipientes, parecendo difícil afirmar, portanto, que os elementos 
grotescos presentes na poesia realista teriam resultado em inova‑
ções profícuas no quadro da lírica nacional. Inclusive no âmbito 
mais particular da configuração poética, o grotesco apresentado 
pelos poemas de Teófilo Dias, Carvalho Júnior e Fontoura Xavier 
não parece ter estado organicamente unido a seus projetos poéticos; 
seriam, antes, reminiscências da rebeldia baudelairiana acopladas, 
de maneira um tanto lassa, a uma poesia que colocou em primeiro 
plano a oposição à tradição romântica nacional, negligenciando seu 
desenvolvimento como estética independente e uniforme.

Malgrado as limitações apresentadas por essa poesia, se a consi‑
derarmos em um quadro que viria a pôr em relevo a história do gro‑
tesco romântico na lírica brasileira, sua importância mostra‑se evi‑
dente, visto que parece preparar o terreno para criações mais 
maduras do futuro. Com efeito, Cruz e Sousa, introdutor do simbo‑
lismo nacional que contou com o grotesco como elemento impor‑
tante em seu projeto estético, demonstra não ter encontrado inspira‑
ção apenas nos horrores da lírica de Baudelaire e no romantismo 
europeu. Em alguns de seus poemas mais agressivos, particular‑
mente aqueles dedicados à matéria sexual que surgem em Broquéis, 
flagram‑se influências de origem mais local; ora, muitas de suas 
imagens lembram recursos líricos explorados por Carvalho Júnior, 
conforme já apontou Péricles Eugênio da Silva Ramos (1965, p.25).



46	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

O signo de Baudelaire pairou sobre poetas posteriores aos realis‑
tas dos últimos anos da década de 1870 e início da seguinte. Entre os 
parnasianos, com frequência ouvem‑se os ecos de sua poesia, sobre‑
tudo no que tange ao culto estético de Satã. Na alegoria da danação, 
Baudelaire havia encontrado uma correspondência para a busca pelo 
desconhecido operada pelos poetas modernos, o que resultou no tó
pos da precipitação no mal tomada como veículo que encaminha o 
artista ao gênio. Medeiros e Albuquerque, tomado como um dos 
primeiros decadentistas brasileiros, em sua lírica, faz a apologia do 
diabo e associa ao ateísmo a expressão de uma beleza condizente 
com o espírito de sua época e avessa às convenções do romantismo 
nacional. Wenceslau de Queirós, amparado por Baudelaire, promo‑
ve a inversão dos conceitos de bem e mal, configurando um univer‑
so em que a danação seria salvadora e o bem fruto de mentiras que 
debilitariam a real virtude humana. Para Wenceslau de Queirós, o 
diabo seria o patrono do saber, o Satã trimegisto, das litanias baude‑
lairianas e, filiada a ele, a arte seria, consequentemente, uma criação 
maldita. Ao promoverem a inversão do maniqueísmo, tanto Medei‑
ros e Albuquerque quanto Wenceslau de Queirós também inver‑
teram, por vezes, o tópos da beleza – essa é a via pela qual o grotesco, 
mesmo que com pouco frequência, ganha terreno em sua poesia.

Mais uma vez, todavia, no caso desses parnasianos dissonantes, 
a influência da poesia de Baudelaire não significou autenticidade. 
Como ocorrera com Teófilo Dias, Carvalho Júnior e Fontoura Xa‑
vier, o caráter postiço dos versos desses poetas ainda é evidente. 
Embora, diferentemente dos realistas, Medeiros e Albuquerque e 
Wenceslau de Queirós tenham explorado mais adequadamente os 
temas sugeridos por Baudelaire, parece ter‑lhes faltado um conhe‑
cimento profundo das correspondências operadas pelo patrono dos 
decadentes franceses. Além do mais, a fidelidade desses poetas aos 
usos já convencionalizados a partir do modelo oferecido por As flo
res do mal, torna‑os poetas dependentes, com raras manifestações 
de autonomia.

Mesmo a relação entre o grotesco e a beleza do mal, que Baude‑
laire explora, não parece se configurar de forma madura nesses dois 
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poetas. O diabo de Wenceslau de Queirós é luminoso e apolíneo, 
assim como o pecado, para manifestar‑se na beleza harmoniosa das 
coisas benéficas; e o grotesco surge apenas na esfera do sobrena‑
tural e da surpresa. Wenceslau de Queirós apenas inverteu os valres 
conceituais em sua lírica; a esculturalidade preciosista que os par‑
nasianos costumavam associar às coisas aprazíveis, ele transpõe 
para a esfera do mal, não operando a eleição do abjeto ao patamar 
da beleza ideal, como o grotesco baudelairiano fizera. Já Medeiros e 
Albuquerque dá mostras de ir ainda menos longe: como seus poe‑
mas surgem por vezes de repetições de sentenças baudelairianas, o 
grotesco em sua lírica não está imbricado estreitamente com seu 
processo composicional. Mesmo o escopo místico (representado 
pelo satanismo) para o qual sua poesia apontava não parece ter sido 
atingido com sucesso, visto que, na forma, sua poesia sempre pa‑
receu inadequada, por ser pouco aberta ao transcendente.

Dessa forma, o satanismo nesses dois poetas surge mais na ins‑
tância da retórica do que da poética; consequentemente, o grotesco 
aparece mais como figura de linguagem do que como imagem viva, 
organicamente unida ao fazer lírico. O caso de Medeiros e Albu‑
querque é emblemático – conhecedor da poesia decadentista fran‑
cesa, como comprova seu poema intitulado “Proclamação deca‑
dente” (Muricy, 1987, p.331), cuja epígrafe, inclusive, faz menção 
a Mallarmé6 –, Medeiros e Albuquerque não parece ter compreen‑
dido plenamente a escola simbolista, tendo sido hostil às suas pri‑
meiras manifestações no Brasil.

Os exemplos fornecidos por Medeiros e Albuquerque e Wen‑
ceslau de Queirós demonstram que a beleza aflitiva do grotesco e 
do mal esperaria ainda o surgimento de um poeta de maior vigor 
para se estabelecer com segurança na lírica brasileira. O respon‑
sável por essa inovação seria Cruz e Sousa.

6 Eis transcrita a epígrafe do poema: “Carta escrita por um poeta a 20 de Floreal, sen‑
do Verlaine profeta, e Mallarmé – deus real” (Albuquerque apud Muricy, 1987, 
p.331).
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A cosmologia do grotesco em Cruz e Sousa

Em 1893, o Brasil presenciou o surgimento de um poeta estra‑
nho. Lançados pela editora de Domingos Magalhães – a mesma 
que, com objetivo de fazer fama com a publicação de escritores 
controversos, trouxera ao público a obra de Adolfo Caminha –, os 
livros Missal e Broquéis divulgaram o nome de João da Cruz e Sou‑
sa. Não bastasse tratar‑se de um poeta negro oriundo da província 
de Desterro, o estigma de marginalidade de Cruz e Sousa contou 
ainda com o fato de o escritor dedicar‑se a uma poesia estranha à 
prática literária nacional. Seus dois livros, o primeiro de prosa poé‑
tica e o segundo de poemas compostos em verso, mostravam sua 
filiação ao simbolismo, movimento artístico oposto ao espírito po‑
sitivista reinante na época, e que, inclusive, não alcançara ainda 
plena aceitação em seu país natal – a França.

Embora a simples sintonia com o simbolismo já justificasse a 
receptividade ruim reservada aos poemas de Cruz e Sousa, ela não 
parece ter sido o único motivo do aparente fracasso do poeta ante o 
público leitor. Seu estilo, impactante, verborrágico e dado a asso‑
ciações complexas, pareceu confuso, hermético, pretensioso e mes‑
mo ininteligível a boa parte dos poucos leitores que sua obra teve 
na época. O acúmulo de imagens que caracteriza sua poesia foi con‑
siderado por muitos como indício da pouca fluidez e dinamicidade; 
seus temas e formas, repetidos à quase exaustão com o objetivo de 
configurar um programa estético homogêneo, foram tomados como 
um cacoete poético, monótono e vazio. Mesmo quando sua obra 
recebeu elogios, recebeu‑os de forma comedida dos poucos estetas 
que se prestaram a ler seus poemas; a maior parte do meio letrado 
brasileiro, entretanto, simplesmente o ignorou.

Dado ao experimentalismo formal, mesmo que algumas vezes 
nos limites estreitos do parnasianismo brasileiro, Cruz e Sousa de‑
monstrou ser um lírico afeito ao virtuosismo composicional. Toda‑
via, a maior prova de seu esteticismo parece residir na configuração 
semântica de seus poemas, no universo de oposições que seus tex‑
tos harmonizam em formas tensas, únicas e dotadas de um pathos 
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angustiante. Embora seja discípulo assumido de Baudelaire, so‑
frendo muitas influências do estilo do poeta francês, a poesia de 
Cruz e Sousa, no entanto, não parece ter retomado tão assiduamen‑
te a ironia característica d’As flores do mal. Em seus poemas, o con‑
flito entre os opostos – que marca igualmente a lírica de Baudelaire 
– assume contornos mais patéticos, sendo a experiência de seus 
versos dolorosa (Bastide, 1943, p.118); o mal não surge neles como 
alternativa ao tédio movido pelas convenções do mundo exterior, 
como ocorre em geral na poesia decadente, mas como única saída 
desesperada. É possível usar uma metáfora para definir a diferença 
entre o percurso de precipitação no mal, comum a Cruz e Sousa e 
Baudelaire: se Baudelaire desce ao inferno embalado pela volúpia 
do danado resignado, Cruz e Sousa é arrastado para lá em deses‑
pero. Daí a originalidade de sua poesia – em uma época em que o 
modelo baudelairiano era seguido com rigor –, o que chamou a 
atenção de Roger Bastide (1943, p.120), crítico que o localizou na 
plêiade dos mais importantes poetas do simbolismo universal, es‑
tando, para ele, ao lado de Stefan George e Mallarmé.

Bastide chama a atenção para o fato de que, para Cruz e Sousa, o 
tópos da dor era uma constante, o que explicaria a angústia que 
marca seus versos. De fato, ao se comparar Cruz e Sousa aos demais 
poetas do simbolismo universal, sua poesia soa menos silenciosa e 
plácida, dotada de acordes mais explosivos, prenhe de imagens 
contrastantes e tomada por uma atmosfera de desespero. Cruz e 
Sousa divide‑se entre o inferno das experiências sensíveis e o pa‑
raíso de suas aspirações transcendentais com sede por revelações. 
Mesmo quando contempla a paz das regiões sidéreas, em busca do 
ascetismo nirvânico, ele o faz por meio de um êxtase búdico, ou seja, 
por uma forma de arrebatamento intenso. A placidez dos mundos 
ideais, para ele, só parece ser possível mediante o processo doloroso 
de se romper as cadeias que atam a alma à matéria. No ínterim des‑
se processo, os céus e os tártaros confundem‑se em imagens nas 
quais o grotesco se revela sublime e vice‑versa, e mesmo a aridez do 
tédio apresenta‑se como uma plaga tomada por uma variedade de 
rostos disformes, que submerge o eu lírico em uma solidão desola‑
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dora em meio a uma multidão de pesadelos. Essa parece ser justa‑
mente a origem das formas singulares que o grotesco ocupa nesse 
poeta – uma maneira desesperada de materializar o caráter indizível 
que recobre a junção de todas as oposições – e, portanto, elemento 
constituinte de uma busca pelo Absoluto.

A poesia de Cruz e Sousa possui fortes conotações místicas e 
parece surgir do esforço de tornar concretas as abstrações; daí o fato 
de conceitos centrais ao entendimento da angústia romântica, tais 
como o tédio e a melancolia, desdobrarem‑se em sua lírica em for‑
mas as mais variadas, e frequentemente inclinadas ao disforme. 
Poemas de Faróis, como “Tédio” e “Violões que choram”, forne‑
cem exemplos claros desse processo – em ambos os textos, todo um 
universo demanda sua criação para a exata descrição dos efeitos 
que, respectivamente, o tédio e a melancolia desempenham sobre a 
sensibilidade poética. Ao se observar o tropel de imagens grotescas 
que esses dois aspectos despejam sobre tais poemas, observa‑se que 
a mão que move a pena de Cruz e Sousa é a da angústia.

O conteúdo das “Correspondances” de Baudelaire parece ser 
posto em relevo no programa estético de Cruz e Sousa; desde a pro‑
fissão de fé contida na “Antífona”, que abre Broquéis, até alguns 
poemas nirvânicos que se encontram em Últimos sonetos, observa‑
‑se a mesma tentativa de fazer de determinado conceito o simulacro 
de seus opostos – em Cruz e Sousa, a carne por vezes se sublima nos 
anseios vagos, e as ideias abstratas rebaixam‑se na forma de corpos 
em decomposição. Dessa oscilação entre alto e baixo parece resul‑
tar o grotesco de Cruz e Sousa, uma categoria que, por representar 
em sua lírica uma via de transição entre dois mundos distantes, 
pode ser definida como um grotesco transcendente – portanto, su‑
blime.

Cruz e Sousa também se mostrou sensível ao status de demiurgo 
que a poesia romântica confere ao poeta, e ao caráter performático 
da linguagem lírica. Na esteira dos poetas malditos, o eu de Cruz e 
Sousa também se viu sob o signo de uma bênção maldita que o co‑
locava acima dos homens comuns, embora, exposto ao desprezo 
desses e apartado de seu convívio. Em sua obra, o poeta é definido 
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como o “assinalado”, o ser que passa pela mascarada da vida, “in‑
vulnerável” às ilusões vãs; todavia, ele também é o “acrobata da 
dor”, cujo desespero constitui espetáculo ridículo para a audiência. 
Essa condição do gênio poético na modernidade, para a qual Bau‑
delaire já havia atentado, também leva Cruz e Sousa a buscar refú‑
gio sob as asas do diabo, e este, por sua vez, também derrotado, é 
exilado nos mundos que ele próprio cria. O mundo artificial da 
criação estética encerra a verdade para Cruz e Sousa, como o demô‑
nio no poema “Flor do diabo”, a única alternativa que sobra ao poe‑
ta é a criação, a alquimia de uma arte estranha, composta por essên‑
cias de luxo bizarro; essa seria a fórmula da plasmação de novos 
mundos que desvelariam as ilusões dos sentidos, abrindo à sensibi‑
lidade a visão das instâncias ideais. Por conta disso, a poesia de 
Cruz e Sousa assume um caráter cosmogônico, ou seja, entrega‑se à 
tessitura da analogia entre o poema e um cosmo encerrado em si 
próprio.

Das correspondências difíceis e da junção do aparentemente in‑
conciliável surgem os mundos de Cruz e Sousa, os quais ele preen‑
che com a multidão de sombras nascidas na intimidade de seu eu 
poético, projetando‑as em sua lírica. Essas formas, amiúde, encon‑
tram equivalência no grotesco, daí poder‑se dizer que o grotesco de 
Cruz e Sousa é também cósmico. O fato de essa categoria, em Cruz 
e Sousa, servir à transcendência dos mundos conhecidos e criação 
de novos, sendo, portanto, transcendente e cósmico, encaminha‑a 
ao tópos da elevação, e não ao do rebaixamento, ao qual, em geral, 
está associada. Por esse caráter, os elementos grotescos presentes 
na lírica do poeta catarinense podem ser vistos em consonância com 
outra categoria estética comum ao romantismo – o sublime.

Como dito anteriormente, Victor Hugo viu na convivência con‑
flitante entre sublime e grotesco a gênese da beleza romântica. A 
lírica de Baudelaire e de poetas inspirados em sua poesia, como 
Cruz e Sousa, permite que se veja que, ao longo do romantismo, os 
dois conceitos tendem a se relacionar cada vez mais intimamente, 
chegando mesmo a se amalgamar. Na teoria da contemplação esté‑
tica de Kant, cabia ao sublime o lugar da fruição dos fenômenos 
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mais ameaçadores e perturbadores que caracterizam a beleza, par‑
ticularmente daqueles em que se vislumbra a infinitude e se desa‑
fiam os limites da cognição humana. Na natureza, Kant encontrou 
o sublime apresentado pelos espetáculos hostis e grandiosos, tais 
como os céus infinitos, as gargantas dos abismos e as tempestades. 
Em Cruz e Sousa, o belo costuma surgir do grandioso e do impac‑
tante, as formas de sua lírica tendem a promover o arrebatamento 
da sensibilidade que, na posição passiva do contemplador, entrega‑
‑se a um turbilhão de imagens que a arrastam, ora ao inferno, ora 
aos céus, ora às grotas das angústias íntimas, ora ao infinito da aspi‑
ração às instâncias inteligíveis. Por desenvolver‑se nessa dinâmica 
de transubstanciação do olhar por meio da composição estética, o 
grotesco de Cruz e Sousa flerta de perto com o sublime; portanto,  
é na esteira do programa de transcendência por meio da arte que o 
grotesco surge no poeta, daí poder‑se considerar essa categoria um 
dos principais elementos configuradores de sua lírica.

Os líricos dissonantes:  
dois poetas do grotesco no Brasil

As semelhanças que o grotesco apresenta em Bernardo Guima‑
rães e Cruz e Sousa, autores de obras tão dessemelhantes do quadro 
geral da poesia brasileira, pode servir a um vislumbre, com um 
pouco mais de clareza, dessa obscura tendência do romantismo 
universal representada pelo grotesco, que se apresenta particu‑
larmente ensombrecida na lírica romântica do Brasil. Dada a im‑
portância do grotesco, sua consideração em âmbito nacional pode 
contribuir a novas perspectivas para o entendimento de nosso ro‑
mantismo. Nosso entendimento da lírica romântica brasileira sob a 
ótica do grotesco tem muito a ganhar se tomarmos como eixo a obra 
desses dois poetas, ao mesmo tempo que esse tópico permite escla‑
recer muitos dos expedientes estéticos explorados por Bernardo 
Guimarães e Cruz e Sousa, poetas cujo estilo desafia uma catego‑
rização precisa.
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Considerando‑se o grotesco como uma das manifestações da es‑
tética romântica importante ao entendimento das formas assumi‑
das pela arte na modernidade, é possível que se estranhe sua ausên‑
cia em qualquer contexto estético recoberto pelo romantismo. A 
literatura brasileira, malgrado sua inclinação aos aspectos mais edi‑
ficantes e menos problemáticos da estética romântica, como se 
pode ver por essas breves considerações, também dedicou seus tri‑
butos a essa categoria, que comporta o contraditório, permite a 
fruição estética do anormal e do excêntrico e explora os limites do 
belo – a despeito de poucas manifestações do grotesco poderem ser 
observadas em nossa tradição romântica, sobretudo na lírica. No 
entanto, a produção dos poetas Bernardo Guimarães e Cruz e Sou‑
sa mostra a importância dessa categoria estética para o surgimento 
de uma poética singular, que por sua vez eleva nossa percepção da 
sensibilidade romântica no Brasil, particularmente em suas mani‑
festações mais instigadoras. Condizente com o status de margina‑
lidade ao qual o grotesco esteve confinado, os poetas que a ele re‑
correram foram em boa medida excluídos do cânone literário. Hoje 
em dia, contudo, sua produção chama a atenção dos estudiosos, e 
podemos dizer – valendo‑nos de uma metáfora orientada pelo gro‑
tesco – que é como se esses autores emergissem das grotas do es‑
quecimento qual esqueletos malsepultos que desafiam a crítica.

Como já dissemos, Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa não 
constituem os únicos exemplos de artistas do século XIX que se va‑
leram do grotesco. Contudo, ao contrário de outros poetas que ape‑
nas esporadicamente, ou com menos vigor, utilizaram expedientes 
dessa categoria estética, os dois poetas citados contaram com ela 
como um dos recursos centrais de sua produção estética. Assim, 
suas obras constituem um atestado da maneira como o grotesco, 
gradativamente, caminha das margens do fazer poético ao centro 
da constituição lírica, no espaço que separa os românticos mais re‑
motos dos mais recentes.

A partir da zona de intersecção das obras de Bernardo Guima‑
rães e Cruz e Sousa (fundada no grotesco), nota‑se como a estética 
da modernidade aos poucos foi se utilizando com mais virtuosismo 
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dos contrastes na configuração estética e como na poesia moderna o 
belo sofreu uma expansão tamanha que acabou assumindo feições 
antes relegadas ao feio. No entanto, esse suposto percurso não pa‑
rece atender a uma confluência evolutiva da lírica moderna enca‑
minhada ao futuro, visto que os elementos do grotesco nos poetas 
apresentados têm origens, muitas vezes, em expedientes explora‑
dos pela arte ou por contextos culturais do passado. Amparando‑se 
por essas constatações, pode‑se falar de uma tradição do grotesco 
romântico cerceando a lírica de Bernardo Guimarães e Cruz e Sou‑
sa, de modo que o grotesco parece comportar os nexos turvos que 
unem as estéticas de ambos.

Elegendo‑se o grotesco como eixo de correspondência entre os 
dois poetas – ambos vinculados, de certa forma, ao romantismo –, 
abrimos caminho para se compreender a maneira como essa cate‑
goria, basilar para o entendimento da sensibilidade romântica, im‑
primiu sua marca na literatura brasileira. É, portanto, instigados 
pelo desafio de compreender melhor sua relevância para o estudo 
desses dois poetas, assim como para a lírica romântica brasileira, 
que esse trabalho orienta a sua leitura pelas produções poéticas de 
Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa.

O grotesco mostra‑se como indício de uma nova forma de bele‑
za que se confunde com a história do próprio romantismo, e, conse‑
quentemente, com o estabelecimento da modernidade. Por conta 
disso, fazem‑se necessárias considerações acerca de algumas estru‑
turas que caracterizam a formação da sensibilidade romântica, as 
quais se relacionam diretamente com o grotesco. É no esforço de 
entendimento da ligação do grotesco com aspectos fundamentais 
da estética romântica que o capítulo seguinte será dedicado a al‑
guns aspectos da concepção de belo no romantismo.


