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3
A face disforme da modernidade

Ma pauvre muse, hélas! Qu’as tu donc ce matin? 
Tes yeux creux sont peuplés de visions nocturnes, 
Et je vois tour à tour réfléchis sur ton teint 
La folie et l’horreur, froides et taciturnes.1

Baudelaire, “La muse malade”

A modernidade sustentada por um fio tenso

O fenômeno da modernidade é matéria abundante nos debates 
filosóficos e estéticos da atualidade e, embora comporte um espec‑
tro de elementos que apresentam feições semelhantes, o que se cha‑
ma de modernidade conta, por vezes, com divergências em sua con‑
ceitualização. Uma série de fatores permite‑nos vislumbrar as 
contradições modernas. Primeiramente, a modernidade comporta 
elementos recentes, e tal proximidade cronológica, e mesmo ideoló‑
gica, com o tempo atual dificulta o distanciamento necessário a seu 

1 “Minha pobre musa, ai de mim! O que tens essa manhã?/ Teus olhos ocos estão po‑
voados de visões noturnas,/ E vejo de lado a lado refletidos na sua tez/ A loucura e o 
horror, frios e taciturnos.”
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estudo crítico. Em segundo lugar, o conceito de moderno, visto 
amplamente, refere‑se a contextos culturais muito distintos, pois 
manifestações modernas no século XVIII apresentaram relativas 
diferenças ao ser comparadas com as do início do século XX; a ma‑
neira como uma nação europeia desenvolvida relaciona‑se com  
o moderno certamente não é, em todos os aspectos, homóloga ao 
modo como o moderno é recebido em uma nação periférica, assim 
como a atuação da modernidade no pensamento político e social, 
eventualmente, apresentará certo desacordo com suas marcas na 
estética. As contradições da modernidade são muitas e, com efeito, 
sustenta‑se em um fio tenso, equilibrando‑se sobre o rumor de dis‑
cursos opostos – sendo justamente a negação do outro, e de si pró‑
pria, que afirma a identidade do fenômeno moderno.

A dificuldade em se conceitualizar a modernidade já é flagrante 
na polissemia existente no termo que serve de base a sua configura‑
ção – o adjetivo moderno. Essa palavra tem origem no latim vulgar, 
na forma modernus, derivada do termo modo, na acepção de “ago‑
ra”. Sua primeira aparição, segundo estudo de Hans Robert Jauss, 
é datada do século V, contexto no qual o termo modernus se opunha 
a antiquus, constituindo a oposição entre “atual” e “antigo”, exis‑
tindo no polo do “antigo” uma remissão a Roma, em oposição ao 
que fosse contemporâneo ao século V (Compagnon, 1996, p.17).

Partindo das investigações de Jauss sobre o uso inicial do termo 
moderno, notamos que, originalmente, sua formulação continha 
apenas a noção de atualidade; ainda não se juntara a ele o conceito 
de novidade, que se mostrará indissociável da noção de moderno 
em outras épocas. Segundo Compagnon, Jauss destaca a gradativa 
reformulação que o conceito de moderno sofreu ao longo do tempo 
até incorporar a ideia do novo que marca a concepção atual de mo‑
dernidade. Conforme postula Jauss, o novo entraria para a esfera 
do moderno na condição de efeito colateral da consciência da acele‑
ração histórica – a partir do momento em que o homem ocidental 
interpreta o tempo sob o viés de uma progressão célere, a linha que 
separa o presente do passado, o atual do antigo, diminui considera‑
velmente. Já que o atual transforma‑se em antigo rapidamente, a 



LIRA	DISSONANTE	 87

noção de moderno identificar‑se‑á, a partir daí, com o novo; como 
a dinâmica da História aglutina o presente ao passado, o moderno 
buscará sua manifestação no futuro. Compagnon, com base em 
Jauss, assim define o percurso do moderno:

Quando essa palavra [moderno] surgiu, nem se cogitava do tempo. 
A separação entre o antigo e o moderno não implica o tempo; ela é to‑
tal, absoluta, entre a Antiguidade grega e romana, e o hic et nunc me‑
dieval, aqui e agora: é o conflito do ideal e do atual. Hoje [...] o moderno 
torna‑se logo ultrapassado; opõe‑se menos ao clássico, como intempo‑
ral, que ao fora de moda, isto é, o que passou de moda, o moderno de 
ontem: o tempo acelerou‑se. Mas a aceleração começou há muito tem‑
po. Se, no século V, modernus não contém ainda a ideia de tempo, no 
século XII, por ocasião do que se chama de primeira renascença, o lap‑
so de tempo que define os moderni face aos antiqui equivale apenas a 
algumas gerações. (Compagnon, 1999, p.17‑8 – grifo nosso)

Uma mudança na maneira de se relacionar com o tempo parece 
ser a força motriz da configuração da noção atual de moderno. No 
século V, e mesmo ao longo da Idade Média, a dicotomia entre an‑
tigo e atual representa, com frequência, a distinção entre um tempo 
ideal localizado no passado e uma época mais recente, em geral tida 
como inferior. O passado, aos olhos medievais, em vários aspectos 
materializa o modelo de superioridade a ser seguido; no âmbito polí‑
tico, por exemplo, a estrutura fragmentada do poder da época cristã 
coloca‑se como sinal de degeneração se comparada com os grandes 
impérios da Antiguidade greco‑latina. Já no âmbito religioso, os ho‑
mens devotos da época são mais corruptos que os discípulos de Cris‑
to descritos nas escrituras, e mesmo a Bíblia, ao ser tomada como um 
texto histórico, conflui para a crença de que com o passar do tempo o 
pecado se imprimiu com mais força na humanidade. Na tradição 
cristã, a perfeição residiria na origem; contudo, a noção de progres‑
são temporal cristã assume uma nova época de glória. Mas essa não 
está localizada em um futuro, decorrente do tempo presente, mas 
em futuro metafísico, suspenso em outro plano – esse futuro é a re‑
denção do homem, após as revelações do dia do Juízo, quando será 
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possível alcançar as esferas da eternidade. Como diz Compagnon: 
“é assim que se define a tradição cristã, pois na origem está a perfei‑
ção, antes do pecado; se ela reside também no futuro, é num futuro 
que não é pensado como a continuação desse tempo, mas como um 
outro tempo, como a eternidade” (1999, p.19).

Para o homem medieval, assim como para o homem da Anti‑
guidade, o passado representava o polo da superioridade, algo ob‑
servável na semelhança existente entre as figurações do Paraíso 
perdido judaico‑cristão e a Idade de Ouro, localizada no princípio 
dos tempos, segundo a concepção cosmológica das civilizações an‑
tigas. A relação dos modernos com o tempo, todavia, difere bas‑
tante dessas duas últimas.

A modernidade faz o elogio do novo, não partindo à procura de 
um Paraíso perdido, mas de um Paraíso a ser encontrado, que se re‑
velará no futuro. A angústia dessa concepção reside no fato de que o 
futuro nunca chegará, e, ante a aceleração histórica, tornar‑se‑á pas‑
sado rapidamente, de modo que se possa pensar o paraíso moderno 
como algo transitório ou inatingível. Octavio Paz, com efeito, dá 
destaque à concepção de tempo como forma de se estabelecer a dis‑
tinção entre as visões de mundo da Antiguidade, da Idade Média 
cristã e da modernidade.

O tempo da Antiguidade seria cíclico, algo posto em movimen‑
to por uma dinâmica espiralada de eterno retorno a “um‑mesmo‑
‑ponto‑diferente”. O passado se refletiria no futuro, a Idade de 
Ouro estaria viva nas marcas que a época arquetípica do início dei‑
xou no presente, e o futuro resvalaria no regresso ao passado ideal. 
A progressão do tempo encontra analogia nas estações do ano e a 
cosmologia segue as formas arredondadas dos círculos, das espirais 
e da Oruborus.

Na Idade Média, todavia, rompe‑se o ciclo, e o tempo recebe 
um marco de término. A história cristã medieval é o trajeto da sal‑
vação humana, tendo princípio na criação do mundo e na expulsão 
do homem do Paraíso e culmina no dia do Juízo. Interpretar a con‑
cepção escatológica medieval em consonância com o mito do retor‑
no pareceria possível; no entanto, existem diferenças determinan‑
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tes. Os mitos da Antiguidade são cíclicos: deuses morrem para dar 
lugar a outros e o mundo é destruído e renovado infinitamente. O 
início da época conhecida pelos homens normalmente sucede ao 
fim de uma outra era e com o advento de novos deuses dominantes. 
Mesmo em sociedades de crenças escatológicas, a destruição do 
mundo nunca é total. Um exemplo é dado pela mitologia escandi‑
nava: o Ragnörok, dia fatal em que a ordem sucumbiria sob as for‑
ças caóticas, será sucedido por uma nova era, de restabelecimento 
da ordem cósmica. Ora, no caso do cristianismo, a progressão cro‑
nológica tem data determinada para acabar; o dia do Juízo fecha 
para sempre o rumo da existência terrena, suspendendo o tempo na 
eternidade. Mikhail Bakhtin, ao refletir sobre a concepção tempo‑
ral na Idade Média, que opera a ponte entre o mundo material e  
o “além” usa precisamente a imagem da verticalidade (Bakhtin, 
2002, p.272); enquanto o tempo da Antiguidade é cíclico, o tempo 
da cristandade manifesta‑se em uma linha ascendente, que, par‑
tindo de baixo (da existência terrena e carnal), encontra um fim nas 
instâncias do infinito.

A modernidade é marcada pela perspectiva histórica, conce‑
bendo a cronologia como uma sucessão de eventos, rumo a um fu‑
turo ilimitado, que, subordinado à já mencionada aceleração his‑
tórica, atualiza‑se constantemente, tornando‑se passado em um 
átimo, demandando, assim, a expectativa de um novo futuro. 
Remetendo‑se mais uma vez à simbologia utilizada por Bakhtin,  
o tempo moderno manifestar‑se‑ia na figura de uma linha hori‑
zontal, cujo destino desconhecido desafia a imaginação do homem  
moderno e guarda a promessa do novo. Octavio Paz analisa da  
seguinte forma as idiossincrasias do tempo no cristianismo e na 
modernidade:

Na sociedade cristã o futuro estava condenado à morte: o triunfo 
do eterno presente, no outro dia do Juízo Final, era também o fim do 
futuro. A modernidade inverte os termos: se o homem é história e só 
na história se realiza; se a história é tempo lançado para o futuro e o 
futuro é o lugar da eleição da perfeição; se a perfeição é relativa ao futu‑
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ro e absoluto diante do passado... Então o futuro se transforma no cen‑
tro da tríade temporal: é o imã do presente e a pedra de toque do pas‑
sado. Semelhante ao presente fixo do cristianismo, nosso futuro é 
eterno. (Paz, 1994b, p.51)

Amparando‑nos nas reflexões de Octavio Paz, podemos dizer 
que, se o tempo da Antiguidade é o do eterno retorno, o do cristia‑
nismo é o do presente eterno, e a modernidade toma como eixo um 
futuro infinito. O futuro para os antigos conflui para o passado, 
enquanto a sensibilidade cristã é movida pela promessa de arreba‑
tamento do homem pela eternidade que existe por trás da morte do 
tempo; já para a modernidade, o futuro é o cenário da perfeição re‑
presentada pelo novo. Diferentemente do cristianismo, a moder‑
nidade entende que: “nosso futuro, embora seja o depositário da 
perfeição não é um lugar de repouso, não é um fim, ao contrário, é 
um contínuo começo, um permanente ir além” (Paz, 1994b, p.51). 
Por conta disso, o movimento da modernidade basear‑se‑á na mu‑
dança contínua, em busca do tempo hipotético, mas desconhecido. 
Como atesta Paz: “a supervalorização da novidade contém a super‑
valorização do futuro: um tempo que não é” (1994b, p.52).

A modernidade pode ser vista como um processo contínuo de 
metamorfose, ao qual só parece ser permitido se comprazer com a 
trajetória, e não com o alcance do objetivo, visto que esse último é 
inacessível. A angústia presente no cerne da modernidade, e que  
a condiciona, deve‑se, portanto, ao fato de que seu anseio tem por 
objeto algo absolutamente inalcançável – o novo: “A terra prome‑
tida da história é uma região inacessível e nisto manifesta‑se da ma‑
neira mais imediata e dilaceradora a contradição que constitui a 
modernidade” (Paz, 1994b, p.51)

O percurso que leva o moderno a deixar de estruturar seu eixo 
não apenas na esfera do atual, como também na esfera do novo, tem 
uma ligação direta com a valorização do novo como ideal. O elogio 
do novo, todavia, corresponde a um fenômeno recente, cuja gênese 
é passível de ser percebida com relativa precisão na história do pen‑
samento ocidental.
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Desde a Antiguidade, os antigos sempre se serviram do passado 
como modelo, postura mantida durante a Idade Média e início do 
Renascimento. Comumente, a tendência era de conceber a atua‑
lidade como uma época de degeneração dos legados do passado, 
que deveriam ser reproduzidos ou revisitados em nome da manu‑
tenção da sociedade. Na esfera da estética valia o mesmo, de manei‑
ra que as criações que se tornaram canônicas eram tidas como mo‑
delares. A estética moderna tende, ao contrário disso, a ter uma 
relação, se não abertamente agressiva com a tradição, ao menos 
questionadora da reprodução submissa dos modelos legados pelo 
passado. A origem do elogio da novidade, como atesta Compagnon 
(1999, p.19), não provém da estética, mas do desenvolvimento in‑
tenso das técnicas e das ciências experimentado pelo Ocidente a 
partir do século XVI.

O advento do racionalismo, durante o Renascimento, levou o 
homem a realçar o mérito das realizações hodiernas, frente às quais 
as criações dos antigos pareceriam primitivas e, por vezes, inferio‑
res. Compagnon cita vários autores do século XVI que expressaram 
sua crença na superioridade do pensamento de sua época em con‑
traposição ao do passado:

Para que o adjetivo moderno tenha tomado o sentido nebuloso que 
tem para nós, a invenção do progresso foi indispensável, isto é, a defini‑
ção de um sentido positivo do tempo, como observa Octavio Paz. Nem 
cíclico, como a maioria das teorias antigas da história, nem tipológico, 
como na doutrina cristã, nem negativo, como na maioria dos pensado‑
res do Renascimento, em Maquiavel, Bodin, e, provavelmente em 
Montaigne. Uma concepção positiva do tempo, isto é, a de um desen‑
volvimento linear, cumulativo e causal supõe certamente o tempo cris‑
tão, irreversível e acabado. Mas ela o abre para um futuro infinito. 
Essa concepção se estendeu à história da arte, como uma lei de aperfei‑
çoamento, descoberta a partir do século XVI, nas ciências e nas técni‑
cas. Francis Bacon inverte assim, num paradoxo baseado na aproxima‑
ção das idades da vida e da humanidade, a relação dos antigos com os 
modernos: os antigos foram, em relação a nós, como a infância, em re‑
lação à sabedoria da idade adulta: “Somos nós os antigos”, dirá Des‑
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cartes. [Esses exemplos e outros presentes em Pascal provam] que 
nossa concepção moderna de tempo sucessivo, irreversível e infinito 
tem por modelo o progresso científico ocidental, desde a Renascença, 
como a abolição da autoridade e o triunfo da razão. [...] Do ponto de 
vista dos modernos, os antigos são inferiores, porque primitivos, e os 
modernos, superiores, em razão do progresso, progresso das ciências e 
das técnicas, progresso da sociedade, etc. A literatura e a arte seguem o 
movimento geral, e a negação dos modelos estabelecidos pode tornar‑
‑se o esquema do desenvolvimento estético. (Compagnon, 1999, 
p.19‑20 – grifo no original)

Já no século XVII se encontram registros de defesa de criações 
estéticas orientadas pelo progresso. Na França, por exemplo, 
presencia‑se a célebre querela dos antigos e dos modernos, que di‑
vidiu os expoentes da intelectualidade das letras em dois grupos. 
De um lado, os tributários da tradição e dos modelos legados pelas 
antiguidades helênica e romana, dentre os quais destacam‑se Boi‑
leau, La Fontaine, Racine e Bossuet; e, no polo oposto, o grupo 
representado por Perrault, Sant‑Évremond, Fontenelle e Qui‑
nault, defensores do progresso das artes.

A influência do pensamento racionalista, com seus postulados 
de independência individual frente às fórmulas prontas e às heran‑
ças de outras épocas, será uma justificativa apropriada para as mu‑
danças provocadas pelos burgueses no âmbito da História. A crença 
no indivíduo autônomo constitui um amparo eficiente à inde‑
pendência ante as estruturas de poder do passado, reclamada por 
uma classe social que já encontrou projeção econômica. Dessa for‑
ma, a crença no progresso terá como marco importante a Revolução 
Francesa – uma materialização do ímpeto revolucionário que asso‑
lou a modernidade, orientada para os objetivos da burguesia.

Render ao clero o lugar de representação da autoridade divina 
sobre os homens, aceitar o postulado de que os reis são agraciados 
por Deus e de que a história subordina os eventos humanos à traje‑
tória finita das revelações apocalípticas soarão como crenças ingê‑
nuas para os pensadores mais influentes do período conhecido 
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como ilustração. Mais do que isso, como mentiras que ameaçam 
um dos maiores baluartes do Século das Luzes – a liberdade. O 
contra‑ataque às fórmulas do passado valia‑se das descobertas des‑
cortinadas à luz da razão, que, possivelmente movidas por conve‑
niente crença de que as mudanças trouxessem melhorias, fixaram 
de vez o progresso como um dos grandes mitos da modernidade. A 
estética iluminista, apesar de buscar seus modelos de perfeição no 
passado greco‑latino, revisitou os mestres antigos com o objetivo 
de atualizar a estética. Com efeito, o racionalismo encontra no come‑
dimento do aurea mediocritas horaciano, nascido em ambiente pa‑
gão, base para uma poesia oposta ao êxtase devoto do lirismo bar‑
roco. Já em terras germânicas, o Aufklärung apropriou‑se das 
formas da tragédia para representar dramaticamente os conflitos 
do indivíduo burguês com seu meio. O fatum dos trágicos da Anti‑
guidade, por não convencer a sensibilidade de um tempo já for‑
mado nas diretrizes do livre‑arbítrio cristão, dá lugar às contingên‑
cias dos eventos. Desse modo, os dramaturgos germânicos renovam 
o trágico, laicizando‑o e convergindo‑o para a História, a qual, por 
sua vez, já havia sido tirada da esfera do sagrado pelos filósofos da 
ilustração.

As inovações iluministas são muitas; no entanto, o itinerário  
da modernidade parece determinar que o novo se consolide, 
convencionando‑se rapidamente – frente ao desgaste das ambições 
do Século das Luzes surge o romantismo como o seu contraponto. 
Com efeito, é por meio das tendências discrepantes que engendram 
o romantismo que a modernidade, ainda no berço, começa a assu‑
mir os contornos que apresenta atualmente: gera a sua autocrítica, a 
investida contra si própria que, paradoxalmente, a afirma.

Nutrindo‑se de expressões que no século XVIII serviram para 
designar pejorativamente as representações estéticas excessivas, 
extravagantes, movidas por paixões desprezíveis para os primados 
da razão, surge o romantismo. Se a arte da Antiguidade era ampa‑
rada pelo mito, a arte cristã (medieval, renascentista e barroca) das 
elites era orientada pela doutrina dos doutores da Igreja e a arte da 
ilustração era iluminada pela razão, a dos românticos, por seu tur‑
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no, vai buscar a sua identidade nas lendas, nos romances medievais 
desprezados pelo gosto canônico, no cristianismo popular, no ín‑
timo do sujeito, enfim, nos subterrâneos da cultura ocidental. O 
novo belo romântico muitas vezes chegará a trilhar a via da rebel‑
dia, estando aí um aspecto da diferença entre o individualismo ro‑
mântico e o iluminista. Enquanto a razão libertadora do Século das 
Luzes vê no individualismo uma força a ser orientada em prol de 
um ideal comum, assumindo a forma do liberalismo, em consonân‑
cia com o progresso burguês, o individualismo romântico é crítico 
por excelência e por vezes autodestruidor. Quando aspira às me‑
lhorias sociais, o egotismo romântico não costuma enveredar pelos 
rumos pavimentados pela burguesia, preferindo optar pelas utopias 
e, não raro, os românticos dão mostras de uma postura social extre‑
mista. Dissociando‑se completamente do mundo exterior, desis‑
tem de transformá‑lo por outra via que não seja a estética, vivendo 
unicamente de suas fantasias.

Alguns autores tendem a ver o romantismo como o inaugurador 
da modernidade estética. No entanto, se entendermos a moder‑
nidade como época do elogio programático do progresso, de busca 
do novo e da renovação, vários aspectos modernos já estão presen‑
tes na estética iluminista. O que o romantismo parece representar 
com precisão é a face crítica da modernidade, responsável por sua 
constituição como a tradição da ruptura. Conforme a análise dos 
pensadores marxistas, a modernidade nasce política e economica‑
mente do fato de as revoluções burguesas terem projetado a visão 
de mundo dessa classe como dominante, estando, dessa forma, sua 
história atrelada ao capitalismo. O progresso científico do Renasci‑
mento, responsável pela busca do progresso em outras esferas de 
atividade humana (tais como a estética) que serviram à constituição 
do conceito de moderno como se conhece hoje, esteve a serviço do 
desenvolvimento do capitalismo, daí o progresso racional também 
poder ser associado a todos os problemas originados no mundo 
burguês. Como dito anteriormente, as revoluções políticas e so‑ 
ciais burguesas legaram à modernidade postulados como os da li‑
berdade e a autonomia do sujeito. Já as conquistas burguesas em 
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outras esferas, como a econômica – atestadas, por exemplo, pela re‑
volução industrial –, deram à modernidade a promessa de que o 
futuro, na esteira dos avanços técnicos, haveria de realizar a utopia 
de melhores condições de vida, acentuando‑se assim o mito do pro‑
gresso. No entanto, rapidamente ficou provado que a locomotiva 
das transformações burguesas cobrava um alto preço para levar a 
humanidade ao paraíso. Por trás do discurso da liberdade escondia‑
‑se a servidão do indivíduo ao trabalho alienante e a promessa da 
autonomia individual confluía para o seu reverso: a desumanização 
por meio do automatismo da vida utilitária, na qual o sujeito é tido 
como engrenagem da máquina capitalista. Consequentemente, o 
progresso revelou‑se como uma via duvidosa, implicando o depau‑
peramento do mundo conhecido, cindindo o homem da natureza e 
despovoando os céus, em troca de um futuro incerto que dava al‑
guns prenúncios de estar longe de uma utopia. Gianni Vattimo re‑
conhece na própria concepção histórica ditada pelo progresso as 
origens do sentimento de crise que cerceia a modernidade, senti‑
mento esse que se deve muito ao fato de a busca pelo novo, que 
dinamiza o progresso, resvalar do anseio pelo inatingível:

A história, que na visão cristã aparecia como história da salvação, 
tornou‑se primeiro a procura de uma condição de perfeição intramun‑
dana e depois, pouco a pouco, história do progresso: mas o ideal do 
progresso é vazio, o seu valor final é criar condições em que um pro‑
gresso sempre novo seja possível. Retirado, porém, para onde a secula‑
rização transforma‑se em dissolução da própria noção de progresso – o 
que justamente sucedeu na cultura entre os séculos XIX e XX. (Vatti‑
mo, 1987, p.12)

Os setores sociais que não tinham espaço no mundo estruturado 
pela burguesia – a baixa nobreza, o clero, os homens de letras e os 
marginais – viram com desconfiança o quadro moderno, e sua crítica 
assumiu uma forma diferente da entrevista nos levantes e sedições, 
os quais só serviram para passar o cetro da mão dos reis para a dos 
grandes capitalistas. O caminho encontrado, portanto, foi o de uma 
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revolução do pensamento e da estética. Essa revolução parece ser a 
contribuição ambígua do romantismo à história da modernidade.

Para Michael Löwy e Robert Sayer, autores do estudo Revolta  
e melancolia, seria precisamente a crítica da sociedade capitalista, 
portanto moderna, a principal força motriz do espírito romântico, o 
qual pode ser entrevisto não apenas no período que se estende do 
fim do século XVIII até o fim do século XIX, época na qual o mo‑
vimento romântico tradicionalmente é localizado. Em Revolta e 
melancolia, o romantismo é tomado como um fenômeno amplo que 
expressaria uma visão de mundo oposta ao utilitarismo capitalista e 
ao mito do progresso, concebendo a sociedade moderna como um 
elemento decadente, no qual se exauriram os valores, segundo os 
românticos, fundamentais para humanidade, como a unidade da 
vida coletiva, o vínculo com a natureza, e a ótica do encantamento 
do mundo.

Oposto à razão utilitária, o romantismo busca a expressão da 
subjetividade profunda e nesse terreno movediço ele encontra, por 
vezes, instâncias que serão determinantes para a constituição da 
sensibilidade estética moderna, tais como o inconsciente. Além do 
mais, a consciência da temporalidade moderna, progressista ad in
finitum e, portanto, irreversível, desperta no romantismo o gosto 
pelo absoluto, pela visão analógica de mundo e pela nostalgia – ele‑
mentos observáveis em toda a modernidade estética que expressam 
a intimidade entre os conceitos românticos e modernos. Como de‑
fende Guy de Michaud em seu estudo sobre o simbolismo, intitu‑
lado Message poéthique du symbolisme,

Ansi au delà du Romantisme, se définit déjà le moderne: tyrannie 
toujours plus grand de la sensatinon, de l’émotion, de toutes les forces 
inconscientes; en même temps, sentiment aigu de ce courant intérieur 
que sans cesse échappe, de ce présent qui retombe au passé, de cette 
durée insaisissable, du relatif qui est la marque de toute chose, du 
temps irréversible; et, au fond de l’âme, l’Angoisse de cet irréversible, 
la soif de vaincre ce relatif, la nostalgie de l’unité et de l’absolu. (Mi‑
chaud, 1966, p.41)
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Outro autor que sustenta a intimidade entre romantismo e mo‑
dernidade é Octavio Paz, que, em Os filhos do barro, trata os dois 
fenômenos quase indissociavelmente. Para Paz, uma das maiores 
realizações do romantismo seria a recuperação de elementos do 
imaginário humano que o dogmatismo cristão já havia suplantado 
e nos quais o racionalismo reinante na visão de mundo burguesa 
aplicou um golpe cabal. Convertendo a arte em veículo de ope‑
rações mágicas, o romantismo ressuscitaria mitos esquecidos:

O cristianismo perseguiu os antigos deuses e gênios da terra, da 
água, do fogo e do ar. Transformou os que não pode aniquilar: uns 
convertidos em demônios ou foram precipitados no abismo lá ficaram 
sujeitos à burocracia infernal; outros subiram aos céus e ocuparam um 
posto na hierarquia dos anjos. A razão crítica despovoou o céu, e o in‑
ferno, mas os espíritos regressaram à terra, ao ar, ao fogo e à água: re‑
gressaram ao corpo dos homens e mulheres. Esse regresso se chama 
romantismo. (Paz, 1994b, p.55)

Remetendo‑se à terminologia weberiana do Entzauberung der 
Welt (desencantamento do mundo), característica moderna que re‑
presentaria o fim das crenças no sobrenatural, na casualidade e no 
magismo, Paz argumenta que o romantismo se coloca como um an‑
tídoto a um dos baluartes da modernidade – o primado da razão.

Como o padrão de sociedade que se estabeleceu com o advento 
da burguesia ainda acompanha o modus vivendi contemporâneo, a 
crítica romântica seria perceptível até os dias atuais. Por conta dis‑
so, seria impossível estabelecer um marco de encerramento abso‑
luto do romantismo: nem em 1848 (data que figura em muitos es‑
tudos sobre o romantismo europeu, sobretudo o francês) nem na 
virada do século XIX – em geral aceita como fim do romantismo 
por coincidir com as primeiras manifestações das vanguardas. 
Ora, muitos movimentos estéticos do século XX, assim como mui‑
tos artistas, se orientam por uma visão de mundo romântica. De 
fato, Löwy e Sayer citam como exemplo de vanguardas de fundo 
romântico o expressionismo e o surrealismo e, como nomes que  



98	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

no século XX prestaram tributo ao pensamento romântico, citam  
Yeats, Thomas Mann, Péguy e Bernanos. Segundo a tese dos auto‑
res, a presença do capitalismo sempre foi, e ainda é, acompanhada 
por sua contraparte crítica – o romantismo:

o romantismo é, por essência, uma reação contra o modo de vida da 
sociedade capitalista [que a despeito de ter sofrido algumas mudanças 
com o passar dos anos] conservou suas características essenciais até 
hoje [...] A visão de mundo romântica instalou‑se, portanto, na segun‑
da metade do século XVIII e ainda não desapareceu. (Löwy e Sayer, 
1995, p.34)

Desse modo, opondo‑se à sociedade capitalista, o romantismo 
operaria uma crítica aos aspectos fundamentais para o estabeleci‑
mento da modernidade:

Como já tinha sido verificado por Max Weber, a principal caracte‑
rística da modernidade – o espírito de cálculo (Rechnenhaftigkeit), o 
desencantamento do mundo (Entzauberung der Welt), a racionalidade 
instrumental (Zweckrationalität), a dominação burocrática – são inse‑
paráveis do “espírito do capitalismo”. (Löwy e Sayer, 1995, p.35)

Apesar de constituir “uma crítica da modernidade” da “civili‑
zação capitalista moderna, em nome de valores e ideais do passado” 
(Löwy e Sayer, 1995, p.34), o romantismo não defende sua oposi‑
ção de uma distância segura – ele próprio é um fenômeno moderno 
importante, polarizando boa parte das manifestações estéticas da 
modernidade. Essa condição dúbia parece explicar a associação co‑
mumente feita entre romantismo e contradição – o romantismo se 
define pelos contrastes não apenas no âmbito do uso dos expedien‑
tes estéticos, mas também em sua configuração ideológica. Octavio 
Paz esclarece a condição de repulsa/dependência que o romantis‑
mo nutre pela modernidade:
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O romantismo foi uma reação contra a ilustração e, no entanto, es‑
teve determinado por ela: foi um de seus produtos contraditórios. Ten‑
tativa da imaginação poética em reprovar as almas que tinham despo‑
voado a razão crítica, busca de um princípio distinto das religiões e 
negação do tempo determinado das revoluções, o romantismo é a outra 
face da modernidade: seus remorsos, seus delírios, sua nostalgia de uma 
palavra encarnada. Ambiguidade romântica: exalta os poderes e facul‑
dades da criança, do louco, da mulher, o outro não‑racional, porém 
exalta‑os a partir da modernidade. (Paz, 1994b, p.110‑1, primeiro grifo é 
nosso)

Com efeito, muitos dos observadores da modernidade que 
orientaram sua visão pelo prisma romântico revelaram um mal‑
‑estar frente ao fenômeno moderno, e, ao exercerem a crítica ao seu 
mundo contemporâneo, ajudaram a configurar com precisão as es‑
truturas do pensamento moderno, fundamentadas nas contradições 
agudas. Mesmo o mito do progresso estético e a relação com o novo 
se apresentaram matizados pela desconfiança em muitos dos no‑
mes mais eminentes da modernidade. Desde seu início, o romantis‑
mo posicionou‑se com reservas diante do moderno: nas narrativas 
de Hoffmann, por exemplo, a obsessão por autômatos e dispositivos 
tecnológicos que suscitam o diabólico, poderia ser interpretada 
como constatação da ameaça que a tecnologia representa à auto‑
nomia humana e à sua ligação com a natureza. De fato, Michael 
Löwy e Robert Sayer reconhecem no contraponto oferecido pelo 
culto da natureza e pela aversão à tecnologia, que assumem a face 
estilizada do horror maravilhoso, uma crítica romântica a aspectos 
tidos como negativos da modernidade:

Em nome do natural, do orgânico, do vivo e do “dinâmico” os ro‑
mânticos manifestam, muitas vezes, uma profunda hostilidade a tudo 
o que é mecânico, artificial e construído. Nostálgicos da harmonia per‑
dida entre o homem e a natureza à qual dedicam um culto místico, eles 
observaram com melancolia e desolação os progressos do maquinis‑
mo, da industrialização, da conquista do meio ambiente. (Löwy e 
Sayer, 1995, p.63).
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A crescente agressividade com que a mentalidade burguesa vai 
se apropriando da modernidade acentua ainda mais a distância en‑
tre a sensibilidade romântica e o mundo comum. Malgrado exem‑
plos como os atestados por Hoffmann, boa parte dos românticos 
iniciais depositaram fé na transformação social por meio da arte. 
Com o passar do tempo, contudo, a ponte de acesso que levava a 
arte à vida comum parece ter desmoronado, ficando o poeta insula‑
do no Parnaso. O impacto dessa cisão se manifesta precisamente na 
maneira com que Baudelaire compreende o fenômeno moderno.

A eternidade do transitório e a busca  
do desconhecido: a modernidade  
em Baudelaire e Rimbaud

Baudelaire, a quem tradicionalmente é atribuída a invenção da 
modernidade estética na poesia, também foi, como muitos român‑
ticos, inicialmente um defensor do novo e da transformação social 
por meio da revolução estética. Quando, no Salão de 1846, Baude‑
laire se refere à obra de Eugène Delacroix, vê nele uma manifesta‑
ção do moderno como mudança edificante: suas telas representa‑
riam o contraponto das convenções tediosas da pintura acadêmica. 
Conforme formula Compagnon (1996, p.25), pela ótica de Baude‑
laire no Salão de 1846, “a modernidade é o partido do presente con‑
tra o passado”. No entanto, em textos posteriores, esse posiciona‑
mento eufórico frente ao novo parece ser substituído por uma 
análise em tom de adágio.

A suspeita de que o moderno, como manifestação do novo em 
oposição agressiva ao passado não poderia realizar as mudanças ne‑
cessárias à estética, e muito menos à sociedade, parece ter uma ori‑
gem concreta em Baudelaire. Quando os ideais revolucionários de 
1848 fracassaram, muitos dos intelectuais que estiveram engajados 
nas lutas libertárias sofreram um forte golpe. Baudelaire foi um de‑
les, e, segundo a tese de estudiosos como Walter Benjamin, essa 
frustração teria deixado resquícios na própria visão do poeta sobre 
a modernidade. Como aponta Henri Lefebvre:
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Baudelaire procede a uma dolorosa revisão do conceito de “moder‑
nidade”. Poeta maldito, marcado pela Revolução e seu fracasso, odiando 
a burguesia e desprezando o mundo burguês, ele registra e aprova o fra‑
casso da práxis revolucionária [...] O poeta apodera‑se da dualidade e do 
dilaceramento. Toma partido. Ele não os aceita como tais. Não se con‑
tenta com eles. Demoníaco, agrava‑os, aprofunda‑os, para encontrar 
neles o germe de uma transformação ideal que substituirá a transforma‑
ção real, uma vez que esta não aconteceu. (Lefebvre, 1969, p.203)

Em suas notas íntimas compiladas sob o título de Mon coeur mis 
a nu (Baudelaire, 1981), Charles Baudelaire fala de revolução sem‑
pre com uma nota de ironia, que deixa transbordar a amargura da 
frustração. A Revolução surge aos olhos do poeta como uma em‑
briaguez ilusória, e, consequentemente, todas as categorias a ela 
associadas, tais como a mudança e a novidade, não são vistas com a 
ufania de outrora. Essa maneira de encarar o moderno estará explí‑
cita no ensaio O pintor da vida moderna, texto em que Baudelaire 
tece considerações sobre a obra do pintor Constantin Guys, escrito 
entre 1859 e 1860.

Constantin Guys era um pintor da realidade imediata, cuja obra 
tinha o cunho de registro informativo dos acontecimentos contem‑
porâneos, papel ocupado, hodiernamente, pela fotografia. A ma‑
neira como Guys retrata, em seus desenhos, os dados do mundo 
inspira Baudelaire em sua conceituação do fenômeno moderno, 
levando‑o a associá‑lo ao passageiro, à fugacidade e aos frutos da 
aceleração das transformações dos costumes movida pela busca ur‑
gente do progresso que rege o mundo burguês: “La modernité c’est 
le transitoire, le fugitif, le contingent, la moitié de l’art, dont l’autre 
moité est l’éternel et l’immuable” (Baudelaire, 1961, p.1154).

Essa afirmação evidencia que a arte moderna não se resumiria 
na apreensão do trânsito das circunstâncias. A atualidade passagei‑
ra seria uma característica determinante da beleza moderna; to‑
davia, a força vertiginosa do transcorrer do tempo, encontraria um 
contraponto no eterno. Da tensão entre essas duas correntes, nas‑
ceria o belo. “A metade da arte” correspondente à atualidade cons‑
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tantemente mutável, em Baudelaire, encontra a sua manifestação 
precisa na moda, já o polo do “eterno” apresenta alguns traços da 
atemporalidade que os clássicos reivindicavam para as obras pe‑
renes do cânone.

Segundo Baudelaire, a modernidade caracteriza‑se por extrair 
do transitório e do ordinário o que há de eterno e inefável e, pelo 
elogio da fantasia artificiosa, promotora da transfiguração do real 
sensível pelo verbo poético, alcançar o belo: “Le beau est fait d’un 
élément éternel, invariable, dont la quantité est excessivement di‑
fficile à déterminer, est d’un élément relatif, circonstanciel, qui 
sera, si l’on veut, tour à tour ou tout ensemble, l’époque, la mode, 
la morale, la passion” (Baudelaire, 1961, p.1154).

Mesmo aspirando ao eterno, o belo conta ainda com o frisson 
provocado pela arte em sua atualidade; ou seja, com o transitório, o 
efêmero e o cotidiano. Da junção desses dois fatores, um eterno e 
outro transitório, tem‑se a arte. Tendo isto em vista, a figura que 
melhor define o artista moderno é a do flâneur, o observador vaga‑
bundo, que apreende o circunstancial e o estetiza com sua sensibili‑
dade: “Il [o flâneur] cherche ce quelque chose qu’on nous permet‑
tra d’appeler la modernité [...] Il s’agit, pour lui, de dégager de la 
mode ce qu’elle peut contenir de poétique dans l’historique, de ti‑
rer l’éternel du transitoire” (Baudelaire, 1961, p.1163).

A noção de modernidade em Baudelaire coloca em evidência 
uma relação tensa entre a atualidade e a tradição legada pelo passa‑
do; de fato, esse será o centro da dinâmica moderna. Se sobrevive‑
rem ao transitório, as obras modernas fatalmente entrarão para o 
âmbito da tradição, ainda que tenham surgido justamente para 
romper com ela. Essa condição, que entra em choque com a busca 
do novo, para Baudelaire seria o verdadeiro objetivo da arte nascida 
no turbilhão passageiro dos tempos modernos: “pour que toute 
modernité soit digne de devenir antiquité, il faut que la beauté mys‑
térieuse que la vie humaine y met involontairement en ait été ex‑
traite” (Baudelaire, 1961, p.1164). Pode‑se notar ainda que o Bau‑
delaire de O pintor da vida moderna, obra considerada uma das 
mais agudas leituras da modernidade, não nega o passado; ele pa‑
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rece elogiar a tentativa de se conferir às novas formas de beleza ele‑
mentos imortais da arte.

Transcender as imposições do momento atual, rápido e efême‑
ro, e alcançar o lugar junto aos produtos do passado na esfera da 
eternidade, parecem constituir, para Baudelaire, a tábua de salva‑
ção da beleza perdida no turbilhão da rua, instância na qual ela po‑
deria ser atropelada pela fugacidade do moderno e ser esquecida. A 
criação de Baudelaire sanciona a interpretação de que o olhar sobre 
a tradição por um ângulo novo, que busca encontrar no passado 
uma beleza esquecida que insufle hálito renovado à arte moderna e 
alce o transitório às esferas do eterno, é uma constante em seu pro‑
jeto poético. Algo que se pode notar em vários poemas constituin‑
tes da parte das Flores do mal intitulada “Spleen e Ideal”, na qual 
Baudelaire explicita seu programa estético. Esses aspectos são pos‑
tos em evidência no soneto L’Idéal:

Ce ne seront jamais ces beauté de vignettes 
Produits avariés, nés d’un siècle vaurien, 
Ces pieds à brodequins, ces doigts à castagnettes, 
Qui sauront satisfaire un coeur comme le mien.

Je laisse à Garvani, poète des chloroses, 
Son troupeau gazouillant de beautés d’hôpital, 
Car je ne puis trouver parmi ces pales roses 
Une fleur qui ressemble à mon rouge idéal.

Ce qu’il faut à ce cœuer profond comme un abîme, 
C’est vous, Lady Macbeth, âme puissante au crime, 
Rêve d’Eschyle éclos au climat des autans;

Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michel‑ange, 
Qui tors paisiblement dans une pose étrange 
Tes appas façonnés aux bouches des Titans!2  
 (Baudelaire, 1996, p.53)

2 “Jamais serão essas belezas de vinhetas,/ Produtos avaros, nascidos em um século 
mesquinho,/ Estes pés aos borzeguins, estes dedos às castanholas,/ Que irão satisfa‑
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Esse soneto traz uma série de juízos estéticos condizentes com 
vários pontos presentes na discussão do moderno em O pintor da 
vida moderna. Para Baudelaire, as produções de sua época contem‑
porânea seriam ainda mesquinhas, “belezas de vinhetas”, vulgares 
e sem vigor. A renovação da poesia, a busca do “vermelho ideal”, 
encontraria suas fontes no passado, estando representada no pathos 
da dramaturgia de Shakespeare (“Lady Macbeth, alma tomada 
pelo crime”), no gênio rebelde de Prometeu (“o sonho de Ésqui‑
lo”) e no estatuário do Renascimento (“a noite de Michelangelo”), 
cujos “encantos” foram feitos “para as bocas dos Titãs”. O conteú‑
do titânico sugerido no final do poema parece condizer precisa‑
mente com a aspiração da eternidade – o objetivo da arte seria jus‑
tamente servir de iguaria a ser saboreada nas instâncias sublimes.

Assim, pode‑se dizer que, antes de representar uma aversão ao 
passado e um elogio do presente, o pensamento de Baudelaire re‑
clama do elemento atual a faculdade de produzir a beleza autêntica, 
já atestada pelas obras da tradição. No entender de Baudelaire, o 
novo não é o objetivo em si mesmo, constituindo‑se como uma exi‑
gência inevitável no contexto moderno, mas que deve ser lapidada 
pelo material fornecido pela tradição. Baudelaire se dedica ao elo‑
gio do novo, mas com reservas, pois vê o progresso com olhos críti‑
cos. O mundo que Baudelaire vê emergindo do endeusamento do 
novo é o da decadência.

Como dito anteriormente, o romantismo vale‑se de expedientes 
ideológicos fornecidos pela modernidade para se opor a ela. Mesmo 
o mito do novo, parente próximo do progressismo burguês, assume 
contornos antiburgueses. Ele em geral reside no inusitado, no ab‑
surdo, e sua fonte é o mistério do ainda não visto. Um exemplo des‑

zer um coração como o meu./ Eu deixo a Garvani, poeta das cloroses,/ Seu rebanho 
gorjeante de belezas de hospital/ Pois nunca pude encontrar entre essas pálidas ro‑
sas/ Uma flor semelhante ao meu vermelho ideal./ O que falta a este coração pro‑
fundo como um abismo,/ Sois vós, lady Macbeth, alma tomada pelo crime,/ Sonho 
de Ésquilo exposto a toda sorte de climas;/ Ou bem, tu, grande Noite, filha de Mi‑
chelangelo,/ Que te contorces pacatamente numa pose estranha/ Teus atrativos ela‑
borados para as bocas dos Titãs!” (Tradução livre de nossa autoria)
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sa tipologia do novo, tomado como objetivo da arte, pode ser en‑
contrado de forma explícita em Rimbaud. Embora tenha se valido 
de conceitos burgueses como “revolução” e “progresso”, Rimbaud 
busca nessas categorias da mudança uma forma de irracionalidade 
ou mesmo caos diluidor, pouco condizente com o futuro organi‑
zado, sonhado pelos burgueses. O novo em Rimbaud é alcançado 
pela vertigem e pelos espasmos de febre. Rimbaud é um poeta eu‑
fórico e revolucionário, que introduz na poesia moderna uma ten‑
dência ao irracionalismo radical, como forma de liberação absoluta 
da fantasia.

Dando vazão à expressão na lírica de figurações do que poste‑
riormente se chamará inconsciente, Rimbaud rompe com os limi‑
tes da poesia como representação do real, negando o verossímil e 
explorando novas significações (Friedrich, 1978, p.81). Rimbaud  
é explorador do novo, como atestam muitos de seus escritos: “je me 
flattai d’inventer un verbe poétique accessible, un jour ou l’autre  
à touts les sens [...] J’écrivais des silences, nuits, je notais l’inexpri‑
mable. Je fixais des vertiges” (Rimbaud, 1972, p.106). Buscando  
a expressão do inexprimível, sua poesia abre‑se ao desconhecido. 
Segundo as palavras contidas em sua famosa correspondência de 
1871, dirigida ao antigo professor de retórica Georges Izambard, 
cabe ao poeta tornar‑se “visionário”, ou seja, aquele que vê o fu‑
turo, e o objetivo da poética vidente seria: “chegar ao desconhecido 
pelo desregramento dos sentidos” (Rimbaud, 1972, p.260).

Em sua busca por esse desregramento, Rimbaud assumiu uma 
postura iconoclasta ante a construção verbal que pode ter culmina‑
do no alcance rápido dos limites da lírica, constituindo sua expres‑
são uma oposição violenta às convenções de representação do mun‑
do e atuando como uma forma aberta ao ainda não visto e, não 
obstante, destruidora do real conhecido – o que poderia justificar o 
fato de o jovem poeta ter parado de escrever com uma precocidade 
correspondente àquela com que iniciou sua obra. O silêncio de 
Rimbaud, segundo Compagnon (1996, p.47), consiste em um dos 
grandes mitos da modernidade: “Destruindo o mundo e o eu, a 
obra em breve se destrói a si mesma e encontra seu desfecho no si‑
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lêncio. O silêncio de Rimbaud, depois da idade de vinte e nove 
anos, é o mito da arte moderna”.

Rimbaud instaura uma tradição profícua na lírica moderna, que 
se define por uma busca irracional e violenta pelo novo, que faz  
da poesia um ato de agressão à realidade convencional. Numerosos 
poetas vão seguir suas pegadas, destacando‑se desde Lautréamont 
até os representantes das vanguardas mais radicais do século XX, 
como o surrealismo, o dadaísmo e o futurismo. O que une as van‑
guardas ao jovem poeta maldito é justamente a tendência a atacar 
violentamente o olhar ordinário sobre a realidade por meio da cons‑
trução estética – postura combativa que aspira ao novo como algo 
positivo, como a conquista de uma vitória.

A maneira de recepção do novo em Rimbaud é diversa da de 
Baudelaire. Enquanto o último refugia‑se nas instâncias artificiais 
para contemplar de um lugar seguro a decadência do mundo mo‑
derno, colhendo algumas flores do circunstancial para imortalizá‑
‑las em seu jardim do mal, Rimbaud busca nas novas formas da 
criação o turbilhão da novidade. Compagnon (1996, p.16‑7) define 
da seguinte forma as posturas diferentes de Baudelaire e Rimbaud: 
“O novo de Baudelaire é desesperado – justamente o sentido do 
spleen, em francês –, ele é arrancado da catástrofe, do desastre de 
amanhã. [...] Rimbaud, em contrapartida, fixa como missão para o 
poeta fazer‑se multiplicador do progresso”.

Baudelaire reflete sobre a modernidade com o olhar atento ao 
que há de transitório no mundo; o moderno reside no efêmero, uma 
perspectiva que revela algo um tanto incômodo – a dificuldade de 
se apreender o instante. Além disso, consciente do pragmatismo do 
mundo burguês que se embala no sonho do progresso, Baudelaire 
busca opor‑se a essa ordem adotando uma postura esteticista para a 
qual tem importância o elogio ao artificial. Trata‑se de um poeta 
moderno que reconhece a importância da atualidade como elemen‑
to constituinte da arte, sem, no entanto, deixar de repudiar muitos 
aspectos de seu tempo, a exemplo da ideia de futuro associada ao 
progresso. Conforme observa Hugo Friedrich:
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Baudelaire sabe que só se pode conseguir uma poesia adequada ao 
destino de sua época captando o noturno e o anormal: o único reduto 
no qual a alma, estranha a si própria, ainda pode poetizar e escapar à 
trivialidade do progresso no qual se disfarça o tempo final. (1978, 
p.42)

O fascínio que a modernidade desperta em Baudelaire possui 
algo de negativo, pois comporta o reconhecimento da existência de 
um “tempo final”. No progresso elogiado pelo burguês e na sua ân‑
sia pelo futuro, o poeta de As flores do mal vê, como já dito, a deca‑
dência. Sua postura é a de negar o real e evadir‑se para a instância 
do poético contraposta à ordem do cotidiano.

Baudelaire opta pelo isolamento, pelo nefelibatismo. Já Rim‑
baud, de temperamento mais ardente, explora os limites da cria‑
ção, e, quando alcança suas ambições na vida poética, escolhe o si‑
lêncio e se entrega à vida prática – ao abandonar a lírica para 
dedicar‑se ao tráfico de armas na Etiópia. Conscientemente ou 
não, Rimbaud torna‑se o nobre marginal, o errante maldito, que 
foi motivo de sua poesia. Para Georg Steiner, o silêncio de Rim‑
baud seria o predomínio da ação sobre a palavra:

Tendo dominado e exaurido os recursos da linguagem como só 
um poeta superior pode fazer, Rimbaud volta‑se para aquela lingua‑
gem mais nobre que é o fazer [...] esta reavaliação do silêncio é um  
dos atos mais originais e característicos do espírito moderno. (Steiner, 
1998, p.68).

Podemos dizer que, se Baudelaire buscou a beleza mais rara na 
esfera do trivial e quis poetizar a vida, Rimbaud simplesmente pa‑
rece ter resolvido viver sua poesia. Outros românticos anteriores e 
posteriores demonstram ter agido de forma semelhante a esses dois 
poetas franceses. A evasão baudelairiana tem ressonância na esco‑
lha do sonho como alternativa à vida, cultivado desde o início do 
romantismo até as últimas manifestações do nefelibatismo simbo‑
lista. Já a partida de Rimbaud para a ação demonstra proximidade 
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com a imersão na vida real experimentada por românticos em vá‑
rias épocas diferentes. A atitude de Rimbaud pode ser comparada 
com a de Byron, por exemplo, que integrou as batalhas da campa‑
nha libertária da Grécia e, assim, teve oportunidade de viver as lu‑
tas que cantara. A atitude de Rimbaud é comparável ainda ao im‑
pulso que levou os surrealistas a buscarem nas circunstâncias da 
vida cotidiana o momento de epifania por eles chamado de acaso 
objetivo.

Como se pode observar, Baudelaire e Rimbaud, cada um à sua 
maneira, apresentam posturas que são sintomáticas do impacto do 
novo sobre a sensibilidade artística da modernidade. A conduta de 
ambos pode ser definida como um fascínio ambíguo, pois, por um 
lado, negam a modernidade no âmbito do progresso tecnicista ao 
qual a burguesia se afeiçoa, e, por outro, buscam por meio da cons‑
trução verbal o estabelecimento de uma realidade que não seja o 
simulacro do mundo, e, portanto, nova. Baudelaire, a partir do 
transitório, evade‑se para o inefável da arte; sua via é a do esteticis
mo. Rimbaud, por sua vez, mergulha no desconhecido por meio da 
irracionalidade. Ambos parecem buscar o novo pelo que nele há de 
subversivo em relação ao cotidiano, pelo que há de crítica à tradição 
e às convenções de representação do mundo (Friedrich, 1978, 
p.66).

Como se pode ver, definido como fascínio pelo novo, ou, se‑
gundo atesta sua etimologia, pela consciência do atual, o termo 
“moderno” parece se ligar a uma relação polêmica com o passado, 
que se manifesta na tradição, e com a atualidade, entendida como 
percepção concreta do presente. Henri Lefebvre aponta, em Intro
dução à modernidade, para o fato de que, em fins da Idade Média, a 
música surgida com o advento do Renascimento era denominada 
moderna em oposição à música antiga, representante da tradição 
medieval e então considerada fora de moda. Isso porque, segundo 
Lefebvre, no Renascimento, a música contou com renovações esté‑
ticas que se opunham ao que era então conhecido, uma vez que, 
naquela época, a música já se mostrava como uma arte para a qual 
novidades estéticas constituíam formas de oposição ao tradicional. 
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O novo nesse momento não acrescenta novas formas simplesmen‑
te, mas se opõe – “Técnicas novas e pesquisas inovadoras consti‑
tuem desde esse período uma modernidade agressiva” (Lefebvre, 
1969, p.198). Como se vê, a modernidade pode ser definida pelo 
impacto causado pela inserção de novidades no quadro do que é 
tradicionalmente aceito. No entanto, essas novidades se impõem 
de modo a substituir, ou questionar, o que representa o antigo. No 
âmbito cultural, a modernidade parece nascer no momento em que 
há uma valorização do novo, não da “novidade pela novidade”, mas 
sim enquanto oposição ao outrora consagrado.

O fenômeno da modernidade abrange uma extensão cronológi‑
ca muito grande na história do Ocidente, o que pode levar a um 
questionamento de como esse fenômeno se mantém. Uma vez que 
“moderno” pode ser definido como aquilo que se opõe ao consa‑
grado, surge um problema: o fato de que o novo, quando sobrevive 
ao esquecimento, sempre se consagra como tradição.

Tendo‑se em vista o fato de a modernidade estética, que conhe‑
ce seu ápice nas vanguardas do século XX, ter se iniciado na segun‑
da metade do século XVIII (como aponta Octavio Paz), observa‑se 
desde então a recorrência de determinados aspectos, como a atitude 
crítica ante a tradição e a promoção de rupturas. Por estar associada 
à modernidade uma negação dos padrões estéticos consagrados, 
pode‑se tender a atribuir‑lhe certa aversão à tradição. Todavia, essa 
oposição se estabelece como uma herança dos primeiros modernos, 
legada a seus sucessores, constituindo também uma tradição. “Tra‑
dição da ruptura” – por esta designação, aparentemente paradoxal, 
Octavio Paz define o fenômeno moderno:

A modernidade é uma separação [...] A modernidade inicia‑se 
como um desprendimento da sociedade cristã. Fiel à sua origem, é um 
contínuo, um incessante separar‑se de si mesma; cada geração repete o 
original que nos fundamenta e essa repetição é simultaneamente nossa 
negação e nossa renovação. A separação nos une ao movimento origi‑
nal de nossa sociedade e a desunião nos lança ao encontro de nós mes‑
mos. (Paz, 1994b, p.48)
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Paradoxalmente, embora o moderno surja em oposição à tradi‑
ção, o próprio moderno acaba por transformar‑se em uma tradição 
– a tradição da negação e da crítica. O interesse que o moderno tem 
pelo novo pode constituir, antes de um reflexo da busca pelo desco‑
nhecido, uma forma de materialização da crítica. Desse modo, a 
reflexão crítica constitui‑se como a peculiaridade que melhor defi‑
ne a modernidade conceitualmente.

Do ponto de vista estético, a modernidade não faz uso apenas 
do novo cronologicamente determinado para colocar em prática 
sua crítica à tradição entendida como passado. Como a ruptura 
moderna tem como alvo tudo o que se estabelece como convenção, 
o novo, introduzido pela arte moderna, buscará, de certa forma, 
destoar do panorama definido pelos costumes. O passado também 
pode servir a essa crítica, e não raras vezes os modernos buscaram 
no espacial e temporalmente remoto uma forma de se opor aos va‑
lores vigentes.

O romantismo resgatou o passado popular para fazer a crítica ao 
classicismo. Já os simbolistas se apegaram a motivos inspirados em 
países exóticos e civilizações antigas, a fim de constituir uma at‑
mosfera de decadência e excesso que se opusesse ao otimismo posi‑
tivista em voga no fim do século XIX. O universo mágico e onírico 
no romantismo entra em choque com o pensamento racional do sé‑
culo XVIII e consiste num recurso também utilizado pelos simbo‑
listas para se opor ao cientificismo naturalista. As vanguardas do 
século XX, herdeiras dessa tradição, usam inúmeros recursos, des‑
de a estetização do cotidiano até as formas poéticas da arte oriental 
ou de um passado longínquo (epigramas clássicos, representações 
figurativas primitivas nas artes plásticas, etc.), a fim de contestar  
as práticas usuais da arte. Esses exemplos mostram que o espírito 
crítico da arte moderna assume formas das mais variadas, sempre 
se norteando pela busca de elementos até então estranhos aos pa‑
drões estéticos de seu tempo. As manifestações do novo na moder‑
nidade parecem ser movidas por um princípio de oposição que as 
une como partes de um único fenômeno, o qual é definido por Oc‑
tavio Paz da seguinte forma:
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Crítica da crítica e suas construções, a poesia, moderna desde os 
pré‑românticos procura fundamentar‑se em um princípio anterior à 
modernidade e antagônico a ela. Esse princípio, impermeável à mu‑
dança e à sucessão, é o começo do começo de Rousseau. Mas é também 
o de Adão de William Blake, o sonho de Jean Paul, a analogia de Nova‑
lis, a infância de Wordsworth, a imaginação de Coleridge. Qualquer 
que seja o seu nome, esse princípio é a negação da modernidade. (Paz, 
1994b, p.57).

É interessante notar que movimentos modernos – o romantis‑
mo, o simbolismo e as vanguardas – evidenciam uma tendência à 
contestação que os perpassa, implicando, assim, semelhanças entre 
eles e induzindo‑os a se opor sempre ao movimento anterior a si, 
fazendo‑lhe a crítica. Este parece constituir o maior legado que es‑
ses movimentos transmitem um ao outro e o emblema da tradição 
por eles composta e perpetuada.

Henri Lefebvre, com base na história das artes e do pensamento 
francês, atenta para dois fenômenos distintos, denominando um de 
modernidade e o outro de modernismo. Para o filósofo francês, mo
dernismo seria uma tendência de determinadas épocas na qual se 
observa a eleição de um paradigma de “gosto moderno”, que  
se manifestaria na exaltação do moderno e numa ideologia na qual  
é assinalada a superioridade do novo sobre o antigo. Já o termo  
modernidade comportaria o fenômeno de crítica que permeia os 
modismos que se definem como modernos, mas que os ultrapassa, 
constituindo uma tentativa de conhecimento. Trata‑se, pois, de 
uma busca do estabelecimento de um pensamento sobre esses fe‑
nômenos: “A modernidade difere do modernismo como um con‑
ceito em via de formulação na sociedade difere dos fenômenos so‑
ciais, como uma reflexão difere dos fatos” (Lefebvre, 1969, p.4).

Lefebvre ainda constata duas tendências comuns ao fenômeno 
moderno – uma se define pela certeza e arrogância, e a outra pela 
interrogação e reflexão, legando ao modernismo as duas primeiras 
características e à modernidade as duas últimas. O que Lefebvre 
qualifica como arrogância e certeza corresponde à postura agres‑
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siva que o modernismo assume frente ao antigo. Existe nessa pos‑
tura uma certeza com relação à superioridade do novo em detri‑
mento do tradicional e dessa certeza advém uma postura entendida 
por Lefebvre como arrogância de negar absolutamente tudo que 
não seja original e único.

O modernismo seria um fenômeno que se manifesta num âmbi‑
to muito mais estético que filosófico, sendo uma postura social e 
um fenômeno movido por uma ideologia – a negação do antigo. To‑
dos os movimentos artísticos de ruptura podem, segundo essa defi‑
nição, ser entendidos como modernismos, pois desde Baudelaire até 
as vanguardas há uma postura de rejeição do antigo, que independe 
da reflexão crítica (apesar de esta estar latente nesses movimentos, 
constituindo, como reconhece Lefebvre, uma outra face do moder‑
no), pautando‑se antes pela negação da tradição.

Já a modernidade comporta as reflexões que sobrevivem à bus‑
ca pelo novo e ao exercício da negação empreendido pelo modernis‑
mo. Ou seja, supera o modismo e se estabelece como esforço refle‑
xivo diante do conflito entre os fenômenos da atualidade e o legado 
do passado, promovendo a crítica e permitindo o estabelecimento 
de um conceito que possa ser pensado. Remetendo‑se a Octavio 
Paz, podem ser encontrados dois termos‑chave para o entendimen‑
to da modernidade: ruptura e crítica. O intercâmbio desses con‑
ceitos com as definições de Lefebvre implica a conclusão de que o 
modernismo se define pela ruptura, a busca do novo em detrimen‑
to do antigo, e a crítica, postura reflexiva face à relação entre o atual 
e a tradição, engloba toda a dinâmica da modernidade.

Ruptura e crítica são conceitos que envolvem uma constante ne‑
gação e reformulação, da qual a própria modernidade não escapa. 
Por conta disso, é típico do fenômeno moderno a negação de si 
mesmo, restando‑lhe apenas a busca constante por valores que su‑
cedam os anteriores. Baudelaire define o moderno como o tran‑
sitório, como a moda, mas mesmo o transitório parece passível a 
rapidamente se convencionar como clássico, cabendo à moder‑
nidade opor‑se a ele, opondo‑se assim a si própria. Segundo Henri 
Lefebvre,
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A consciência “moderna” contém uma certeza e uma incerteza 
[...]. Ela se vê como a antecâmara do clássico. Assim a arte e a cultura 
alinham‑se sem precaução sobre o conhecimento e a tecnicidade ou, 
efetivamente, o novo e o controvertido integram‑se rapidamente no 
adquirido, ou então desaparecem. O duradouro no novo torna‑se clás‑
sico, cada vez mais rápido. (Lefebvre, 1969, p.215)

Autonegação é um conceito que define de maneira eficiente o 
posicionamento da modernidade – tradição que se constitui como 
tal por negar a própria tradição. Essa postura pode ser observada 
em todas as realizações artísticas da modernidade. O héautontimo
rouménos, que Baudelaire cunhou inspirado pela peça de Terêncio, 
é uma das metáforas com as quais Compagnon (1996, p.10) define 
a modernidade: trata‑se do ser que destrói a si mesmo. Uma de suas 
manifestações pode ser vista no já citado exemplo de Rimbaud – 
sua busca pela destruição do ser e do mundo culmina na autodes‑
truição da lírica, precipitando sua poesia no silêncio, uma cons‑
tatação dos limites da expressão verbal sendo superados. Algo 
semelhante mostra‑se no projeto poético de Mallarmé – descons‑
truindo as formas de expressão convencionais da poesia a fim de 
encontrar a expressão exata e o poema que comporte o todo, o poeta 
desloca o concreto para o âmbito da ausência (Friedrich, 1978, 
p.123) e conclui que esse poema seria uma folha de papel em bran‑
co. A modernidade pauta‑se pela negação e, em função disso, sua 
busca pelo novo muitas vezes desemboca simplesmente no vazio, 
na ausência. A consciência desse destino explica a flagrante obses‑
são pelo Nada que marca os artistas da modernidade.

Exílio e excentricidade:  
as instâncias da modernidade

Hugo Friedrich propõe uma tipologia da poesia moderna, en‑
contrando nas categorias negativas os pontos de orientação da lírica 
contrastante postulada pelos artistas a partir de Baudelaire. A tese 
de Friedrich parte do pressuposto de que, até o advento dessa nova 
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estética, a arte não se mostrava antagônica ao meio que presenciava 
o seu engendramento, pelo contrário, buscava agir de acordo com o 
gosto comum, dedicando‑se às ações edificantes e representava  
o sorriso da sociedade (1978, p.19). A constatação de que o artista 
não encontrou um espaço na máquina utilitária que move o mundo 
moderno, que seu lugar, no máximo, seria o do bobo, cujas reali‑
zações estariam subordinadas ao entretenimento da sociedade nos 
intervalos das rotinas de trabalho, encaminhou a estética a uma ci‑
são cada vez maior com a vida cotidiana:

Até o início do século XIX e, em parte até depois, a poesia achava‑
‑se no âmbito de ressonância da sociedade, era esperada como um 
quadro idealizante de assuntos ou de situações costumeiras [...]. Em 
seguida, porém, a poesia veio a colocar‑se em oposição a uma socie‑
dade preocupada com a segurança econômica da vida, tornou‑se o la‑
mento pela decifração científica do universo e pela generalizada au‑
sência de poesia; derivou daí uma aguda ruptura com a tradição; a 
originalidade poética justificou‑se recorrendo à anormalidade do poe‑
ta. (Friedrich, 1978, p.20).

Nesse contexto, a arte tornou‑se hermética, trancando‑se em 
uma linguagem inteligível a poucos e defendeu sua posição reclusa 
com as armas do escândalo e da aversão. Excentricidade torna‑se a 
palavra de ordem e a fruição estética torna‑se difícil e tortuosa. Os 
vínculos que uniam o artista ao mundo revelaram‑se correntes que 
sufocavam seu talento, de modo que a violência torna‑se necessária 
para que eles sejam rompidos e a arte alce às esferas ideais. O preço 
desse voo é a separação do convívio com a realidade ordinária – e 
assim o artista passa a viver no isolamento.

Opondo‑se à sociedade burguesa que se encontra em pleno 
auge, bem como às explicações cientificistas que geram segurança 
quanto ao conhecimento do Universo, o artista busca ser a antítese 
desse mundo, representando o real sob uma perspectiva diferente. 
Desafiando o pensamento otimista do progresso, ressalta os aspec‑
tos desconfortantes da modernidade, o que evidencia, no contexto 
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do fim do século XIX, a consciência da decadência. Contra os dita‑
mes da natureza presentes nas teorias deterministas da biologia, os 
artistas elegem o inorgânico e o artificial, a fim de desconstruir o 
pensamento racional; a arte busca manifestar‑se pelo ilógico e pelo 
absurdo, e a originalidade é posta como o mais alto valor, mani‑
festando‑se no anormal. O artista é um opositor, expressão de uma 
negação que se estende desde a afronta à sociedade até a destruição 
da percepção convencional do mundo. A arte quer promover uma 
recriação, o que pode se dar pela destruição do antigo.

Todas as categorias que se colocam em oposição aos valores 
convencionais recebem destaque como formas de expressão da poe‑
sia moderna. O feio, o incongruente e o desarmônico evoluem para 
as manifestações das ausências, e a sugestão oposta à definição, os 
silêncios pressupostos pelo ritmo, as lacunas entre os fragmentos e 
as imagens de obscuridade e mistério – comuns em toda a poesia 
moderna – parecem ter seu ápice na consciência e tentativa de re‑
presentação do Nada, que Friedrich considera “a mais negativa de 
todas as categorias” (Friedrich, 1978, p.125).

É em consonância com processo de configuração dessa estética 
de embates e negações que o grotesco, aclimatado pela ironia carac‑
terística do período chamado por Friedrich Schlegel de “época da 
crítica”, torna‑se uma das formas de expressão mais influentes e 
inquietantes da modernidade.

Hugo Friedrich localiza o nascimento da tendência estética da 
negação do meio precisamente em Baudelaire, poeta que expressou 
a sensibilidade lírica, não na forma romântica tradicional enquanto 
sentimentalidade e o egocentrismo lacrimoso, mas como filtro im‑
pressionista de distorção do real sensível e criação de novos mun‑
dos na instância estética. Os produtos dessa poesia seriam, inevita‑
velmente, opostos ao gosto comum.

Contudo, antes de Baudelaire, os românticos já tinham difi‑
culdade de se identificar com a sociedade; mesmo que a intenção 
de muitos não fosse atacar a sensibilidade coletiva (pelo contrário, 
uma das aspirações românticas era operar uma utopia de fraterni‑
dade universal entre toda a humanidade), não raro, os artistas mo‑
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dernos, desde o início, viram‑se vítimas da incompreensão pública. 
Tal constatação moveu, por exemplo, Friedrich Schlegel a escrever 
um ensaio sobre a ininteligibilidade, no qual, ao refletir sobre a ci‑
são existente entre leitor e escritor (tomando como exemplo, por 
vezes, a recepção confusa que seus fragmentos do Athenäum des‑
pertaram no público), atribui à incompreensão a ironia, uma forma 
característica da expressão moderna. Schlegel, possivelmente alen‑
tado pela esperança romântica de um devir no qual as barreiras que 
separam a humanidade seriam suprimidas, profetiza uma época de 
aceitação para os escritos obscuros. No entanto, defende a ininteli‑
gibilidade como algo necessário à manutenção da tranquilidade hu‑
mana:

Mas será a ininteligibilidade uma coisa tão censurável e tão terrível 
assim? A mim parece que a salvação das famílias e da nação reside nela. 
Se não estou enganado, são os Estados e sistemas as obras mais artifi‑
ciais dos homens, frequentemente tão artificiais que não se pode admi‑
rar nelas a sabedoria do seu criador. Uma porção inacreditavelmente 
pequena [de ininteligibilidade] é suficiente, se mantida integralmente 
em sua pureza e fidelidade, e se o entendimento sacrílego não ousar 
aproximar‑se das fronteiras sagradas. Pois o que o homem tem de mais 
precioso, sua própria tranquilidade interior, depende, como todos po‑
dem facilmente reconhecer, de que determinados pontos sejam manti‑
dos obscuros, os quais contribuem para a força e coesão do Todo, força 
essa que se perderia assim que se quisesse diluí‑la no entendimento. 
Crede‑me, o medo apoderar‑se‑ia de vós se o mundo de repente vos 
tornasse verdadeiramente compreensível, como demandais. Pois não é 
esse mundo infinito ele mesmo construído pelo entendimento a partir 
da ininteligibilidade ou do caos? (Schlegel, 1988, p.235‑42)

Se, por um lado, Schlegel defende o caráter inacessível da arte, 
posto que isso preservaria o mistério da existência, por outro, discu‑
te a incompreensão do leitor perante a obra romântica, remetendo‑a 
ao procedimento da ironia romântica, que exige um amadureci‑
mento da percepção humana. Schlegel não dirige suas obras ao 
leitor de sua época, mas às gerações vindouras, pelas quais “cada 
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pequeno enigma do Athenäum será desvendado. Que catástrofe! 
Haverá então leitores que sabem ler” (Schlegel, 1988, p.235‑42).

Se tomarmos a ironia romântica como ponto de referência para a 
estética de contradições agressivas da arte moderna – raciocínio se‑
gundo o qual as categorias negativas elencadas por Hugo Friedrich 
podem ser consideradas um desdobramento das práticas irônicas 
manifestadas desde o romantismo primitivo –, observamos que, de 
Friedrich Schlegel até o final do século XIX, a ironia segue um ca‑
minho cada vez mais tortuoso. Ora, uma boa recepção futura de 
suas obras não parece estar no horizonte de muitos artistas do fim 
do século XIX, sobretudo entre os simbolistas, já que a sensibilida‑
de decadentista crê que o futuro está comprometido pela vacuidade. 
A redenção da arte dependeria de si e bastaria a si própria; vive‑se 
em plena época do l’art pour l’art, em que imagens de torres de 
marfim e câmaras subjetivas tornam‑se palco dos ofícios poéticos 
pautados no extravagante e que buscam uma rota para o ideal dis‑
tante da realidade comum. Essas particularidades talvez expliquem 
o fato de Hugo Friedrich atribuir o nascimento da lírica moderna 
ao contexto do fim do século XIX e sob os auspícios de Baudelaire, 
já que esse período viu a rebeldia romântica assumir sua forma mais 
radical – a negação absoluta, que, em manifestações subversivas 
face à tradição, buscou sua autonomia mesmo a custo do suicídio.

Como se pode observar, a expressão da cisão entre a estética 
moderna e o gosto comum ou a tradição por vezes remete aos con‑
trastes entre os valores internos da própria arte da modernidade. 
Os produtos estéticos observados nesse contexto em geral se defi‑
nem por elementos contrários, tensos entre si, que se afirmam por 
meio do contraponto, do paradoxo – o que confere um lugar de des‑
taque ao grotesco na estética moderna. Com efeito, em seu prefácio 
ao Cromwell (1827), Victor Hugo já havia reclamado ao grotesco o 
posto de categoria fundamental para distinção entre a nova forma 
de beleza, inaugurada pelas épocas recentes, oposta, por sua vez, à 
estética clássica da Antiguidade. Enquanto o passado sustentaria o 
belo nos alicerces das formas harmoniosas, o belo moderno estaria 
calcado no terreno movediço do entrelaçamento de contrastes ex‑



118	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

tremos. Segundo o manifesto de Hugo, o belo romântico depende‑
ria da união do sublime e do grotesco, do extremamente elevado e 
do extremamente baixo, do trágico e do cômico, da seriedade e da 
burla. Hugo alega que desse contato nasceria uma beleza superior à 
antiga, pois a clássica categoria do sublime (Longino define‑a como 
forma de arrebatamento provocada por determinados expedientes 
do texto poético) tem suas potencialidades ampliadas mediante o 
contato com o grotesco: “seria também exato dizermos que o con‑
tato do disforme, deu ao sublime moderno alguma coisa de mais 
puro, de maior, de mais sublime enfim que o belo antigo” (Hugo, 
1988, p.31).

O prefácio de Hugo,3 grosso modo, define a estética romântica, 
ou moderna, como uma arte pautada pelos contrastes, particular‑
mente nos mais agudos. O romântico francês coloca em evidência, 
para a definição dessa nova arte, duas categorias representantes das 
manifestações extremas da fruição estética, o sublime e o grotesco. 
O belo moderno, para Hugo, seria, como mencionado antes, a sín‑
tese desses dois fenômenos. Como o sublime já tinha lugar na esté‑
tica que precede o romantismo, podemos concluir que a novidade, 
responsável, portanto, pela distinção entre a beleza atual e a legada 
pela tradição da Antiguidade, seria justamente o grotesco. De fato, 
o grotesco constitui uma categoria que se pauta com frequência na 
surpresa, no rompimento com o olhar normal sobre o real ou sobre 
a estética conhecida. Na definição de Muniz Sodré e Raquel Paiva 
(2002, p.28), ele seria: “o belo de cabeça para baixo” e “uma espécie 
de catástrofe do gosto clássico”. O desregramento das convenções 
parece ser sua via de configuração. Daí, possivelmente, decorre a 
sua importância para a estética moderna, visto que representa um 
simulacro distorcido do movimento de perpétua crítica e autonega‑
ção que define a modernidade. Se a modernidade pode ser vista 
como um fenômeno de muitas faces, o grotesco seria a mais disfor‑
me delas.

3 O capítulo posterior, dedicado à teoria do grotesco, discutirá com mais atenção as 
formulações de Victor Hugo presentes no prefácio ao Cromwell.
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Grotesco e intimismo distorcido:  
a subjetividade como ponte entre grotesco, 
maneirismo e modernidade

A estética moderna certamente compartilha com o grotesco  
seu gosto pela excentricidade, pela irrupção do inesperado e pelas 
formas incomuns e turvas. Mesmo assim, o emprego do grotesco 
por estéticas anteriores ao romantismo apresenta características 
homólogas às que se observa na modernidade. A história das for‑
mas grotescas segue um longo percurso, conforme veremos mais 
adiante;a despeito de suas transformações, suas características são 
observáveis em vários contextos culturais distintos – o que se deve 
provavelmente ao fato de que a crítica avalia o grotesco por um 
olhar a posteriori e, não raro, anacrônico. Por conta disso, para se 
considerar o grotesco de outras épocas, seria mais seguro ater‑se  
diretamente a suas manifestações estéticas, e é nessa esfera que o 
efeito de surpresa, que resulta no abalo de convenções, permite 
uma visualização do papel que o grotesco, programático ou aci‑
dental, costuma desempenhar na arte.

Quando se observa a arte renascentista, particularmente em 
Florença, que experimentou grande difusão no Ocidente devido à 
proeminência cultural de muitas regiões italianas durante o final do 
século XV e todo o XVI, já é possível notar obras que destoam da 
corrente artística principal da época e que guardam semelhanças 
com o grotesco. O humanismo renascentista usufruiu de um con‑
texto de certa autonomia do fazer estético, pois a valorização do ho‑
mem como ponto de referência para todos os âmbitos do saber e a 
arte trouxeram consigo a relativização de várias categorias estéti‑
cas. Tal fator suscitou experiências na configuração da arte, para as 
quais contribuíram os legados da Antiguidade greco‑romana, en‑
contrados na época.

O desenvolvimento técnico – que, por exemplo, colocou a ser‑
viço dos pintores a perspectiva matematicamente calculada – per‑
mitiu que a arte caminhasse de uma concepção alegórica para um 
realismo cada vez mais acentuado. A disponibilidade desses novos 
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expedientes levou a arte a pautar‑se pelos primados da fidelidade à 
natureza concreta e da busca da harmonia como as fontes da beleza 
legítima, tornando‑se leis estéticas. Os santos da Igreja tinham as 
mesmas formas das estátuas de divindades helênicas e latinas recu‑
peradas àquela época, sendo modelados segundo os ideais de per‑
feição física e ancorados nos dados da realidade.

Todavia, a arte renascentista, devotada aos cultos da religião e da 
beleza, e produzida para adornar igrejas e palácios, não esteve isenta 
de dissonâncias. Os temas religiosos não se limitaram à placidez das 
madonas, à tragicidade altiva da Pièta e à atmosfera redentora ema‑
nada pela páthos da crucificação. Também a brutalidade dos martí‑
rios, o horror do inferno e o arrebatamento do êxtase dos santos são 
encontrados nas obras da época. A remissão à cultura clássica, além 
de trazer as imagens luminosas de ninfas e divindades olímpicas, 
também abriu as portas dos tártaros revelando os suplícios dos que 
desafiaram os deuses, os monstros que pereceram sob os heróis e 
todas as entidades ctônicas que ameaçam a ordem cosmológica da 
Antiguidade greco‑romana. A “excentricidade” desses motivos en‑
controu correspondência no virtuosismo auxiliado pela descoberta 
de técnicas que permitiram o jogo com a mimese entrevisto nos ân‑
gulos oblíquos e nos efeitos ilusórios utilizados para suscitar emo‑
ções diversas no espectador, tal como se observam em alguns afres‑
cos pintados em edifícios que revelam paisagens que os abrem ao 
infinito ou em algumas figuras humanas representadas nos quadros 
que, ao olharem para fora das telas, parecem querer demolir as bar‑
reiras que separam a ficção estética e o mundo concreto. Ora, no 
Renascimento, a arte por vezes se manifestou nas formas capri‑
chosas e perturbadoras dos simulacros e dos labirintos; algo que, 
futuramente, o barroco exploraria ao extremo. A história da arte 
chamou essa “outra face” do Renascimento de maneirismo – prova‑
velmente devido ao ludismo técnico presente nessas obras, a sua 
maniera particular.

Quando se observa o amálgama de objetos distintos que com‑
põem os retratos de Archimboldo, os mortos penando no inferno 
pintado por Michelangelo na Capela Sistina; os contrastes presen‑
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tes na figura musculosa, porém idosa, da Sibila de Cumas, de auto‑
ria do mesmo Michelangelo; o rosto enfermiço e decadente do Baco 
doente, ou se imagina o grito de morte congelado na figura da ca‑
beça decepada da Medusa – duas cenas pintadas por Caravaggio –, 
deparamo‑nos com uma beleza aflitiva, irregular e mesmo contra‑
ditória, análoga às criações da fantasia romântica e moderna. Os 
expedientes do grotesco, assim como no romantismo, têm forte 
atuação, como se pode notar nas obras maneiristas, podendo‑se su‑
por que o mesmo espírito de renovação que levou os românticos às 
figurações rebeldes da fantasia embalam as estranhas criações do 
final do século XVI e início do XVII. No entanto, a motivação dos 
artistas maneiristas é distinta da dos modernos. Enquanto no ro‑
mantismo a estranheza faz parte de um programa de renovação 
estética, no maneirismo ela surge como efeito colateral de um aba‑
lo da visão de mundo. Os eventos históricos presenciados pelos ar‑
tistas maneiristas, tais como as guerras pelo controle da península 
itálica, fragmentada politicamente; os frequentes surtos de peste; a 
intervenção direta do clero nos jogos do poder no mundo laico (que 
teve como consequência a desconfiança de suas ligações com o sa‑
grado), etc. desestabilizaram as convicções do homem do século 
XVI, algo que deixou sequelas na arte. Como alega Gustave Ho‑
cke, a arte desse período poderia ser definida como

um labirinto poético [...] . A ordem política e moral do mundo encontra‑
‑se conturbada. Já não se pode dizer que o universo forme um cosmo 
harmonioso. O mundo é, antes, uma terribilitá [...] está repleto de de‑
sordens e de angústias [...] ele não mais se deixa retratar pelo classicis‑
mo. Foi em Florença onde, pela vez primeira, se tentou representar por 
uma maniera pessoal, este mundo repleto de desconcertos. (Hocke, 
1974, p.21)

O desacordo entre os ditames do equilíbrio – que encontrariam 
correspondência na visão de uma igreja depositária da moral e re‑
presentante da Providência na terra e na ordem política – e o qua‑
dro conturbado da época, segundo a tese de Hocke, teve reflexos 
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em uma arte de técnicas particulares, na qual é possível vislumbrar 
inclusive um certo subjetivismo. O tópos do desacerto entre a reali‑
dade ideal e a concreta já tem amparo na mentalidade medieval na 
figura do mundo às avessas; contudo, em seu contexto original, esse 
motivo é marcado por certo caráter quase festivo e, valendo‑se da 
terminologia de Bakhtin, carnavalesco. “O desconcerto” do mun‑
do, no maneirismo, assumirá uma face, por assim dizer, mais terrí‑
vel, saindo da esfera das inversões carnavalescas e adentrando a da 
angústia, algo que no período barroco sofrerá uma acentuação ain‑
da maior. Curiosamente, o grotesco fornece com frequência uma 
forma de representação do universo em desacerto e suas formas são 
contaminadas pelos motivos que compõem essa visão de mundo. 
No contexto medieval, ou no popular, o mundo às avessas é lúdico, 
apresentando a materialização dos jogos verbais, como no quadro 
Os provérbios holandeses, de Pieter Brueghel, ou os contrassensos 
cômicos, de acordo com o imaginário vulgar, como nas representa‑
ções do mito do País da Cocanha. Já no maneirismo, o mundo às 
avessas se manifesta com frequência na desorientação dos labirin‑
tos, de modo que, nesse ponto, o grotesco maneirista se aproxima 
do romântico, visto que se pauta pela confusão da perspectiva e fal‑
ta de referência apresentados pelo olhar do indivíduo inserido em 
um mundo incerto, aberto ao hostil e cujos suportes parecem des‑
moronar.

A presença do grotesco no maneirismo italiano e no roman‑
tismo implica o reconhecimento de uma semelhança entre os dois 
movimentos – seja por oposição consciente (no caso do roman‑
tismo), seja por constituir o sintoma de uma crise (no caso do ma‑
neirismo), ambos apresentam novas formas de representação, nas 
quais o conceito de belo sofre um abalo, tendo como consequência 
sua flexibilização.

O conceito de belo, afetado pelas manifestações dos dois movi‑
mentos, é determinado pelo pensamento clássico, que, inspirado 
nos preceitos da Antiguidade greco‑romana, pressupunha o bom e 
o verdadeiro, expressões da harmonia entre homem e natureza. 
Como foi dito anteriormente, o maneirismo não negava esses pre‑
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ceitos; na verdade, mantinha‑os, mas sua produção artística revela 
uma incapacidade de adequação a eles: “A ponte teológica entre o 
belo e a verdade já se havia rompido, mas ainda subsistia uma rela‑
ção entre ambas. [...] A teologia procura construir uma relação de 
harmonia entre a verdade e o belo, mas o indivíduo os encara como 
desarmonia” (Hocke, 1974, p.98).

Conforme a afirmação de Hocke, as obras realizadas no manei‑
rismo revelam a angústia de um indivíduo que entra em conflito 
com os conceitos tidos como “verdadeiros”, reconhece‑se incapaz 
de solucioná‑lo, e, por isso, se refugia na fantasia criadora. Diante de 
um mundo confuso, o homem do período tenderá a refugiar‑se den‑
tro de si, o que explicaria a profusão de obras marcadas por um sub‑
jetivismo que trará semelhanças com o egotismo das estéticas  
modernas. Com efeito, a obra considerada como marco inicial do 
maneirismo será um autorretrato – o Autorretrato pintado sob a pers
pectiva de um espelho convexo (1523), de Francesco Mazzola, o Par‑
migianino (Hocke, 1974, p.16).

O fato de se tratar de um autorretrato já é suficiente para marcar 
a subjetividade desse trabalho; todavia, o que mais converge para o 
egocentrismo é a perspectiva convexa, que revela um olhar pessoal, 
diverso do realista, e “deformado” por uma percepção única. O re‑
trato de Parmigianino apresenta semelhanças latentes com os fru‑
tos do pensamento romântico e moderno – obra emblemática do 
maneirismo, revela a faculdade que o impressionismo subjetivo 
possui de distorcer o real, imprimindo a perspectiva pessoal sobre 
ele. Trata‑se de um aspecto que aproxima o maneirismo dos movi‑
mentos modernos, no bojo dos quais a subjetividade também se 
coloca em posição central no fazer estético, seja como matéria trata‑
da pela obra de arte, seja como ferramenta estilística que visa à sin‑
gularidade. Essas práticas abrem a obra de arte para uma maior 
autonomia da imaginação, a qual, ao circular livremente na produ‑
ção artística, pode renovar os preceitos estéticos, introduzindo ima‑
gens fantasiosas que, muitas vezes, são tingidas pelo desarmônico e 
pelo absurdo.
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Ora, os ornamentos maneiristas recebiam o nome de grotescos, 
caracterizando‑se por representarem figuras híbridas entre os rei‑
nos animal e vegetal, e eram conhecidos também por outra de‑
signação popular, sogni dei pittori, sonhos de pintores (Kayser, 
2003, p.20), termo que revela a ligação entre as representações gro‑
tescas e as imagens oníricas e fantasiosas – ambas expressão de uma 
subjetividade não subordinada ao mimetismo. Como observam 
Muniz Sodré e Raquel Paiva (2002, p.74) em O império do grotesco: 
“O grotesco irrompe em situações marcadas pelo conflito entre as 
leis da realidade empírica e as figurações excêntricas encenadas 
pela imaginação artística”.

Ora, o apelo a expedientes do universo subjetivo que desafiam a 
verossimilhança e flexibilizam as convenções canônicas de belo, os 
quais encontram eco no grotesco, parecem constituir vias de apro‑
ximação entre certos estilos anteriores ao romantismo e determina‑
das características da arte moderna. O autorretrato de Parmigiani‑
no parece, como visto anteriormente, fornecer uma chave de leitura 
para essa aparente intimidade entre as estéticas do passado e a mo‑
dernidade – de modo que a ênfase na subjetividade pode ser vista 
como um nexo entre o espírito moderno e as formas anômalas que 
surgem nas artes a partir do Renascimento.

Embora a ênfase da subjetividade na arte seja facilmente associá‑
vel ao fenômeno moderno, podendo levar a entender que suas mar‑
cas nas obras estéticas sejam indícios de modernidade, ela não é 
exclusividade das épocas mais recentes e não está ausente nas obras 
vinculadas à visão de mundo clássica. Além de participar de muitas 
manifestações no classicismo, a subjetividade ainda tem intimida‑
de com diversos gêneros presentes na história literária desde seus 
primórdios, tais como a lírica, que sempre deu espaço à exploração 
do universo particular. Mesmo assim, é fundamental salientarmos 
as diferenças no tratamento da subjetividade entre os clássicos e os 
modernos. Como reconhece Luís Costa Lima em O controle do ima
ginário, a subjetividade clássica diferencia‑se da romântica por su‑
bordinar‑se à visão de mundo convencional, configurando‑se como 
uma particularidade em meio a um grande sistema de realidade 
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universal e generalizado. Já entre os românticos, a subjetividade 
surge como elemento independente e autossuficiente, como marca 
pessoal do indivíduo inclinada à autonomia. Em suas palavras:

a subjetividade é menos negada pela ordem clássica do que subordi‑
nada e integrada a princípios “naturais”. Universalidade dos valores e 
prévia determinação do lugar a ser ocupado pelo subjetivo eram pois 
verso e reverso da mesma medalha. Resulta daí que o indivíduo só se 
sentiria reprimido quando não aceitasse ser aquela uma ordem natural. 
Aceita, ao invés, a hierarquia “natural”, acatado o modo de agir funda‑
do na razão, o sujeito individual não tinha como sentir‑se coibido. A 
suprema sabedoria da época clássica consistira portanto em, aos pou‑
cos, aprender a controlar a redescoberta da subjetividade, iniciada na‑
quele longínquo fim do século XII. Sabedoria, por certo conhecedora 
de sua própria extensão, que tinha por base operacional o princípio da 
analogia [...]. (Lima, 1984, p.73)

As criações subjetivas do maneirismo parecem estar vinculadas 
justamente à inadequação a esses princípios naturais. Isso poderia 
explicar os conflitos no cerne dessa estética, na qual a arte esbarra 
amiúde nos limites da sua visão de mundo, apresentando dessa for‑
ma, mesmo que superficialmente, semelhanças com a representa‑
ção do subjetivo nas experiências de teor mais iconoclastas da arte 
em tempos modernos.

Com efeito, Luc Ferry, em suas reflexões sobre o pensamento 
estético moderno que compõem a obra Homo Aestheticus, observa 
que o advento da subjetividade tem importância para determinar 
o teor conflituoso observado em algumas obras do passado. No 
entanto, diferentemente do que ocorre em épocas contemporâ‑
neas, a arte nesses períodos remotos não se entregava sem resis‑
tência às pulsões subjetivas, mas buscava adequar‑se aos modelos 
exteriores:

Ao contrário do que acontece na época contemporânea, o principal 
problema da estética moderna, do começo do século XVII até fim do 
século XIX ainda é o de conciliar a subjetivação do belo (o fato de que 
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não existe mais um “em si”, mas sim um “para nós”) com a exigência 
de “critérios”, portanto de uma relação com a objetividade ou, se pre‑
ferir, com o mundo exterior. (Ferry, 1994, p.24)

O panorama destacado por Ferry como palco do embate tipica‑
mente moderno entre a subjetividade e os padrões estéticos exte‑
riores compreende uma gama de tendências artísticas que vai desde 
o barroco até o simbolismo, fenômenos estéticos que contribuíram 
para uma gradativa atração das manifestações artísticas para o cen‑
tro do indivíduo. Tomando‑se a particularização da estética como 
ponto de apoio, podemos depreender a via de convergência entre as 
manifestações do passado que dão relevo ao choque entre os câno‑
nes da arte e à criatividade individual e as idiossincrasias da moder‑
nidade mais recente. Daí a pertinência de se considerar o maneiris‑
mo em discussões acerca da sensibilidade estética moderna, já que 
ele parece fornecer um dos primeiros indícios da influência deter‑
minante da subjetividade sobre a arte.

De fato, Ernst Curtius em Literatura europeia e Idade Média 
latina afirma que a designação maneirismo poderia ser aplicada: “a 
todas as tendências literárias que se opõem ao classicismo, sejam 
elas anteriores, contemporâneas ou posteriores a esse período” 
(Curtius apud Hocke, 1974, p.17). É necessário ressaltar que a de‑
signação classicismo em Curtius possui um sentido lato, podendo 
ser entendida como uma estética filiada aos padrões da Antiguida‑
de greco‑latina, que tende ao estabelecimento de um sistema artís‑
tico pautado em categorias bem definidas. Dessa forma, as mani‑
festações opostas a esses sistemas, renovadoras dos postulados 
conhecidos e alheias às influências da Antiguidade clássica ou ao 
primado do equilíbrio racional, seriam dotadas de uma maneira 
singularizada, podendo, portanto, ser chamadas de maneiristas. 
Com base nesse raciocínio, seria possível dizer que, assim como  
o maneirismo é um maneirismo em relação ao Renascimento, o ro‑
mantismo corresponde a um maneirismo em relação ao iluminis‑
mo, a decadénce simbolista a um maneirismo em relação às estéticas 
amparadas pelo espírito positivista, e assim por diante.
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A analogia entre as formas da arte moderna e da arte de outras 
épocas do passado suscita a possibilidade de se pensar em uma mo‑
dernidade iniciada anteriormente ao período ao qual ela normal‑
mente é associada – a segunda metade do século XVIII. A literatura 
sobre o assunto conta inclusive com uma tendência que vê seus 
prenúncios já no advento do Renascimento, de modo que a mani‑
festação estética do espírito contraditório da modernidade seria re‑
presentada pelo maneirismo. No entanto, a afirmação de que a mo‑
dernidade iniciada com o estabelecimento da visão de mundo 
burguesa ocorrida no século XVIII é o mesmo fenômeno observa‑
do nos fins do século XV parece incorrer em certo anacronismo, 
visto que existe uma série de diferenças entre os dois contextos. Em 
primeiro lugar, a Europa do Renascimento era muito mais frag‑
mentada do que a do século XVIII, compondo um quadro de acen‑
tuada desigualdade quanto ao desenvolvimento cultural e social, o 
qual variava muito de uma a outra região. De fato, a única unidade 
realmente sólida era a Igreja, a qual alicerçava seu poder em funda‑
mentos distintos dos da modernidade.

Ao se pensar na Renascença florentina, com efeito, encontram‑
‑se semelhanças com o contexto do surgimento da modernidade no 
Século das Luzes; porém, Florença não era o mundo. Considerando‑
‑se a arte humanista de outros países, tais como as obras do Renas‑
cimento flamengo e germânico, fica claro que, apesar do surgimen‑
to de novas técnicas estéticas entre os séculos XV e XVI, a visão de 
mundo retratado na arte é ainda atrelada à medieval. Nesse contex‑
to cultural, não se encontram os deuses harmoniosos do passado 
pagão que inspiraram muitos bronzes e quadros italianos; em con‑
trapartida, os riscos do pecado e o evangelho do medo, como dão 
mostras os quadros de Bosch, Dürer, Grünewald e Brueghel, en‑
chem as telas do período com imagens oriundas do inferno e repre‑
sentam a intervenção direta do mal na vida cotidiana, como se o 
diabo fosse uma entidade onipresente. Ora, sabe‑se, com efeito, 
que a atribuição de poderes extraordinários ao diabo é um fenôme‑
no renascentista.
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Em outras esferas, não apenas nas artes, o período renascentista 
também apresentou uma tensão entre a total adesão do homem aos 
novos postulados do humanismo e da razão – que parecem prepa‑
rar terreno para o surgimento do iluminismo e da modernidade – e 
a tradição medieval. Haja vista a maneira um tanto ambígua com 
que as ideias e avanços científicos foram se enraizando na mentali‑
dade coletiva. Ora, as conquistas das ciências do Renascimento não 
se resumiram em trazer o homem para o centro do mundo. A ainda 
bruxuleante luz da razão não demonstrou ter iluminado ainda todo 
o imaginário da época; nas sombras nascidas dos contrastes por ela 
provocada, muitos medos antigos tornaram‑se maiores, podendo‑
‑se citar vários exemplos de como o conhecimento muitas vezes pa‑
rece ter aguçado as superstições. A astronomia, que entre seus mé‑
ritos conta com a teoria heliocêntrica de Copérnico e ter retirado da 
Terra o posto de centro do Universo, não estava totalmente distinta 
da astrologia, disciplina que chamava a atenção para a influência de 
astros malditos como Saturno no destino dos homens. Ao serem 
conquistadas, as terras desconhecidas de além‑mar estimularam a 
imaginação coletiva com relatos de encontros com blêmios, cinocé‑
falos, ciápodes e outros horrores outrora apenas imaginados (Kap‑
pler, 1993) e a alquimia, que deu ao homem o entendimento dos 
elementos naturais e suas transformações, também alentou a am‑
bição de se produzir ouro ou mesmo vida artificial, como o homún‑
culo de carne e ossos que Paracelso alegou ter criado. Em suma, os 
avanços técnicos também inspiraram uma série de superstições que 
estavam longe de promover o desencantamento do mundo, que, se‑
gundo Weber, é um dos fundamentos da modernidade. Pelo con‑
trário, as especulações místicas que as descobertas da ciência des‑
pertavam chegavam a comprometer a sistematização da visão de 
mundo já operada pela teologia e pelos dogmas da Igreja com base 
em uma retórica ordenada, muito mais próxima da lógica do desen‑
cantamento.

Levando‑se em conta tais fatos, parece mais seguro dizer que al‑
guns eventos do Renascimento já apontavam para os novos rumos 
que o pensamento e a vida cultural do Ocidente tomariam – em vez 
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de se tomar o Renascimento como o marco zero da modernidade. 
Não parece coincidência que o desenvolvimento das ciências, téc‑
nicas e artes da Florença dos séculos XV e XVI tenham sido conco‑
mitantes ao surgimento de uma economia mercantil, que já insi‑
nuava as formas que o capitalismo moderno assumiria, o que 
possibilitou inclusive uma crença, mesmo que embrionária, no 
progresso. Motivada por uma mudança na realidade social, econô‑
mica e política, a arte renascentista parece ter respondido a essas 
vicissitudes de maneira semelhante à das estéticas modernas, mas, 
como visto, essas maneiras assemelham‑se sem, no entanto, serem 
as mesmas.

A mentalidade humanista que divorciou o homem de vários 
elementos da vida medieval, legando autonomia ao sujeito, parece 
ter tido como efeito colateral o abalo das verdades preestabelecidas 
pela tradição, fenômeno que, assessorado pela instabilidade políti‑
ca, pode ter justificado a busca do refúgio na individualidade, ates‑
tado por algumas obras maneiristas. Além disso, o abalo das con‑
venções nascida da autonomia subjetiva tem reflexos na visão de 
mundo vertiginosa do período barroco, que se desdobrou em for‑
mas sofisticadas, como as das analogias labirínticas de Gôngora ou 
do Teathrum mundi de dramaturgos como Calderón de La Barca.

As novidades na economia mercantilista, no desenvolvimento 
tecnológico, na busca de modelos culturais na Antiguidade – fenô‑
menos importantes do Renascimento – propiciaram o surgimento 
de novos valores que, já no início, se depararam com sua crise. O 
maneirismo, como visto, é o primeiro sintoma desses conflitos; 
contudo, o caso do barroco, surgido no conturbado período da Re‑
forma da Igreja, é ainda mais emblemático.4

4 Entre os católicos, a propaganda da Contra‑Reforma encontrou amparo na descon‑
fiança de que, à luz dos conflitos presenciados pelos séculos XVI e XVII, a liberdade 
antropocêntrica, cuja materialização é encontrada nas figurações que o Renascimen‑
to buscara na Antiguidade, parece ter resultado em algo nocivo, afastando o homem 
de Deus e deixando‑o à mercê do pecado; daí as formas perturbadoras que a arte as‑
sumiu de mea culpa do pecador, de ex‑voto do agraciado e de êxtase da sensibilidade 
estética que descobriu o prazer na contemplação da subjetividade, mas buscou 
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A maneira conflitante com que a religião é tratada nas artes ma‑
neirista e barroca coincide com a crise das certezas enfrentada pelo 
homem no período, visto que a Igreja então representaria o alicerce 
do mundo. O exemplo da relação conturbada entre homem e reli‑
gião; no entanto, parece corresponder apenas a uma parcela – em‑
bora importante – do fenômeno de abalo das verdades prontas pre‑
senciado entre os séculos XVI e XVII. O advento do progresso 
científico e a crescente concentração do poder no capital, que pre‑
nuncia a nova ordem econômica que regerá a Europa no futuro, po‑
dem ser tomados como um dos estopins desse conflito. O mundo 
no qual viveram os artistas maneiristas e barrocos estava entregue a 
transformações agudas, muito semelhantes às experimentadas pe‑
los séculos XVIII e XIX. Os motivos de tais transformações – a se‑
cularização do Estado, o desenvolvimento do capitalismo, o cienti‑
ficismo, etc. – acentuam‑se ainda mais nos séculos posteriores, 
desencadeando o fenômeno conhecido como modernidade. As cau‑
sas dos conflitos estéticos presentes no maneirismo e no barroco 
apresentam, de fato, um parentesco com os postulados que mo‑
veram a crítica romântica ao seu tempo; no entanto, como dito an‑
tes, elas parecem corresponder ao embrião dos elementos que per‑
turbaram, posteriormente, a sensibilidade estética moderna. Como 
constatam Löwy e Sayer, o capitalismo tem origem em fenômenos 
já presenciados no Renascimento. De acordo com esse raciocínio, já 
é possível entrever no maneirismo e nas estéticas homólogas a ele 
uma antítese ao capitalismo, curiosamente surgida no início desse 
fenômeno – essa seria, segundo os autores, a “pré‑história” do ro‑
mantismo:

existe uma “pré‑história” do romantismo que se enraíza no antigo 
desenvolvimento do comércio, dinheiro, cidades, indústria e se manifes‑
ta, ulteriormente, sobretudo na Renascença, pela reação contra a evo‑

sublimar‑se, devotando a beleza a Deus. Do outro lado do conflito, o barroco protes‑
tante atacou as formas opulentas e voluptuosas da arte renascentista, legando a elas o 
status de fantasias pecaminosas que atestavam a corrupção da Igreja de Roma, op‑
tando, em contrapartida, por uma arte sóbria, realista e aburguesada.
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lução do “progresso” e seus bruscos impulsos em direção à moder‑
nidade. Assim como o capitalismo que é a sua antítese, também o 
romantismo fica em gestão durante uma longa duração histórica. No 
entanto, esses dois antagonistas, enquanto estrutura plenamente de‑
senvolvida – enquanto Gesamtkomplexe – não surgem verdadeiramen‑
te a não ser no século XVIII. (Löwy e Sayer, 1995, p.75)

Acompanhando a perspectiva de Löwy e Sayer constata‑se que 
o romantismo é o antípoda do capitalismo e, portanto, uma das 
mais intensas críticas à modernidade. Como não é possível o en‑
gendramento da modernidade sem o desenvolvimento pleno do 
capitalismo, em épocas anteriores ao século XVIII seria impossível 
falar em um romantismo. Mesmo que a surpresa, a novidade e a 
excentricidade, estranhas à tradição – fenômenos constituintes do 
grotesco e características românticas por excelência – surjam em 
movimentos como o maneirismo e o barroco, sua intenção não pa‑
rece ser a renovação da arte e a busca do novo, como na modernida‑
de, mas sim um acidente, fruto da impossibilidade de adequação 
dos artistas aos modelos antigos. Não se trata, nesse contexto, de 
uma crítica abertamente intencional ao gosto dos setores de poder e 
oposição aberta à nova ordem mundial que começa a tomar forma; 
antes se observa nos elementos perturbadores da arte anterior ao 
romantismo a catástrofe da inadequação do artista a um mundo 
conturbado que o empurra cada vez mais ao exílio em sua própria 
imaginação. Como comprovam os estudos sobre o grotesco, essa 
categoria estética apresenta uma relação íntima com a subjetivi‑
dade – do que podemos concluir que a irrupção do grotesco nos 
diversos contextos culturais nasce da acentuação do subjetivismo, 
um fenômeno, por seu turno, determinante para a modernidade.

A presença do grotesco no seio do Renascimento (atestado pelo 
maneirismo) e no barroco permite a aproximação entre estéticas do 
passado e o romantismo. Dessa forma, consequentemente, pode‑se 
depreender a intimidade das formas que o grotesco assume no ro‑
mantismo com várias manifestações anômalas da arte de outras 
épocas e, inclusive, observar um parentesco entre essas formas e 
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associá‑las a muitas das características da estética da modernidade. 
As diferenças entre o grotesco do passado e o moderno, contudo, 
saltam à vista quando se considera as intenções por trás do uso dos 
expedientes subversivos dessa categoria estética. Se, no passado, o 
grotesco surge como fissuras na ponte entre a sensibilidade estética 
e o mundo exterior, a partir do romantismo essas fissuras tornam‑
‑se refúgio para a nova sensibilidade calcada no subjetivo. De aci‑
dente artístico, o grotesco passa a compreender um programa de 
renovação da arte.

A autocrítica que motiva a modernidade, expressando um con‑
flito com a tradição e com os próprios postulados que constituem o 
moderno, permite que se veja a negação como um tópos constante 
da visão de mundo moderna e de sua concepção estética. A busca 
do novo, nascida do mito do progresso, acaba por encaminhar a 
arte moderna para a exploração do desconhecido, encontrando‑o, 
por vezes, nos elementos – em geral dissociados dos cânones, ou 
mesmo desprezados por estes – que encontram forma no gosto 
marginal, na busca da configuração do estranho e dos efeitos de 
surpresa, instâncias próximas do grotesco. Além desses fatores, o 
sentimento de que o artista ocupava um lugar excêntrico ao mundo 
utilitário, acaba por despertar entre os artistas modernos uma iden‑
tificação com os setores marginais da sociedade, o que demanda 
uma resposta estética – a renovação do conceito de belo e sua asso‑
ciação com as categorias de negação e desorientação, dentre elas o 
grotesco, que vingou na modernidade com um vigor até então não 
experimentado.

Obedecendo a essa linha de raciocínio, e para preparar caminho 
para uma reflexão sobre o grotesco, o capítulo aqui apresentado 
destacou determinados aspectos da modernidade, dentre eles: a 
conversão do mito do progresso em busca do novo na originalidade 
anômala; a desconfiança diante das convenções da realidade estru‑
turadas pelo primado da razão; o surgimento do romantismo como 
crítica à modernidade desferida, paradoxalmente, do centro do fe‑
nômeno moderno; o questionamento dos cânones do belo tradicio‑
nal e a irrupção da subjetividade.
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Por mais que nos tópicos discutidos sejam evidentes as ligações 
do grotesco com o moderno, não se pretende dizer com isso que o 
grotesco constitua um elemento pelo qual se possa compreender 
todas as nuanças da modernidade estética. Antes, tem‑se como in‑
tenção dar relevo ao papel que o grotesco desempenha na moder‑
nidade contribuindo para a sua crítica e correspondendo a uma 
série de novos postulados inaugurados pelo fenômeno moderno. A 
modernidade não se resume, é claro, ao grotesco, mas ele constitui 
uma de suas faces, possivelmente a mais disforme delas.

Acompanhando a trajetória que encaminha o grotesco aos con‑
tornos que ele assume na modernidade, nota‑se que sua história é 
longa. Mesmo que suas manifestações a partir do romantismo se‑
jam mais intensas, elas guardam semelhanças com suas figurações 
anteriores. O capítulo seguinte buscará justamente evidenciar a 
evolução sofrida pelo conceito de grotesco, desde as origens do ter‑
mo até as formas que assumirá no romantismo, com vias a, nesse 
percurso, tentar depreender suas maneiras de manifestação na poe‑
sia romântica – em consonância com as características da moderni‑
dade aqui levantadas –, sobretudo na instância da lírica.

O capítulo subsequente não terá como alvo a explicitação de to‑
das as teorias do grotesco, mas constitui um percurso sobre discur‑
sos acerca dessa categoria que confluem para o entendimento dos 
elementos constituintes da produção lírica dos dois poetas brasilei‑
ros analisados neste trabalho – Bernardo Guimarães e Cruz e Sou‑
sa. Os elementos grotescos presentes em sua lírica estão vinculados 
a uma tradição que se confunde com a própria história do roman‑
tismo e da modernidade, portanto, a vereda da conceitualização do 
grotesco que se pretende trilhar acaba por permitir um vislumbre 
de alguns aspectos do estabelecimento do gosto estético moderno.


