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Grotesco: 

um monstro de muitas faces

The grotesque, like beauty, exists in the 
eye of the beholder.1

Frederick Burwick, The haunted eye

Grotesco e sua teoria:  
uma apresentação do problema

A teorização do grotesco, como atesta a história dessa categoria, 
esbarra frequentemente em controvérsias, o que dificulta uma con‑
ceituação precisa dessa modalidade estética. Boa parte dos obstácu‑
los que se apresentam aos críticos que perscrutam as formas do 
grotesco, a fim de depreender – como súmula de sua multiplicidade 
de definições – um conceito homogêneo que compreenda todas as 
manifestações dessa categoria devem‑se à polissemia imanente ao 
vocábulo “grotesco”. Variando de acordo com os valores estéticos 
de período histórico para período histórico, de artista para artista, e 
mesmo no âmbito da fruição estética de espectadores particulares, 

1 “O grotesco, como a beleza, existe no olho do observador.”
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o grotesco mostra‑se como uma categoria mutável; portanto, seu 
conceito é um terreno movediço para os que buscam uma sentença 
universal para a definição do que ele seja.

Outro desafio apresentado pelo grotesco vem do fato de que 
esse conceito foi pouco explorado pela crítica, surgindo apenas à 
margem de discussões estéticas eleitas como mais importantes. 
Muitas vezes, o grotesco é visto como subcategoria do cômico, ou‑
tras, é tratado como algo confusamente emaranhado ao fantástico. 
Há ainda tendências da crítica que o subordinam à ironia românti‑
ca e, se não bastasse isso, muitas de suas manifestações, sobretudo 
em épocas mais recentes do romantismo, chegam a se definir pelos 
expedientes de uma categoria tradicionalmente considerada o seu 
oposto – o sublime. Com efeito, quando observamos com mais 
atenção as obras grotescas, notamos que esse recurso permite toda 
essa sorte de leituras. Ora, em particular no romantismo, o grotesco 
transmuta‑se em uma miríade de formas, indo desde o riso mais 
despretensioso e o jogo com disparates lógicos quase gratuitos, pas‑
sando pelos aspectos sinistros do sobrenatural, até chegar a expres‑
sar aquela forma de beleza arrebatadora e irracional que com fre‑
quência se associa ao sublime.

Outra controvérsia envolvendo o grotesco deve‑se a dúvidas 
quanto a qual instância na relação autor‑obra‑recepção deve ser 
considerada a fonte de seu engendramento. Alguns críticos acredi‑
tam que o grotesco possui uma estrutura e meios precisos de confi‑
guração, passíveis de serem utilizados pelos artistas; outros – am‑
parados no fato de o grotesco ser uma categoria, grosso modo, 
pautada na sensação de surpresa –, tendem a ver o grotesco como 
um fenômeno quase acidental dentro do produto estético, depen‑
dendo da perspectiva do espectador a depreensão de seus efeitos. 
Essa última tese justifica seus argumentos pelo fato de que deter‑
minado objeto pode ser considerado grotesco por certo contexto 
cultural – ou determinado indivíduo – e não o ser por outros.

Partindo‑se do pressuposto de que o grotesco possua uma con‑
figuração precisa, resta outro problema a ser solucionado. Como 
reconhecer uma manifestação legítima do grotesco? Ao se observar 
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a produção romântica – e mesmo a anterior ao romantismo –, o uso 
lúdico da expressão artística que confluía para uma materialização 
inverossímil do produto estético, contrária à lógica racional e à re‑
presentação mimética da realidade (como nos anfiguri, textos non
sense e absurdos, ou nas distorções de perspectiva e formas nas artes 
plásticas), pode ser considerado grotesco. No entanto, ao se valer 
desses parâmetros para analisar outros contextos, como o das obras 
de arte realizadas no período das vanguardas do século XX e na 
época contemporânea, eles mostrar‑se‑ão, muitas vezes, inapro‑
priados e falhos. Afinal, a distorção da perspectiva, a tentativa de 
expressão de “um outro olhar” sobre o real que desafie a mimese, 
a exploração dos extratos suprarracionais e inconscientes, a busca 
da surpresa e do choque como formas de fruição estética, entre ou‑
tros aspectos da arte hodierna (que possuem uma semelhança com 
as experiências grotescas do romantismo), muitas vezes buscam 
objetivos muito diferentes dos que levaram os artistas do século 
XIX, e de outras épocas, a criar obras grotescas. Em algumas estéti‑
cas, como o expressionismo e o surrealismo, de fato, pode‑se esta‑
belecer um paralelo entre suas manifestações e o grotesco de outras 
épocas. No entanto, isso parece dever‑se ao fato de que essas duas 
vanguardas têm muitos de seus fundamentos ancorados em postu‑
lados do romantismo. Além do mais, a interpretação da arte con‑
temporânea sob a perspectiva do grotesco de outros tempos pode 
levar à conclusão perigosa, e possivelmente errônea, de que essa ca‑
tegoria estética impera sobre todas as outras nas épocas atuais e de 
que quase toda a arte mais recente pode ser definida pelo grotesco.

A despeito de todas as dissensões que envolvem o grotesco, seus 
estudiosos tendem a concordar em alguns pontos, que podem ser 
tomados como referência para a conjectura acerca de suas manifes‑
tações. Ora, as teorias tendem a concordar que são constitutivos do 
grotesco elementos como: o hibridismo entre contrários, as meta‑
morfoses abruptas, a loucura, o universo onírico, o absurdo, o riso 
entremesclado pelo terror, a intervenção do sobrenatural no coti‑
diano, e demais recursos que visam expressar a obra de arte por 
meio da surpresa com o fim de provocar, especialmente, o estra‑
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nhamento. O grotesco, íntimo das sensações de estranheza, busca, 
por sua vez, suas manifestações no anômalo. Daí sobrevém uma 
possível chave de leitura para sua forma de atuação sobre o especta‑
dor. As reações suscitadas pelo anormal podem ser variadas e mui‑
tas vezes opostas, tais como riso, medo e incerteza e muitos dos 
conceitos imanentes a essas sensações parecem encontrar corres‑
pondentes nas formas de configuração do grotesco.

Como categoria pautada no anômalo, o grotesco, amiúde, bus‑
cará sua maneira de figuração nas imagens que expressem o misté‑
rio, o desconhecido e o excêntrico – grosso modo, podemos dizer que 
o grotesco é uma estética do outro. O grotesco em geral emana do 
polo de uma alteridade que se mostra, por vezes, desorientadora, 
incompreensível, incerta ou mesmo hostil ao senso comum. Suas 
origens estão nos outros mundos, representados pela fantasia, pelo 
sonho e pelo sobrenatural; na outra cultura, expressa pelos costu‑
mes populares em relação ao modus vivendi oficial; nos outros reinos 
da vida, manifestados pelo bestialógico; nos outros estados de cons
ciência entrevistos nos surtos de loucura e nas manifestações do in‑
consciente e no outro eu que toma forma nos simulacros, nos autô‑
matos, nos monstros e nos duplos. Como o grotesco demonstra ser 
uma categoria pautada nos contrastes,2 esses outros que o caracteri‑
zam, mormente, são apresentados relacionando‑se diretamente 
com a realidade cotidiana, e, no romantismo, costumam invadir a 
vida comum, ameaçando desestruturá‑la. Wolfgang Kayser, em 
sua teoria sobre o grotesco, demonstra ser cônscio do caráter amea‑
çador assumido por essa categoria na obra de arte romântica ao 
proferir a seguinte sentença:

O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não é. O horror mescla‑
do ao sorriso tem seu fundamento justamente na experiência de que 
nosso mundo confiável, aparentemente arrimado numa ordem bem 

2 Quando Wolfgang Kayser (2003) analisa o conceito de grotesco proposto por Victor 
Hugo no prefácio de Cromwell, chega à seguinte fórmula para expressar a natureza 
contrastante do grotesco: “[...] grotesco é justamente contraste indissolúvel, sinistro, 
o que‑não‑deveria‑existir” (Kayser, 2003, p.64).
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firme, se alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas 
juntas e das formas e dissolve em suas ordenações. (Kayser, 2003, 
p.40)

O potencial ameaçador que Kayser depreende do grotesco deve‑
‑se à maneira como esse recurso incide nas obras modernas, nas 
quais o grotesco frequentemente se avizinha do sobrenatural, 
manifesta‑se em contradições perturbadoras que tendem, entre ou‑
tros efeitos, a amarrar o riso ao horror – como nas ficções de Hoff‑
mann e Jean Paul – ou a beleza à hediondez, tal qual dá mostras a 
lírica baudelairiana. No entanto, como alegam as teorias que ques‑
tionam a conceitualização do grotesco feita por Kayser, se aplicados 
a outros contextos culturais, suas premissas sobre o grotesco se 
mostram relativamente falhas. Ora, a exploração das antíteses ex‑
tremadas e o programa estético que tem no seu centro o espanto do 
espectador são recursos típicos do romantismo (particularmente do 
romantismo mais tardio) e confluem diretamente para a visão que o 
homem moderno tem do indivíduo, concebendo‑o como apartado 
de seu meio e isolado da coletividade. Daí a inclinação expressiva a 
uma estética que busca a desorientação do espectador e a relativiza‑
ção dos conceitos conhecidos.

Mikhail Bakhtin, em seu estudo dos elementos oriundos da cul‑
tura popular presentes na obra do escritor renascentista francês 
François Rabelais, vale‑se de uma tipologia do grotesco que atribui 
suas raízes aos costumes do vulgo, os quais precederiam, cronolo‑
gicamente, as feições que o grotesco assume no romantismo. Sua 
tese parte da alegação de que o grotesco, em sua origem, convergi‑
ria mais para algo entre o comum e o maravilhoso do que, como 
defende Kayser, para as zonas do fantástico e do sinistro. Bakhtin 
alega que, de fato, com o romantismo, opera‑se a mudança nas ma‑
nifestações do grotesco que o encaminham cada vez mais ao estra‑
nhamento, e tal vicissitude no conceito dever‑se‑ia ao caráter inti‑
mista e rebelde da estética romântica. O erro de Kayser, segundo 
Bakhtin, residiria precisamente em considerar o grotesco moderno 
como parâmetro para o entendimento de todas as manifestações e 
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motivos comportados pela categoria. Segundo Bakhtin, o roman‑
tismo teria atenuado a ligação direta da essência do grotesco com o 
riso alegre: “no grotesco romântico o riso se atenua, e toma a forma 
do humor, ironia ou sarcasmo. Deixa de ser jocoso e alegre. O as‑
pecto regenerador positivo do riso se reduz ao mínimo” (Bakhtin, 
1993, p.35). Isso ocorreria, porque:

Ao contrário do grotesco da Idade Média e do Renascimento, dire‑
tamente relacionados com a cultura popular e imbuído do seu caráter 
universal e público, o grotesco romântico é um grotesco de câmara, 
uma espécie de carnaval que o indivíduo representa na solidão, com a 
consciência aguda do seu isolamento. (Bakhtin, 1993, p.33)

Hugo Friedrich, ao tentar esquadrinhar as formas assumidas 
pela lírica moderna em sua obra Estrutura da lírica moderna, já ha‑
via ressaltado que, a partir do século XIX, o poeta experimenta o 
apartamento de sua sensibilidade do meio comum, passando a 
conceber o fazer estético como uma oposição ao gosto médio e bus‑
cando a beleza no estranho. Com efeito, uma das categorias emi‑
nentemente modernas ressaltadas por Friedrich como um dos 
pontos de destaque da lírica moderna – baseando‑se em hipóteses 
levantadas por Victor Hugo no prefácio ao Cromwell – é o grotesco. 
Ora, a constatação de que a arte moderna buscaria a dissonância 
com o gosto comum parece ter sido compartilhada por muitos este‑
tas que avaliaram as produções que vieram a lume no século XIX, 
haja vista as reservas com que Hegel vê a ironia de Friedrich Schle‑
gel, à qual se fez menção em estágios anteriores desse trabalho.3

As divergências entre a tese de Bakhtin e os postulados de Kay‑
ser oferecem um bom exemplo de todas as contradições que envol‑
vem a teorização do grotesco, a qual, possivelmente, deve‑se à pro‑
fusão de motivos diferentes que essa categoria comporta e a um 
elemento intimamente relacionado à própria constituição do gro‑
tesco – sua tendência a manifestar‑se mediante a conciliação entre 

3 Ver segundo capítulo, “Os contornos incertos do belo romântico”.
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opostos, característica que desafia qualquer tentativa de categori‑
zação mais precisa. No entanto, a importância dos dois estudiosos 
para o estabelecimento do conceito de grotesco vai além.

Em primeiro lugar, Wolfgang Kayser é o primeiro pesquisador 
do séc. XX a dedicar‑se ao estudo do grotesco, o que faz de sua obra 
Grotesco: sua configuração na pintura e na literatura uma referência 
obrigatória, tendo, com efeito, inspirado boa parte dos estudos mais 
recentes acerca do assunto, sobretudo no contexto da teoria literá‑
ria alemã. Já Mikhail Bakhtin caracterizou‑se por apresentar con‑
tundentes críticas à teoria de Kayser, sendo seu estudo, no âmbito 
dos estudos hodiernos, uma tese que recupera o caráter original‑
mente cômico ao qual o vocábulo grotesco sempre esteve associado. 
Os dois autores também primam por fazer uma revisão das manifes‑
tações do grotesco ao longo da história da arte e das menções feitas 
à categoria por estetas de vários períodos com o objetivo de depreen‑
der sua origem e categorizar seus motivos mais comuns. O percurso 
histórico traçado por Kayser, desde a arte ornamental até a aplica‑
ção do termo grotesco a produtos literários, orientou uma série de 
teóricos dessa categoria, inclusive o próprio Bakhtin.

Ambas as teorias apresentam pontos falhos. Assim, Kayser ten‑
de a naturalizar muitas particularidades do grotesco a fim de conse‑
guir uma fórmula que circunscreva todas as suas formas de inci‑
dência. E Bakhtin, convicto de sua utopia de redenção das aflições 
da vida comum por meio do riso do povo, subordina o incômodo 
suscitado pelo grotesco à festividade alegre de uma cultura popular 
que por vezes assume em seus escritos as feições de uma Idade de 
Ouro, semelhante aos mitos do País da Cocanha.

Apesar de mostrarem certos problemas, as duas teses são indis‑
pensáveis a uma investigação do grotesco, sobretudo por apre‑
sentarem uma tentativa de definir os componentes essenciais da 
categoria. Tanto Kayser quanto Bakhtin perscrutam as raízes dos 
motivos dessa categoria e apresentam‑na como um conceito onto‑
lógico, cujos motivos e formas, encontrados nas diversas manifes‑
tações do grotesco, estariam em consonância com uma espécie de 
conceito paradigmático, dotado de uma estrutura e uma dinâmica 
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próprias. Em Bakhtin, o grotesco assume dimensões quase míticas, 
sendo a forma de materialização de toda uma sensibilidade cole‑
tiva, precisamente a sensibilidade do povo. Já em Kayser, o gro‑
tesco assume contornos existenciais, de modo que suas manifes‑
tações nas artes nasceriam da constatação de que forças estranhas  
à vida habitual irrompem na realidade ordinária, tornando‑a anor‑
mal e subordinada a ditames desconhecidos, porém intuídos como 
hostis ao homem. Para Kayser, horror e grotesco são conceito im‑
bricados:

Do “abismo” surgem os animais do apocalipse, demônios irrom‑
pem na vida cotidiana. Tão logo pudéssemos nomear os poderes e  
assinalarmos algo na ordem cósmica, o grotesco perderia algo de sua 
essência [...] O que irrompe permanece inconcebível, impessoal. Po‑
deríamos usar uma nova expressão: o grotesco é a representação do “id”, 
esse id “fantasmal”, que, segundo Ammann, constitui a terceira signi‑
ficação do impessoal. (Kayser, 2003, p.159‑60)

Pelo termo id,4 o teórico define uma espécie de entidade motriz 
do grotesco, que a princípio, surgindo do desconhecido, alheia à rea‑
lidade e, por conseguinte, segundo uma expressão sua, “tira‑nos o 
chão de sob os pés” (Kayser, 2003), ou seja, desorienta o especta‑
dor, tira‑lhe qualquer referência sobre o que é real e o que é fruto da 
fantasia, abre seus olhos a um outro mundo, por vezes definido por 
Kayser como onírico. No entanto, o caráter onírico do grotesco, 
para Kayser, parece possuir muito menos os contornos dos deva‑
neios, que os do pesadelo.

4 O vocábulo “id”, a despeito de usa origem na psicanálise, não é usado por Kayser 
com um sentido psicológico, mas recebe conotações ontológicas, como percebeu 
Bakhtin (1993, p.43). O próprio Kayser, ao usar o termo, em uma nota explicativa 
aponta que sua concepção de Id é retirada de K. P. Moritz, o qual, ainda segundo 
Kayser, alegava “que pelo es (= id) procuramos indicar aquilo que fica fora da esfera 
nos conceitos e para o qual a língua não tem designação” (Moritz apud Kayser, 2003, 
p.160, n.5). Podemos deduzir pela citação de Kayser que seu conceito de id refere‑se 
ao desconhecido que habita o homem, sendo apenas passível de ser intuído, mas não 
nomeado.
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Enquanto Kayser analisa o fenômeno do grotesco a partir de da‑
dos fornecidos pelas artes e pela literatura oficial, Bakhtin busca 
fazer o percurso oposto – compreender o grotesco a partir da cultu‑
ra popular. Entretanto, como os elementos da cultura popular são 
de natureza fugidia e contam com poucos registros, Bakhtin busca 
suas reminiscências deixadas em obras eruditas do Renascimento, 
precisamente nos romances de Rabelais. Das imagens que consti‑
tuem o ciclo de narrativas em torno dos gigantes Gargantua e Pan
tagruel, personagens glutões e galhofeiros, que seriam uma alegoria 
hiperbólica da vida do povo, Bakhtin extrai as imagens do que ele 
define como realismo grotesco. O realismo grotesco, pautando‑se 
nas imagens ligadas ao baixo corporal, à abundância, ao exagero, à 
coletividade e à monstruosidade, remeteriam aos conceitos ineren‑
tes à dinâmica do ciclo‑vida‑morte‑renascimento, para elaborar 
uma forma de riso redentora, que dessacralizaria os aspectos graves 
da existência por meio da pilhéria despretensiosa, frívola e trivial. 
Enquanto o grotesco definido por Kayser teria como efeito a an‑
gústia e a desorientação face ao desconhecido, o grotesco bakhtinia‑
no surtiria no riso fácil e ruidoso, no rebaixamento do mistério à 
instância comum, à transformação do medo em “espantalho cômi‑
co”, e na consequente redução da vida oficial ao universo do carna‑
val, da festa, das inversões dos polos superiores e inferiores e da 
convivência mútua entre o alto e o baixo na esfera da bufonaria:

Na realidade a função do grotesco é liberar o homem das formas de 
necessidade inumana em que se baseiam as ideias dominantes sobre o 
mundo. O grotesco derruba essa necessidade e descobre seu caráter re‑
lativo e limitado. A necessidade apresenta‑se num determinado mo‑
mento como algo sério, incondicional e peremptório. Mas historica‑
mente as ideias de necessidade são sempre relativas e versáteis. O riso 
e a visão carnavalesca do mundo, que estão na base do grotesco, des‑
troem a seriedade unilateral e as pretensões de significado incondicio‑
nal e intemporal e liberam a consciência e a imaginação humana, que 
ficam assim disponíveis para o desenvolvimento de novas possibilida‑
des. (Bakhtin, 1993, p.43)
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Através do riso e do demais recursos que visam à relativização 
das certezas e o questionamento dos conceitos abstratos – tais como 
nos disparates que desafiam a lógica, no maravilhoso que desafia o 
verossímil, na blasfêmia que desafia os deuses, e em outras mani‑
festações típicas do grotesco –, Bakhtin reconhece no grotesco um 
fenômeno que vê a realidade concreta e imediata como via para a 
liberdade. Com efeito, mesmo no âmbito estético, as obras grotes‑
cas estão imbuídas de um espírito de liberdade criadora que parece 
ser imanente ao conceito de grotesco, haja vista expedientes como a 
conciliação dos opostos, a mistura do absurdo com o mimético,  
a junção do sobrenatural com o real empírico, entre outros, que  
expressam o desafio às fronteiras entre realidades insuladas e 
encaminham‑se ao ilimitado.

É válido lembrar que a teoria de Bakhtin não vê o grotesco como 
um aspecto limitado apenas ao universo da obra de arte, mas antes 
como um conceito ontológico, aplicável à vida. Daí sua tentativa de 
buscar, através do elemento estético (no caso, os romances de Ra‑
belais), vislumbrar o grotesco nos costumes das coletividades que 
inspiraram esses produtos para assim, dialeticamente, usar a maté‑
ria descoberta como forma de iluminar as considerações de cunho 
estético.

O conceito de grotesco de Bakhtin reduz os aspectos opressivos 
da vida oficial para a realidade mais baixa – por conta disso, do cor‑
po, de suas funções e partes mais íntimas e jocosas, que remetem ao 
licencioso ou ao escatológico, é que seriam emanadas as imagens do 
grotesco, sobretudo aquelas que representassem um ponto de co‑
nexão com outros corpos, já que o grotesco é representado como 
um corpo em expansão, que busca coletivizar‑se. Desse modo, fi‑
gurações ligadas ao parto, ao coito, à comilança e demais represen‑
tações de elementos isolados em fusão com outros, tendo como re‑
sultado um todo indistinto, seriam a perfeita definição do grotesco. 
Por demandar a completude por meio da conjugação com o outro, o 
corpo grotesco mostra‑se incompleto; daí o fato de os órgãos que 
suscitam pontos de conexão com outras esferas, tais como os orifí‑
cios – que podem incorporar o outro – ou as formas salientes – que 
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parecem expandir‑se para além das delimitações do corpo isolado 
– receberem relevo nas imagens grotescas:

o corpo grotesco é um corpo em movimento. E jamais está pronto nem 
acabado: está sempre em estado de construção, de criação, ele mesmo 
construção, de criação, e ele mesmo constrói outro corpo; além disso, 
esse corpo absorve o mundo e é absorvido por ele. Por isso o papel es‑
sencial é entregue no corpo grotesco àquelas partes e lugares, onde se 
ultrapassa, atravessa os seus próprios limites [...] Todas essas excrescên
cias e orifícios caracterizam‑se pelo fato de que são o lugar onde se ul
trapassam as fronteiras entre dois corpos e entre corpo e mundo, onde se 
efetuam as trocas e as orientações recíprocas. (Bakhtin, 1993, p.277 – 
grifo no original)

Pode‑se notar que Kayser e Bakhtin buscaram, cada um a seu 
turno, precisar qual seria a origem dos motivos e imagens grotescas, 
e optaram por caminhos díspares entre si. Enquanto Kayser viu suas 
fontes no mal‑estar suscitado pelo estranho, o qual residiria inclusi‑
ve nas fontes cômicas do grotesco, Bakhtin viu sua origem na alegria 
ruidosa e espontânea do povo, legando o grotesco de caráter sinistro 
a um estágio mais recente na história dessa categoria estética. Mes‑
mo distintas, as concepções de grotesco de Bakhtin e de Kayser con‑
tam com muitos pontos em comum, sobretudo em suas manifesta‑
ções, diferindo os dois teóricos apenas, como já dito, no que tange a 
suas origens e ao efeito que busca exercer sobre a sensibilidade do 
espectador. Em uma etapa futura desse trabalho, quando as duas 
teorias forem analisadas mais detidamente, veremos que para am‑
bos os críticos o grotesco será marcado pelo excessivo e monstruoso, 
pela mistura do heterogêneo e por representar uma via de acesso a 
“outros mundos”, ou seja, a realidades não usualmente conhecidas. 
Seja por inspiração do mundo de inversos festivos que Bakhtin viu 
abrir‑se nas páginas de Rabelais, ou das instâncias de pesadelo que o 
grotesco insinuaria para Kayser, os dois críticos concordam, sobre‑
tudo, nessa espécie de transposição da realidade comum a um uni‑
verso maravilhoso operado pela visão do grotesco.
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Como se percebe nos estudos aqui abordados envolvendo a de‑
finição do grotesco, com destaque para Mikhail Bakhtin e Kayser, 
parece haver concordância em se considerar o grotesco uma cate‑
goria que comporta efeitos e reações contraditórios, resultado da 
própria natureza do fenômeno, pautada na hibridização e na disso‑
nância.

As contradições inerentes ao conceito de grotesco e que encon‑
tram correspondentes nas justaposições e amálgamas que com‑
põem suas formas mais primordiais, parecem contribuir para a di‑
ficuldade de sua teorização, justificando em boa parte a discordância 
existente entre Kayser e Bakhtin. Como se mostrará adiante, Kay‑
ser está preocupado com a depreensão de uma estrutura que com‑
porte as incidências das idiossincrasias do grotesco, enquanto 
Bakhtin opta por entendê‑lo a partir de seus leitmotivs mais co‑
muns, buscando‑os nas marcas deixadas pelo cotidiano do povo na 
vida cultural do final da Idade Média. As análises sobre o grotesco, 
todavia, não tendem a se dedicar apenas a suas formas primordiais, 
como também aos efeitos psicológicos estimulados pelo grotesco, 
visto que essa categoria pautada na surpresa e no estranhamento 
costuma depender das reações de seus espectadores. Atento a esses 
fatores, Frederick Burwick escolhe um caminho diverso ao de Kay‑
ser e Bakhtin, buscando o entendimento do grotesco não na esfera 
de sua configuração, mas de sua recepção. É, portanto, pelo tópos 
do olhar sobre o grotesco que Burwick orienta seus estudos.

Muitas discussões no campo da estética serviram à relativização 
das formas de percepção do mundo, o que dá base a teorizações so‑
bre a possível existência de um conflito entre a realidade exterior e 
a percepção subjetiva, conflito que está no centro de algumas teo‑
rias sobre o grotesco. A constatação da realidade tornada subita‑
mente estranha, apontada por Kayser como definição do fenômeno 
grotesco, por exemplo, pauta‑se numa relação de expectativa quan‑
to ao funcionamento do mundo, que se surpreende ante o desvio da 
normalidade: objetivamente, o mundo obedece a determinadas re‑
gras e, quando estas falham, é a subjetividade que constata a estra‑
nheza por uma perspectiva grotesca, observando‑se aí, então, um 
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conflito entre o esperado e o que se apresenta. Nas palavras de Ana‑
tol Rosenfeld (1976, p.60), o grotesco “tende a exprimir precisa‑
mente a desorientação em face de uma realidade tornada estranha e 
imperscrutável”.

A desorientação apontada como característica de relevo do gro‑
tesco evidencia a função da subjetividade e da recepção como im‑
portantes na determinação do fenômeno. Frederick Burwick, ao 
analisar o panorama das teorias do grotesco nos romantismos inglês 
e alemão em sua obra The haunted eye: perception of the grotesque in 
English and German Romanticism, dá destaque à função da percep‑
ção no entendimento da categoria. Durante o século XVIII, segun‑
do Burwick, o grotesco foi visto como um fenômeno muito ligado 
ao objeto, portanto às manifestações que em si mesmas comportas‑
sem algo de anômalo. No entanto, já adentrando o século XIX, os 
pensadores do grotesco passam a considerar as formas de percep‑
ção do fenômeno como importantes para o estabelecimento de sua 
teorização (Burwick, 1987, p.9‑10). O estudo de Burwick difere 
um pouco do de Kayser no ponto em que este, mesmo reconhe‑
cendo a importância da recepção individual na determinação do 
grotesco, parece estar preocupado com o estabelecimento de uma 
configuração do fenômeno.5 Burwick, por seu lado, dedica‑se ao 
entendimento do grotesco no que toca a sua recepção. A seguinte 
passagem ilustra bem a concepção do autor:

The grotesque, like beauty, exists in the eye of the beholder, yet 
existing in the eye not, like beauty, to rush forth in a ravishing moment 
of glory, but lurking, perhaps rankling, only to glare out into the world 
in lurid light or to gleam with wicked glee midst sordid shadows. 
(Burwick, 1987, p.18)

5 Kayser (2003, p.156) alega que o fenômeno grotesco se experimenta principalmente 
no plano da recepção, sendo esta instância, portanto, indispensável para a descrição 
do grotesco. Entretanto, tendo‑se em vista a obra de arte manifestar‑se não apenas 
na recepção, mas também no processo criativo do artista e na obra em si (ou seja, no 
plano diegético), o grotesco, como categoria estética, deve ser considerado nos três 
níveis, o que leva à busca de uma estrutura que o descreva.
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O grotesco, segundo essa teoria, não se encontra no objeto em 
si, mas na maneira como a sensibilidade do espectador codifica esse 
objeto: é nessa instância que determinado acontecimento ou figura 
recebe os contornos grotescos. Kayser também reconhece que uma 
obra concebida para não surtir efeitos de estranhamento pode se 
revelar grotesca caso entre em choque com o conceito de normali‑
dade do espectador. O exemplo apontado por Kayser é o do univer‑
so dos contos de fadas, que, por funcionar em regras estranhas às 
do mundo comum, pode, por vezes, ser tomado como grotesco. Na 
concepção de Kayser, o grotesco surge do estranhamento provoca‑
do pelo mundo que se revela de repente bizarro, o que não ocorre 
no mundo dos contos de fadas, em que a realidade fantasiosa obe‑
dece a regras próprias desse mundo, sendo impossível aos expe‑
dientes do grotesco provocar a quebra da expectativa no sistema de 
convenção do real (Kayser, 2003, p.159).

Outros exemplos podem ser apontados a fim de mostrar que, 
como propõe Burwick, pode‑se chamar de grotesco algo que se cons‑
tata mais nitidamente na perspectiva particular do que no objeto a 
priori. Hegel, ao se referir aos grotescos, cita as esculturas de deuses 
indianos: baseando‑se nelas, considera como parte do fenômeno a 
mistura de formas heterogêneas, a multiplicidade de membros e o 
exagero de proporções físicas (Bakhtin, 1993, p.39). No entanto, 
essas imagens não apresentam qualquer intenção de provocar o 
grotesco, parecendo estranhas apenas à sensibilidade ocidental, que 
ignora sua verdadeira função. Conforme observa Baudelaire, “Os 
ídolos indianos e chineses ignoram que são ridículos; é em nós cris‑
tãos, que se encontra o cômico” (Baudelaire, 1998, p.18). Se o cô‑
mico depende do observador e não do objeto, pode‑se dizer que no 
tocante ao grotesco vale o mesmo princípio.

A localização do grotesco na perspectiva individual em choque 
com o mundo leva a ver o conceito como um fenômeno que reflete 
a incongruência entre a realidade interior subjetiva e a realidade 
exterior objetiva. Esse conflito parece ligado à própria valorização 
que o indivíduo ganha no pensamento romântico. O conflito entre 
o indivíduo e o mundo externo presente nas realizações românticas 
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também foi notado por Bakhtin, que, ao se referir ao grotesco no 
romantismo, usa a designação de grotesco de câmara, uma vez que 
ele reflete o isolamento do homem em si mesmo e o uso da fantasia 
como forma de refugiar‑se de tudo o que é exterior. O grotesco, 
então, serve como força deformadora do mundo segundo os dita‑
mes da subjetividade, visando rivalizar com a realidade objetiva – a 
imaginação criadora do grotesco no romantismo, segundo Bakhtin, 
reflete o medo diante do exterior: “As imagens do grotesco român‑
tico são geralmente a expressão do temor que inspira o mundo e 
procuram comunicar esse temor ao mundo” (Bakhtin, 1993, p.34).

Em uma novela de Gottfried Keller, intitulada Romeu e Julieta 
na aldeia, pode‑se destacar um episódio que serve à ilustração da 
construção do grotesco por meio de uma ótica particular que dis‑
torce o real. Duas crianças, protagonistas do conto, durante uma 
brincadeira, são tomadas por um impulso de curiosidade que as 
leva a rasgar uma boneca a fim de examinar‑lhe o interior. Uma 
brincadeira típica de criança que, na voz do narrador, assume con‑
tornos sinistros devido às aproximações por ele feitas: ora a anato‑
mia da boneca é associada à humana, ora parte de seu corpo é des‑
crita de forma a lembrar algum animal, e a brincadeira das crianças 
é comparada a uma atividade cirúrgica ou um homicídio cruel. A 
cena narrada tem seu clímax quando as crianças, após deceparem  
a cabeça da boneca, encerram uma mosca no seu interior, e passam a 
ouvir os zumbidos, como se a cabeça lhes falasse:

abraçadas, em profundo silêncio, as duas crianças ficaram a escutar‑
‑lhe as predições e os contos de fadas. Entretanto, todo profeta costu‑
ma provocar horror e ingratidão; aquela pequenina vida despertou 
nelas a crueldade humana. Decidindo sepultar o crânio, abriram um 
túmulo, e sem sequer auscultar a opinião da mosca aprisionada, ali a 
enterraram, erigindo sobre a sepultura um respeitável monumento de 
pedras. (Keller, [197?], p.80)

Na cena extraída da novela de Keller pode‑se ver um dos usos 
típicos do grotesco, em particular na literatura alemã do século XIX: 
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tomar da matéria cotidiana o que há de estranho e assustador. Na 
realidade assim representada é que, segundo Kayser, reside o cará‑
ter horrível do grotesco, de modo que, em face desse tipo de retrato 
do real, “o horror nos assalta e com tanta força, porque é precisa‑
mente o nosso mundo cuja segurança se nos mostra como aparên‑
cia. Concomitantemente, sentimos que não nos seria possível viver 
neste mundo transformado” (Kayser, 2003, p.159). Como foi dito 
anteriormente, Kayser concebe o grotesco como fenômeno de per‑
cepção do mundo de repente tornado estranho. Apesar de sua teo‑
ria não comportar todos os aspectos do grotesco, aplica‑se bem ao 
contexto do século XIX; com isso, sua teoria se mostra importante 
para o entendimento das manifestações desse fenômeno na mo‑
dernidade.

O contexto tomado por Burwick como objeto de suas reflexões 
sobre o grotesco é o mesmo destacado por Kayser – a literatura tri‑
butária do romantismo. No entanto, o estudo de Burwick constitui 
uma resposta aos estudos de Kayser que acaba por complementar o 
quadro de considerações sobre as formas do grotesco moderno. 
Kayser busca as estruturas que engendrariam o grotesco na arte, 
Burwick busca nos teóricos do romantismo as manifestações de sua 
recepção. A proposta de Burwick parece incidir sobre um problema 
quanto à determinação do grotesco, visto que, dependendo essa ca‑
tegoria de efeitos de reação sobre seus espectadores, como definir 
uma estrutura fixa para o grotesco, já que os mecanismos de surpre‑
sa (determinantes para os efeitos grotescos) em determinada época 
não surtem os mesmos efeitos em outras? Com Burwick, o problema 
parece se solucionar em uma relativização do grotesco e sua adequa‑
ção ao contexto em que ele é produzido. Nesse ponto ele diferencia‑
‑se de Kayser, visto que este último busca uma forma fixa para as 
manifestações do grotesco em todas as épocas. Depreender os efei‑
tos do grotesco na instância da recepção parece constituir uma tarefa 
um tanto difícil, já que depende da reprodução da sensibilidade de 
determinada época. Burwick busca realizar isso através das formu‑
lações dos estetas do romantismo, extraindo deles os subsídios para 
a análise do grotesco nas obras de arte do período.
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Como se pode notar, a teorização do grotesco demanda esforço 
devido às múltiplas faces do fenômeno, que se evidenciam sobretu‑
do quando se observa a evolução do conceito ao longo da história da 
arte. Como o objetivo do trabalho que aqui se apresenta é o do en‑
tendimento do grotesco na lírica de dois poetas brasileiros cujo es‑
tilo tem raízes no romantismo, a fim de se compreender os motivos 
por trás de suas manifestações daquela categoria, pretende‑se in‑
vestigar a história do estabelecimento do conceito de grotesco apro‑
priado pelo romantismo.

Não temos a pretensão de esquadrinhar todos os elementos 
constituintes da sensibilidade romântica. Pretendemos apenas co‑
locar em relevo alguns dos discursos sobre o grotesco mais influen‑
tes para a formulação dessa estética no romantismo, a qual, como se 
poderá notar ao longo deste capítulo, assume dentro dos postula‑
dos românticos o papel de comportar as manifestações das produ‑
ções mais esdrúxulas da subjetividade e conceder‑lhes formas esté‑
ticas. Seguindo os passos de Kayser, Bakhtin e Burwick, nossas 
reflexões começarão pelos ornamentos grotescos, manifestações 
que influenciaram a teorização da categoria do grotesco e nas quais 
já se nota a presença dos motivos reincidentes do fenômeno, tais 
como a mistura do heterogêneo, o vínculo com o onírico e a subver‑
são das leis naturais por meio da criação de monstros.

Posteriormente iremos nos deter em teorias significativas do 
grotesco no romantismo, com destaque às formulações presentes 
na Conversa sobre a poesia, de Friedrich Schlegel, e no prefácio ao 
Cromwell, de Victor Hugo. O destaque dado a esses dois textos 
deve‑se a seu papel no estabelecimento do grotesco no romantis‑
mo. Schlegel entrega‑se à reflexão sobre uma série de novidades 
estéticas de seu tempo que se relacionam com o grotesco, enquanto 
Hugo dialoga com a tradição teórica do romantismo alemão e de‑
senvolve um conceito desse recurso que acabou por influir sobre as 
criações grotescas do romantismo em contextos exteriores à litera‑
tura do centro da Europa, tendo sua recepção inclusive no roman‑
tismo brasileiro, o que assinala sua importância para o estudo que 
aqui se desenvolve. Além de dedicar atenção às relações do grotesco 
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com o romantismo, tendo como ponto principal a lírica romântica, 
o capítulo que segue ainda dará atenção um pouco mais detida aos 
estudos de Kayser e Bakhtin, os quais serão tratados em uma pers‑
pectiva especular – buscando‑se pontos de contato entre suas teo‑
rias. Procedemos dessa forma porque os estudos de Kayser e 
Bakhtin constituem as obras contemporâneas mais significativas 
no que tange à teorização do grotesco e, por se dedicarem a aspectos 
diferentes do mesmo fenômeno – até compartilhando alguns pon‑
tos em comum –, poderiam ser tomados como teorias complemen‑
tares. Ora, é importante destacar que as ideias elucidadas por Kay‑
ser e Bakhtin estarão oferecendo sempre um eixo de orientação para 
este trabalho, de modo que se faz necessário o esclarecimento dos 
aspectos de sua teoria que forneceram subsídios para a elaboração 
do estudo que ora se apresenta.

A fantasia e seus estranhos ornamentos

O caráter híbrido e dissonante acompanha o grotesco desde suas 
primeiras manifestações. Como aponta Wolfgang Kayser, grotesco 
é um termo que tem origem no italiano, derivando da palavra grotta 
(gruta) e originalmente consiste na designação de um tipo de orna‑
mentação descoberto nas ruínas da Domus Aurea, de Nero. Encon‑
trado em escavações empreendidas em Roma no ano de 1480, o 
palácio de festas de Nero apresentava uma série de motivos orna‑
mentais, datados possivelmente de 54 d.C., até então desconheci‑
dos no Ocidente. Esses ornamentos retratavam em sua maioria se‑
res mitológicos híbridos entre humanos e animais, tais como sereias 
e centauros, e corpos que amalgamavam, em um todo único, for‑
mas pertencentes aos reinos diversos da vida. Nas paredes da Do
mus Aurea podiam ser encontradas corolas de flores de onde brota‑
vam corpos humanos, figuras animais organizadas como um 
emaranhado confuso de vegetais, entre outras imagens sem corres‑
pondentes na natureza. Por terem sido encontrados em uma gruta, 
os ornamentos receberam o nome de “grotescos”, tornando‑se pos‑
teriormente um estilo de afrescos bastante popular.
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O estilo, então desconhecido, por apresentar formas estranhas, 
constituídas pela composição híbrida de características animais, 
humanas e vegetais num todo inverossímil e fantasioso, não corres‑
pondendo diretamente a qualquer representação mimética do real, 
suscitou a interpretação por parte dos estetas da época de que se 
tratasse não de uma arte alegórica ou representativa, mas do fruto 
de jogos imaginativos livres.

Mesmo sendo egressos da Antiguidade, esses ornamentos im‑
plicam uma forma de arte extravagante aos olhos que acabavam de 
ler nos alfarrábios do passado greco‑latino os postulados da harmo‑
nia e da verossimilhança que, no século XV renascentista, repre‑
sentavam o padrão estético vigente, além de distinguirem‑se das 
alegorias que adornavam a arte medieval, por não terem qualquer 
sentido aparente. Por conta disso, a descoberta desses ornamentos 
despertou polêmicas entre os estetas e artistas. Ao reproduzir o dis‑
curso de Vitrúvio, arquiteto romano contemporâneo de Augusto 
que na obra De Architectura, um dos mais antigos tratados arquite‑
tônicos do Ocidente, havia depreciado esse estilo, um erudito de 
nome Giorgio Vasari acusa os grotescos de serem uma corrupção da 
harmonia e da verossimilhança, constituindo uma arte falsa, não 
fiel à natureza e à verdade, portanto – segundo os preceitos clássi‑
cos – algo oposto ao belo e uma forma de arte não autêntica (Kay‑
ser, 2003, p.18). A proeminência que Vasari possuía como estudio‑
so de obras de arte, influenciou uma série de censuras a qualquer 
consideração do grotesco como forma estética legítima. O fato de 
esses ornamentos diferirem dos ideais de beleza oficiais, não im‑
pediu, todavia, que o novo estilo se disseminasse, tornando‑se bas‑
tante popular, conquistando adeptos inclusive entre artistas de  
renome, podendo‑se destacar entre as obras mais curiosas do Re‑
nascimento os famosos grotescos de Rafael Sanzio.

A livre associação de figuras pertencentes a reinos distintos, 
reunidos em formas híbridas que evoluem seguindo um aparente 
ritmo das maravilhas oníricas, representavam uma possibilidade de 
realização estética, por um lado mais lúdica que as pinturas “ofi‑
ciais” e, por outro, não subordinada à fidelidade aos modelos da 
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natureza, sendo, portanto, uma forma que flexibilizava a perspecti‑
va referencial. O fato de os ornamentos grotescos, em geral, não 
possuírem qualquer intenção estética além do adorno aprazível e 
instigador da imaginação, parece ter permitido que sua prática fos‑
se regida por uma liberdade criativa aberta mesmo à extravagância. 
Por consistirem em um jogo despretensioso, os grotescos parecem 
ter recebido a licença para ir além dos limites estabelecidos pelos 
postulados artísticos clássicos, não buscando refletir apenas a natu‑
reza e o verdadeiro, mas entregando‑se à configuração de mundos 
nunca vistos. Por conta disso, os sogni dei pittori, como se chama‑
ram os grotescos no período, inserem‑se em seu contexto original 
como uma forma de expressão aberta ao experimental e à difusão 
mais livre da fantasia artística, propiciando uma prática estética 
não atrelada ao mimetismo estreito e à reprodução dos mitos e ale‑
gorias conhecidas. Talvez essas características expliquem o gosto 
especial que os maneiristas, artistas afeitos aos experimentos e aos 
jogos, nutriram por esses ornamentos.

Com feito, Gustave Hocke (1974, p.119) considera que os gro‑
tescos concretizam “um dos princípios fundamentais do maneiris‑
mo: unir os extremos”. Ao considerar o estilo de ornamentação do 
castelo de Santo Ângelo, um dos mais expressivos exemplos de rea‑
lização arquitetônica maneirista, Hocke depreende a intimidade 
compartilhada entre a sensibilidade maneirista e os grotescos da 
crença na correspondência entre as partes constituintes da nature‑
za, ou seja, da mesma concepção de analogia que inspirou muitos 
dos usos da poesia romântica. A correspondência entre todos os 
elementos constituintes do universo parece ter dado aos grotescos o 
status de tentativa de materialização da ordem cósmica, de modo 
que, de mero jogo lúdico, o grotesco surge como clave interpretati‑
va do real, desdobrando‑se em formas ad infinitum que se tornam 
cada vez mais distantes das convenções da realidade empírica e 
buscam materializar a ordem desconhecida que amarra todas as 
coisas em relações de similitude:
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a magia daquele tempo, obsessionada pelo mundo das analogias, acre‑
ditava ter descoberto “as formas originais” da natureza. G. b. della 
Porta em sua Physiognomia (1588) trata de algumas semelhanças entre 
o homem e o animal [...], como também de semelhança entre os ani‑
mais e as plantas. [...] Os “grotescos” revelavam um espírito maneiris‑
ta e fantástico [...]. Os “grotescos” tornaram‑se abstrusos, amorfos, 
monstruosos. (Hocke, 1974, p.117)

A concepção que se baseia numa possibilidade mágica de a arte 
poder unir todos os conceitos, inclusive os mais antagônicos, por 
laços de identidade múltipla não se inicia no começo do século XVI, 
e menos ainda pode ser visto como elemento exclusivamente per‑
tencente aos postulados estéticos do maneirismo e mesmo do ro‑
mantismo, que posteriormente a descobriu. Essa concepção serviu 
de eixo à cosmologia de muitas religiões primitivas, estando, por 
exemplo, intimamente relacionada ao magismo, e em muitos as‑
pectos liga‑se a vários aspectos do imaginário medieval e dos sécu‑
los que sucederam mais proximamente esse período. Como obser‑
va Foucault em As palavras e as coisas, o universo percebido sob a 
perspectiva de semelhança e reflexo mútuo entre seus componen‑
tes é elemento fundamental para se entender o pensamento ociden‑
tal, sendo observável ainda até o fim da época renascentista:

Até fins do século XVI a semelhança desempenhou um papel 
construtivo no saber da cultura ocidental. Foi ela que orientou em 
grande parte a exegese e a interpretação dos símbolos [...]. O mundo 
enrolava‑se sobre si mesmo: a terra repetindo o céu, os rostos mirando‑
‑se nas estrelas e a erva envolvendo nas suas hastes os segredos úteis ao 
homem. (Foucault, 1966, p.34)

Com efeito, Mircea Eliade (apud Kappler, 1993, p.39‑45) cita 
sociedades primitivas chinesas nas quais o mundo dos mortos se 
configurava em relação de simulacro com o mundo dos vivos, apre‑
sentando uma geografia invertida na qual rios corriam ao contrário, 
os pontos de orientação estavam trocados e as noites eram escuras, 
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ao passo que as dos mundos dos vivos eram iluminadas por estre‑
las, etc. Igualmente entre os homens medievais, o princípio analó‑
gico tomava como base o mundo conhecido para explicar, por meio 
de correspondências, os mistérios do universo. O hemisfério Sul, 
por exemplo, era povoado por seres semelhantes aos do Norte, mas 
a eles em tudo inversos, e que, por terem a planta dos pés localizada 
em ângulos opostos aos dos habitantes do hemisfério conhecido do 
mundo, recebiam o nome de antípodas, ou seja, “pés opostos”. Es‑
ses antípodas viviam em um mundo inverso ao conhecido, e a sua 
existência em um mundo de “cabeça para baixo” desafiou o pensa‑
mento da época com perguntas sobre como tais seres se manteriam 
nessa posição sem cair. O célebre pensador medieval Alberto Mag‑
no chegou à conclusão de que alguma força magnética deveria 
prender os antípodas, impedindo‑os de precipitarem no espaço, e 
no século XV, movido por essas questões, o humanista alemão, au‑
tor da Chronica Mundi e do Líber Chronicarum, Hartmann Schedel 
chegou a uma explicação marcada por uma relativização espantosa 
se comparada aos padrões de pensamento da época, na qual busca, 
para responder a um dos mistérios da analogia, argumentos estru‑
turados de forma analógica:

Surpreende‑nos que eles não caiam, como a eles surpreende que 
não caiamos: é que à natureza não agrada deixá‑los cair. Assim como a 
sede do fogo não está senão no fogo, a das águas não está senão nas 
águas, a do espírito não está senão no espírito, assim também para to‑
das as criaturas contidas na Terra não há outro lugar senão nelas mes‑
mas. (Schedel apud Kappler, 1993, p.46)

Como se pode notar, para Schedel, os antípodas não estão inver‑
tidos exceto em relação aos homens, os quais para os antípodas es‑
tão de ponta‑cabeça, encerrando para eles um mistério tão grande 
quanto o que os antípodas representam aos habitantes do hemisfé‑
rio Norte. Nessa passagem da Chronica Mundi, curiosamente, a 
analogia é expandida a tal ponto que o homem perde o status de 
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centro de referência do universo, diluindo‑se na ótica de simulacros 
que estrutura o mundo.

As analogias medievais não param aí; elas são responsáveis pelo 
povoamento do mundo por monstros localizados entre o bestial e o 
humano, como os cinocéfalos e as sereias, ampara a correspondên‑
cia entre os contornos geográficos e as formas orgânicas, como no 
caso da concepção de Nicolau Orasme de que a Terra seria dotada 
de uma forma semelhante ao corpo humano (Kappler, 1993, 
p.22‑3). Esse princípio serviu não apenas para desenhar os contor‑
nos dos mundos conhecidos, como também dos apenas imagina‑
dos, haja vista a forma de rosa que o Paraíso assume na Divina Co
média, de Dante, e a garganta escancarada do Diabo, que, segundo 
atesta a iconografia medieval, corresponderia à entrada do Inferno.

A analogia parece nascer por um processo imaginativo associa‑
tivo próximo do imediato para o homem, o que pode explicar a sua 
frequência nas cosmogonias de sociedades distintas, nas quais ela 
sofre uma estruturação e serve de resposta quase intuitiva aos mis‑
térios do universo. Todavia, a partir do momento em que os rincões 
ignotos do mundo passam a ser conhecidos e as leis da razão 
colocam‑se como a perspectiva que orienta a concepção do univer‑
so, resta pouco lugar para que a imaginação povoe o planeta com 
seus produtos. Com as mudanças observadas no mundo a partir do 
Renascimento, a analogia parece começar a deixar a esfera das ex‑
plicações de organização do universo e sobreviver apenas no âmbi‑
to estético; já com o advento da ilustração no século XVIII, ela esta‑
ria condenada ao esquecimento se não fosse a influência exercida 
por um pensador – Emmanuel Swedenborg.

As teorias de Swedenborg, pensador místico que no Século das 
Luzes formulou um sistema de pensamento embasado em precei‑
tos estranhos ao iluminismo, são expoentes das formulações sobre a 
analogia em épocas mais recentes. Coadunando as representações 
mágicas de culturas primitivas a um idealismo neoplatônico e a vá‑
rias correntes herméticas populares, Swedenborg foi uma referên‑
cia para o conceito de correspondência universal que se desdobrou 
na lírica romântica como crença na faculdade performática que o 
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poema possuiria de criar um simulacro do cosmo. Além disso, a pa‑
lavra poética poderia ser tomada como ponto de conexão com o 
transcendente, visto que para Swedenborg os símbolos remeteriam 
a Deus. Swedenborg divide o universo em três planos chamados 
por ele de céus: no terceiro céu, reino da matéria, encontram‑se to‑
dos os seres físicos, não havendo distinção entre eles; no segundo 
céu localizam‑se as ideias abstratas e o intelecto, e no primeiro céu 
encontra‑se o reino de Deus. Os três reinos têm como ponto de 
convergência o homem, visto que este, por sua vez, é composto por 
matéria, pertencente ao terceiro plano, intelecto, originário do se‑
gundo, e alma, atributo ligado a Deus, portanto, oriundo do pri‑
meiro céu. Dessa forma, “o homem é o microcosmo, logo, o uni‑
verso é um grande homem” (Teles, 1992, p.37). Assim como os 
três planos convergem no homem, a palavra, faculdade que distin‑
gue o homem dos outros seres, também guardaria em si o princípio 
das correspondências. Para Swedenborg, a palavra não seria apenas 
uma sentença referencial que serviria à conceitualização de objetos 
do mundo material, mas guardaria em si um sentido espiritual não 
imediato e, por conseguinte, seria uma forma de união com Deus:

Se o homem tivesse conhecimento das correspondências, compre‑
enderia a Palavra no seu sentido espiritual e obteria conhecimento das 
verdades escondidas, das quais nada vê no sentido das letras. Porque 
na Palavra há um sentido literal e um espiritual. O sentido literal insis‑
te nas coisas como elas estão no mundo, mas o sentido espiritual como 
elas estão no céu; e desde que a união do céu com o mundo é realizada 
por correspondências, foi, portanto fornecida uma palavra em que 
tudo tinha, no mínimo detalhe, sua correspondência. (Swedenborg 
apud Balakian, 2000, p.18)

Como a palavra poética busca, ao longo do romantismo, através 
de uma cada vez maior sofisticação vocabular, tornar‑se, não a re‑
presentação do mundo, mas a forma de configuração de realidades 
únicas e se distancia cada vez mais do referencial ao aspirar a mate‑
rialização do ideal, a concepção de Swedenborg, segundo a qual o 
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sentido espiritual da palavra seria revelador das “verdades”, casou‑
‑se perfeitamente com a ambição poética dos românticos. Direta ou 
indiretamente, sua influência pode ser observada em quase toda a 
história das estéticas afins ao espírito romântico. É entrevista nas 
concepções metafísicas do universo que William Blake apresenta 
no Marriage of Heaven and Hell, na concepção de sonho como zona‑
‑limite entre o plano terreno e as altas esferas em Jean Paul e na 
atribuição de faculdades mágicas à poesia que se observa nas expe‑
riências estéticas buscadas pelos simbolistas franceses, todas elas 
embasadas nas “Correspondances” de Baudelaire. A redescoberta 
da analogia operada pelos modernos, da qual Swedenborg é um dos 
patronos, manifesta‑se das formas mais variadas: no elogio do so‑
nho, na busca do infinito mediante a criação estética e na demanda 
de uma poesia total nascida da síntese dos opostos, encontram‑se 
os contornos diáfanos das crenças analógicas de outros tempos. Já 
os meios pelos quais essas experiências poderiam tornar‑se reais 
encontraram correspondências muitas vezes na imaginação.

A imaginação, segundo uma formulação mais eminentemente 
romântica, será, como se sabe, uma das faculdades centrais e mais 
importantes para a criação estética. Curiosamente, os mesmos or‑
namentos que sugeriram a liberdade criadora às sensibilidades dos 
séculos XV e XVI serão tomados pelos românticos como alegoria 
da fantasia poética. O princípio analógico que, segundo Hocke, 
subjazia nos grotescos do maneirismo, ao ser aclimatado ao imagi‑
nário romântico, voltará a encontrar sua forma de materialização 
mais apropriada nos estranhos sogni dei pittori. Ora, será pela for‑
ma do arabesco, termo que em fins do século XVIII e início do XIX 
era sinônimo de grotesco, que Friedrich Schlegel definirá seu con‑
ceito de fantasia.

Friedrich Schlegel e os contornos  
grotescos da poesia romântica

Conversa sobre a poesia (1800), obra de Friedrich Schlegel, cons‑
titui um dos mais importantes manifestos da história do roman‑



160	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

tismo. Nesse panegírico da poesia romântica e crítica da literatura 
ocidental reaparece a premissa defendida por Schlegel no fragmen‑
to 117 do Lyceum der Schönen Künste (e em outros textos), no qual 
afirma que: “Poesia só pode ser criticada por poesia. Um juízo ar‑
tístico que não é, ele próprio, uma obra de arte [...] não tem, em 
absoluto, direito de cidadania no reino da arte” (Schlegel, 1994, 
p.91). Por isso, sua estrutura dará a gêneros discursivos já conheci‑
dos há muito pelos filósofos, como o diálogo e a epístola, uma di‑
mensão poética, quase ficcional, para, por meio de uma obra de 
arte, compor um estudo estético e uma defesa de uma nova forma 
de arte. Dentre as muitas propostas que são elucidadas pelas perso‑
nagens de Conversa sobre a poesia, tais como a ironia e a invenção de 
uma nova mitologia, está a importância da geração de obras estéti‑
cas compostas ao sabor da imaginação sem freios, engendradas 
como forças indômitas da natureza. Essas obras nasceriam do lúdi‑
co, dos contrastes e mesmo do desarmônico, e aspirariam à expres‑
são da totalidade, do absoluto; sua forma seria o arabesco, e um dos 
artistas que melhor o representaria seria Paul Friedrich Richter – 
ou Jean Paul, como assinou suas obras –, autor de narrativas fanta‑
siosas, oníricas e não raro perturbadoras. Para definir a sua concep‑
ção de fantasia manifestada pelo arabesco, Friedrich Schlegel coloca 
em sua Conversa sobre a poesia uma epístola intitulada “Carta ao 
romance”, na qual faz uma defesa do estilo de Jean Paul e seus pre‑
cursores. A carta toma como interlocutor uma certa Amália que 
teria depreciado a obra de Jean Paul, alegando que suas criações 
não passariam de “um colorido pastiche de espirituosidade doen‑
tia”, demandando que o leitor as “adivinhasse”, dado seu caráter 
quase ininteligível, reservando assim, a quem se dedicasse a essa 
empreitada, a descoberta de nada mais que “confissões”, visto tratar‑
‑se de uma obra por demais individualista (Schlegel, 1994, p.62). 
Em resposta às opiniões de Amália, a apologia de Jean Paul serve 
de pretexto para a tessitura de um elogio de Schlegel à liberdade da 
fantasia criadora, que se inicia da seguinte forma: “Quanto ao colo‑
rido pastiche, posso admiti‑lo, mas o defendo e me atrevo a afirmar 
que tais farsas e confissões [nas quais consistiria a obra de Jean 
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Paul] são ainda as únicas produções românticas de nossa época 
pouco romântica” (Schlegel, 1994, p.62).

Ora, é válido lembrar que é íntima ao espírito romântico a atri‑
buição de valores orientada por critérios particulares, perspectiva 
essa que serve a uma ressignificação de conceitos conhecidos com 
vista a uma perfeita apropriação aos desígnios do movimento. Isso 
é justamente o que ocorre na “Carta ao romance”, quando vocábu‑
los como “farsas”, “confissões”, “pastiches”, associados a gêneros 
até então tidos como inferiores pela tradição artística, tornam‑se 
índices de enaltecimento. A ressignificação dos termos se acentua 
ainda mais quando Schlegel os coloca como o mais alto critério, se‑
gundo o qual essas características da obra de Jean Paul seriam legí‑
timas, constituindo o elemento romântico.

De imediato, pesa sobre o termo romântico sua origem enquan‑
to designação pejorativa, visto ter sido cunhado, originalmente, 
para definir obras que expressam o pitoresco e mesmo o simplório. 
A explicação de Mario Praz sobre os primeiros empregos do adjeti‑
vo romântico no contexto da literatura inglesa (na qual surge a pa‑
lavra) poderia ser levada em conta para esclarecer a questão:

A palavra romantic aparece pela primeira vez na língua inglesa na 
metade do século XVII com o significado de “como nos velhos roman‑
ces” e mostra como àquela época se fazia viva a necessidade de deno‑
minar certas características dos romances cavalheirescos e pastoris. 
Essas características, postas em relevo, por via de oposição, pelo cres‑
cente espírito racionalístico que devia triunfar a seguir com Pope e 
com o doutor Johnson, eram a falsidade, a irrealidade, a índole fantás‑
tica e a irracional de eventos e sentimentos descritos nesses romances. 
Como gótico, como barroco, romântico, nasce, portanto, como qualifi‑
cação pejorativa. Tudo o que parecia produto de desregular fantasia 
era chamado romântico. (Praz, 1994, p.32)

Como se pode observar pelo fragmento de Praz, o termo roman
tic servia para designar as idiossincrasias das narrativas medievais, 
estando, portanto, associado a seu caráter fantástico e irreal, e como 
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o racionalismo clássico já dava mostras de estar tornando‑se ten‑
dência dominante nas produções estéticas no século XVII, essas 
características foram tomadas como qualificativos ruins. Mario 
Praz, inclusive, além de romântico, comenta também a origem pe‑
jorativa da designação de outras estéticas, tais como gótico6 e barro‑
co.7 Tanto “gótico”, quanto “barroco” são termos aplicados pela 
história da arte a determinados fenômenos artísticos, sem que, no 
entanto, tenham sido adotados pelos respectivos artistas.

No caso do romantismo, aconteceu algo diferente. Movidos por 
sua rebeldia característica, os românticos assumem todo o espectro 
pejorativo que a palavra romântico poderia possuir e transformam 
os conceitos a ela inerentes em pendores da arte, em objetivo estéti‑
co. É justamente no sentido de mais alta ambição poética que o ter‑
mo surge no pensamento de Friedrich Schlegel, para quem “ro‑
mântico” não representa um gênero ou modalidade poética, mas a 

6 O termo “gótico” remete aos godos, povo bárbaro determinante para a formação da 
identidade europeia no início da Idade Média; por conta disso, gótico, em literatura, 
refere‑se a narrativas que revivem o espírito das lendas medievais, cujos eventos 
apresentados evidenciavam o fantástico, as peripécias exageradas, as aventuras, etc. 
Nesse sentido, gótico e romântico são termos muito semelhantes, e, sobretudo na lite‑
ratura de língua inglesa, podem se confundir. Grosso modo, o termo gótico associa‑se 
mais ao fantástico, e toma como paradigma os romances surgidos na segunda metade 
do século XVIII na Inglaterra, como Castelo de Otranto, de Horace Walpole. Já o 
termo romântico refere‑se a um fenômeno mais amplo e circunscrito como movi‑
mento estético, iniciado, no contexto inglês, pelos chamados líricos do lago, dos quais 
faziam parte Coleridge e Wordsworth. Inicialmente, o romantismo inglês é marcado 
pelo culto da ingenuidade, do arrebatamento sentimental, da natureza e do espontâ‑
neo. Mesmo que perceptíveis algumas distinções, gótico e romântico são termos que 
frequentam esferas muito próximas: ambos têm sua origem na referência à Idade 
Média, ambos buscam a expressão do sobrenatural, ambos mostram‑se inadequados 
a uma estética que prime pelo racional e ambos buscam a beleza por vias incomuns à 
tradição estética clássica. Ao tomarmos o romantismo como um fenômeno amplo ou 
ao se tentar depreender as características de uma sensibilidade romântica, podemos 
ver no gótico, surgido na literatura inglesa do século XVIII, uma estética romântica.

7 Como se sabe, o vocábulo barroco é de origem portuguesa e serve, primitivamente, 
como designação de um tipo de pérola irregular. Como a arte barroca era marcada 
por contrastes, distorções e excessos, a irregularidade dessa estética motivou os este‑
tas a designarem‑na por um termo associado a uma forma de beleza incerta.
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própria faculdade maior e essencial da poesia. O romântico seria o 
elemento que permitiria a conjugação da totalidade na poesia, a 
junção de gêneros diversos em um único todo estético, a união do 
fazer poético ao crítico, da arte à filosofia. Em suma, romântico de‑
finiria a aspiração do romantismo por uma poesia total, como é dito 
no fragmento 116 do Athenaeum:

A poesia romântica é uma poesia universal progressiva. Sua deter‑
minação não é apenas a de reunificar todos os gêneros separados da 
poesia e estabelecer um contato da poesia com a filosofia e a retórica. 
Ele também quer, e deve, fundir às vezes, às vezes misturar, poesia e 
prosa, genialidade e crítica, poesia artística e poesia natural, tornar a 
poesia sociável e viva, fazer poéticas a vida e a sociedade, poetizar espi‑
rituosidade, preencher e saturar as formas da arte com toda a espécie 
de cultura, animando‑as com as vibrações de humor [...] Somente a 
poesia pode se tornar, como a epopeia, um espelho do inteiro mundo 
circundante, um retrato da época. E, contudo, pode também, no mais 
das vezes, pairar suspensa nas asas da reflexão poética, equidistante do 
que é exposto e daquele que expõe, livre de qualquer interesse real ou 
ideal, e potenciar continuamente essa reflexão, multiplicá‑la como em 
uma infinita série de espelhos [...]. A poesia romântica está para as ou‑
tras artes assim como a espirituosidade [der Witz] está para a filosofia, 
como a sociedade, as relações, a amizade e o amor estão para a vida. 
Outros gêneros poéticos estão prontos, podem ser completamente dis‑
secados. O gênero da poesia romântica ainda está em evolução – esta, 
aliás, é sua verdadeira essência, estar sempre em eterno desenvolvimento, 
nunca acabado. Nenhuma teoria o esgota, e apenas uma crítica divina‑
tória estaria autorizada a ousar uma característica de seu ideal. Só ele é 
infinito, só ele é livre, e reconhece, como sua lei primeira, que o arbí‑
trio do poeta não estará sujeito a nenhuma lei. A poesia romântica é o 
único gênero que é, mais do que um gênero, como que a própria arte poé
tica: pois num certo sentido toda poesia é, ou deveria ser, romântica. 
(Schlegel, 1994, p.99‑101 – grifo nosso)

Partindo do pressuposto de que a poesia romântica é a poesia 
por excelência, a poesia unificadora dos conceitos separados e o 
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vínculo entre todas as instâncias do pensamento humano que se 
abre ao infinito, Schlegel, ao alegar que Jean Paul é o único poeta 
romântico em uma época pouco romântica, localiza‑o como um dos 
melhores poetas de seu tempo. No mesmo patamar de Jean Paul, 
para Schlegel, estiveram artistas de outras épocas que foram toma‑
dos como influência para o romantismo e o gênero pelo qual eles 
deram a lume suas criações teria sido o romance. Dentre eles está 
Shakespeare, o qual, segundo Schlegel, a despeito de ser dramatur‑
go, apresenta em sua poesia um caráter eminentemente romanesco; 
os outros foram Cervantes, Ariosto e Sterne. A fórmula pela qual 
esses artistas conseguiram plasmar o elemento romântico da poesia 
teria sido precisamente a dos arabescos, os quais para Schlegel se‑
riam “espirituosos jogos pictóricos” que constituiriam “uma forma 
ou maneira de exteriorização inteiramente determinada e essencial 
da poesia” (Schlegel, 1994, p.62‑3).

A significação de arabesco para Schlegel seria íntima do concei‑
to de fantasia. O arabesco seria sua forma de materialização, um 
princípio poético natural que emergiria da subjetividade do artista 
e configuraria produtos estéticos livres, conjugadores de oposições e 
que, por não estarem subordinados a qualquer coisa, exceto ao ar‑
bítrio particular do poeta, se afastariam inclusive das convenções 
de beleza e dos gêneros fechados, manifestando‑se com frequência 
no inverossímil e na extravagância. Aliás, quanto maior a extrava‑
gância, mais sofisticados e belos seriam os “jogos pictóricos” dos 
arabescos. Ao se comparar um artista absolutamente estranho como 
Jean Paul a um escritor de fantasia, por assim dizer, mais comedida 
como Sterne, o julgamento de Schlegel elege o primeiro poeta como 
superior:

na medida em que o arabesco não é uma obra de arte mas apenas um 
produto da natureza, julgo que isso é antes uma vantagem, e portanto 
situo Richter num pleno superior ao de Sterne, porque sua fantasia é 
muito mais doentia e assim também muito mais extravagante e fantás‑
tica. (Schlegel, 1994, p.63)
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Schlegel concebe o arabesco como criação artística movida por 
um impulso quase espontâneo e natural e promotora do extrava‑
gante e do fantástico. O arabesco seria a potencialidade que defini‑
ria a poesia romântica – gênero poético ideal, passível de conjugar 
mesmo os conceitos opostos em um único produto estético e que, 
por seu caráter inconcluso, consistiria em uma poética em via de 
construção constante, uma poética do infinito e do absoluto. Por 
ser a manifestação poética romântica, o arabesco corresponderia à 
proposta estética do romantismo de engendrar uma nova poesia 
unificadora do distinto e que desse vazão à fantasia. Ao longo da 
“Carta ao romance”, Schlegel atribuirá a criação dos melhores ara‑
bescos a escritores que se dedicaram ao gênero romanesco, daí sua 
associação do romance ao espírito da nova poesia buscada pelos ro‑
mânticos.

Segundo a definição de Schlegel: “um romance é um livro ro‑
mântico” (Schlegel, 1994, p.67), assim, toda a poesia romântica 
obedeceria a expedientes romanescos. A eleição do romance por 
Schlegel como melhor manifestação dos atributos da poesia român‑
tica parece dever‑se a seu caráter híbrido, reunindo formas de gê‑
neros diversos em um único corpo indistinto; Shakespeare, ao apre‑
sentar em seu drama a reunião do heterogêneo, a qual foi percebida 
por Victor Hugo como união entre tragédia e comédia, matéria inven‑
tiva e histórica, grotesco e sublime (Hugo, 1988), garante seu lugar 
entre os poetas romanescos. A distinção entre a aplicação do ele‑
mento dramático em Shakespeare e os elementos essenciais do ro‑
mance nas reflexões de Schlegel seriam mesmo diminutas: “entre o 
drama e o romance há tão pouco lugar para uma oposição que, pelo 
contrário o drama tratado tão profunda e historicamente como o  
fez Shakespeare, por exemplo é o verdadeiro fundamento do ro‑
mance” (Schlegel, 1994, p.67). Estando próximos o romance e o 
drama shakesperiano, até a proximidade entre romance e épica, 
sancionada pela prosa, é rechaçada por Schlegel, para quem o ro‑
mance, ao contrário da épica, operaria a união de gêneros diversos 
(1994, p.68). Comparando‑se as formulações de Schlegel em “Car‑
ta ao romance” e as de Hugo no Prefácio ao Cromwell, percebe‑se 
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que ambos estão buscando uma definição do que seria a poesia 
eminentemente moderna, já que, em certa medida, nos dois poetas, 
“romântico” e “moderno” seriam sinônimos. Hugo elege o drama 
como gênero característico das épocas modernas e Schlegel parece 
associar a poesia moderna ao romance. A característica do romance 
e do drama que para os dois poetas possui o status de indício do 
moderno e do romântico é justamente a mistura de conceitos e gê‑
neros diferentes.

Portanto, podemos dizer que o arabesco consiste na força gera‑
dora da poesia moderna, uma poesia pautada no relevo da imagina‑
ção subjetiva, na expressão do extravagante e do fantástico, cons‑
truída como um jogo pictórico configurador da união entre gêneros 
distintos, conceitos opostos, e que manifesta a liberdade criativa 
aspirada pelo artista moderno. Como foi dito anteriormente, no 
início do século XIX, grotesco e arabesco são sinônimos, e as carac‑
terísticas que Schlegel atribui aos arabescos apresentam‑se com 
frequência nas obras grotescas. É curioso destacar que os ornamen‑
tos grotescos são eleitos por Schlegel como as formas mais autênti‑
cas da poesia ideal. Ele não apenas se mostra maravilhado pelo gro‑
tesco, como de fato faz a apologia desse recurso estético. Enquanto 
defensor da estética do estranho e do contraste, Schlegel enfatiza 
seu caráter edificante e mesmo transcendental.

Com efeito, Wolfgang Kayser e Frederick Burwick apontam 
para a importância dos estetas alemães contemporâneos do Sturm 
und Drang e do romantismo na tentativa de definição do conceito 
de grotesco, destacando principalmente, além do conteúdo da 
“Carta ao romance”, de Schlegel, a defesa feita por Justus Möser do 
cômico grotesco e o elogio do grotesco por Fiorillo e seus discípulos 
Wackenroder e Tieck, entre outros exemplos.

A tradição do pensamento romântico reconhece na arte de seu 
tempo a valorização de motivos estéticos estranhos à Antiguidade 
clássica. O elogio da imaginação e dos estados extravagantes da 
fantasia, a oposição rebelde às convenções de gosto, a busca pelo 
autêntico e o objetivo de produzir uma arte que apreenda o todo 
têm, entre outros reflexos, uma expressão artística que não se limi‑
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ta às formas harmoniosas do belo (defendido pelo classicismo), mas 
recorre também ao monstruoso, subjetivo, confuso e fantasioso. O 
interesse dos românticos pelo estudo dos ornamentos grotescos e a 
frequência com que o termo “grotesco” passa a ser usado, inicial‑
mente no contexto das artes plásticas e depois nas artes literárias, 
comprovam a intimidade do espírito romântico com essa categoria. 
Friedrich Schlegel, no princípio, fora entusiasta da cultura clássica, 
valorizando a poesia da Antiguidade como ideal e superior à poesia 
de sua época. No texto intitulado Über das Studium der griechischen 
Poesie, o pensador alemão distingue a poesia da Antiguidade, con‑
siderada perfeita, da do seu tempo, qualificando esta última como

artificial, “interessante” (isto é, não desinteressada, envolta nos fins 
pessoais do autor), “característica”, “amaneirada” (no sentido que 
dava Goethe a palavra, o qual contrasta a maneira subjetiva com o esti‑
lo objetivo), impura, na sua mescla por incluir até mesmo o feio, o 
monstruoso e o anárquico em rejeição das leis. (Schlegel apud Wellek, 
1965, p.10)

Como se vê, Schlegel ressalta, entre outras características da 
poesia de seu tempo, a “impureza”, que consiste na mescla do hete‑
rogêneo e aceitação do feio e do monstruoso no campo do poético, 
anteriormente reservado apenas ao belo e ao sublime. As caracte‑
rísticas apontadas por Schlegel de forma pejorativa nesse texto per‑
tencente a sua produção da juventude, no futuro, viriam a figurar 
com um sentido positivo, tidas como exemplos da liberdade da qual 
goza o artista romântico de lançar‑se em busca da totalidade no pla‑
no da elaboração poética. Segundo René Wellek, é após a leitura de 
Poesia ingênua e sentimental, de Schiller, que Schlegel muda sua 
concepção sobre poesia, passando a valorizar as produções da sen‑
sibilidade espontânea e livre, daí o seu elogio do arabesco.

Os arabescos em Schlegel materializam a fantasia por meio da 
união de conceitos e formas heterogêneas de modo a conseguir 
moldar o elemento romântico da poesia, que em sua teoria corres‑
ponde ao ideal totalizante ao qual toda a forma poética deveria as‑
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pirar. Outro ponto de semelhança entre o grotesco e os postulados 
da estética romântica seria a harmonização dos contrastes em uma 
única construção estética, a junção do heterogêneo que se manifes‑
taria na hibridação dos gêneros e a exploração da beleza do disso‑
nante. O ponto de referência e força motriz dessa forma de beleza 
nova e, segundo Schlegel, ideal seria justamente um dos postulados 
diferenciadores da estética romântica das anteriores – o primado do 
sujeito, a subjetividade mais profunda, às raias do irracional. A essa 
instância, Schlegel dá o nome de fantasia, faculdade que conjugaria 
a sentimentalidade intensa e a imaginação, pela qual se plasmariam 
não os objetos sensíveis da realidade empírica – algo que poderia 
ser realizado pela prática de um mimetismo imediato –, mas as con‑
fusas paisagens interiores, os estranhos produtos nascidos no âma‑
go do indivíduo.

Como diz Schlegel no fragmento 250 do Athenaeum: “Quem 
possui fantasia, ou páthos, ou talento para a mímica, deveria ser ca‑
paz de aprender poesia, como a qualquer outra arte mecânica. Fan‑
tasia é, simultaneamente, entusiasmo e imaginação; páthos é alma, 
paixão, mímica é olhar e expressão” (Schlegel, 1994, p.105). O obje‑
tivo da poesia, segundo essas afirmações, seria a de coadunar a mí‑
mica à fantasia e ao páthos, ou seja, operar a expressão de imagina‑
ção criadora e da energia interior definida como paixão. A poesia 
deveria, portanto, retratar as criações interiores, visto que fantasia e 
páthos são engendrados no centro da subjetividade. Nas palavras 
de Schlegel, encontram‑se ecos de conceitos já delimitados antes 
por Friedrich Schiller em Poesia ingênua e sentimental, obra que, 
como afirma Wellek, atuou de forma determinante no sistema esté‑
tico de Friedrich Schlegel.

Em Poesia ingênua e sentimental (1795), Friedrich Schiller divi‑
de a sensibilidade poética, tanto no que tange à teleologia da poesia 
quanto na maneira como ela é expressa, em dois tipos: ingênua e 
sentimental. A poesia ingênua seria aquela ainda não apartada da 
natureza, mantendo‑se mais próxima do referencial, do mimético, 
sendo sua manifestação plena a poesia da Antiguidade. Já a poesia 
sentimental – afastada da natureza – buscaria a reaproximação da 
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natureza na interioridade, manifestando‑se no subjetivismo e na 
reflexão.

Nas palavras de Schiller, “os ingênuos nos comovem pela ‘Na‑
tureza’ e ‘Verdade sensível’, pela ‘presença viva’, os sentimentais 
pelas ‘Ideias’” (1991, p.61). Podemos dizer que a poesia ingênua 
expressa a criação espontânea da inspiração e o contato direto com a 
realidade empírica,8 enquanto a poesia sentimental se inclina para 
a metacriação e o experimentalismo, manifestando‑se, por vezes, 
na forma dos jogos imaginativos tão elogiados por Schlegel.

Cabe lembrar aqui que a natureza, para Schiller, é a manifesta‑
ção do espontâneo, sendo o objetivo central da poesia, pois nela re‑
sidiria uma espécie de verdade ideal. Cabe à poesia estar em intimi‑
dade com a Natureza:

Não é para nós senão o ser espontâneo, a subsistência das coisas 
por si mesmas, a existência segundo leis próprias e imutáveis [...] [daí, 
o que se aspira da natureza não é algo] estético, mas moral. [Mas as 
manifestações da natureza] são o que nós fomos, são o que devemos vir 
a ser de novo. [...] nossa cultura deve nos reconduzir à natureza pelo 
caminho da razão e da liberdade. São, portanto, expressão de nossa in‑
fância perdida, que para sempre permanece como aquilo que nos é 
mais precioso, por isso, enche‑nos de uma certa melancolia. Ao mes‑
mo tempo, são expressão de nossa suprema completude no Ideal, 
transportando‑nos, por isso, a uma sublime emoção. (Schiller, 1991, 
p.44)

Aproximar‑se da natureza seria, portanto, uma espécie de re‑
torno a uma Idade de Ouro remota da qual seriamos provenientes, 
e da qual, contudo, estamos atualmente apartados. A poesia seria 
justamente a via de retorno e esse retorno dar‑se‑ia pela busca da 
beleza espontânea e substancial. O fato de a natureza encerrar a 

8 Em vários momentos do texto de Schiller, nota‑se uma correlação entre a pureza das 
formas naturais e a espontaneidade da inspiração poética, podendo‑se dizer, assim, 
que o poeta ingênuo é tanto aquele atento aos dados da realidade imediata e empírica 
como o que é sensível à energia criadora que o inunda.
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verdade essencial da poesia faz de sua expressão estética, a poesia 
ingênua, uma espécie de poesia universal; já a poesia sentimental, 
cujo ponto de referência é o sujeito isolado da natureza, manifesta‑
ria uma forma de poesia particular, como afirma Márcio Suzuki 
(In: Schiller, 1991, p.37). Enquanto ideia que circunscreve a verda‑
de e o ideal, a natureza também seria a instância onde se localiza a 
genialidade, vindo daí a afirmação de que o gênio estaria mais pró‑
ximo do poeta ingênuo que do sentimental: “Todo verdadeiro gê‑
nio tem de ser ingênuo, ou não é gênio. Apenas sua ingenuidade o 
torna gênio, ele não pode negar no plano moral aquilo que é no pla‑
no intelectual e estético” (Schiller, 1991, p.51). O gênio para Schil‑
ler seria espontâneo e, mesmo quando imerso em sua fantasia, bus‑
ca a natureza e a verdade. Além disso, o gênio impõe modéstia e 
simplicidade sobre a complexidade estética, subordinando‑a ao 
jugo da inspiração e dos sentimentos puros:

legitima‑se como gênio somente por triunfar com simplicidade sobre a 
arte complexa. Não procede segundo princípios conhecidos, mas se‑
gundo inspiração e sentimentos, suas inspirações, porém, são estros de 
um deus (tudo o que a natureza sadia faz é divino), e seus sentimentos 
são leis para os tempos e todas as estirpes humanas. (Schiller, 1991, 
p.51)

Por estar cindido da natureza, o poeta sentimental teria que 
cumprir uma missão árdua de retorno à natureza, visto que apenas 
nela o Ideal se realizaria. A tarefa de retorno à natureza seria mais 
simples, contudo, ao poeta ingênuo, já que esse dela nunca se pri‑
vou. A dificuldade é imanente à missão do poeta sentimental em 
abrir a poesia ao transcendente; enquanto a trajetória que leva o poe‑
ta ingênuo à natureza seria algo mensurável, ao se tratar do poeta 
sentimental tal percurso revelar‑se‑ia infinito:

toda a poesia que apenas por isto é poesia, tem de possuir um conteúdo 
infinito; pode, no entanto, cumprir essa exigência de duas maneiras 
diferentes. Pode ser um infinito segundo a forma, se expõe seu objeto 
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com todos os seus limites, se o individualiza; ou pode ser um infinito 
segundo a matéria, se afasta todos os limites de seu objeto, se o idealiza; 
portanto, ou mediante uma exposição absoluta ou mediante a exposi‑
ção de um absoluto. O poeta ingênuo trilha o primeiro caminho, o 
poeta sentimental, o segundo. (Schiller, 1991, p.85 – grifo no original)

A possibilidade de revelar o absoluto, o infinito, parece permitir 
uma leitura de que o poeta sentimental seria apto a expressar as for‑
mas do sublime, e, como o sublime é uma categoria relacionada 
proximamente à estética romântica e moderna, pode‑se ver na des‑
crição do poeta sentimental uma tentativa de definição do tipo de 
sensibilidade mais típica da época contemporânea a Schiller, uma 
sensibilidade afeita à reflexão, à introspecção, à criação de produtos 
fantasiosos e à busca de ideais inatingíveis. O poeta sentimental de 
Schiller parece ser regido pelas mesmas forças da fantasia e do pá
thos que, segundo Schlegel, deveriam compor o elemento poético. 
No entanto, a diferença entre os dois pensadores salta aos olhos 
quando ambos concebem quais seriam os objetivos da poesia e 
como o poeta deveria trabalhar a fantasia. Schiller entende a fanta‑
sia como uma força necessária às criações do poeta sentimental. To‑
davia, ela deveria ser condicionada, de modo a não perder de vista o 
ideal da poesia que seria aproximar‑se da Natureza, como meio de 
elevação do real ao Ideal. Para o autor de Poesia ingênua e sentimen
tal, assim como o poeta ingênuo corre o risco de limitar‑se à repre‑
sentação referencial, restringindo seu estro à reprodução do real 
imediato, esquecendo‑se da busca do ideal (Schiller, 1991, p.93) – 
algo definido por Schiller como indolência –, o poeta sentimental 
corre o risco de perder‑se em sua fantasia, dedicando‑se ao cultivo 
de suas extravagâncias, alienando‑se, assim do real. Esse poeta, 
para Schiller tornar‑se‑ia um fanático e perderia de vista o objetivo 
essencial da poesia de buscar a verdade na Natureza:

O gênio sentimental [...] expõe‑se ao perigo de suprimir totalmen‑
te a natureza humana e não apenas, coisa que pode e deve, ao de alçar‑
‑se acima de toda a realidade determinada e delimitada, rumo à possi‑
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bilidade absoluta, ou seja, não se expõe apenas ao perigo de idealizar, 
mas também ao de ir além da própria possibilidade ou exaltar. Esse 
erro da extravagância é fundada na propriedade específica de seu pro‑
ceder, tanto quanto o erro oposto, a indolência, na maneira própria de 
agir do gênio ingênuo. (Schiller, 1991, p.94 – grifo no original)

Enquanto Schiller interpreta o ato de perder‑se em suas fanta‑
sias como um erro, Schlegel vê precisamente aí o elemento valorati‑
vo da poesia. Schiller parece querer conjugar o ímpeto criativo 
enérgico ao princípio da harmonia e da razão, o qual estará no cen‑
tro do espírito do Aufklärung, estética que orientará o poeta em sua 
produção madura. Já Schlegel parece ser consonante com as cria‑
ções oníricas, híbridas e extravagantes que ele próprio elogiou em 
Jean Paul Richter, referindo‑se a elas como arabescos. Schiller pa‑
rece ter sido sensível a um novo tipo de poesia que surgia em seu 
tempo, agrupando‑a sob a fórmula da poesia sentimental. Afinal, 
categorias determinantes para o romantismo, a exemplo do subli‑
me, são perceptíveis na sua descrição das formas de manifestação 
da busca do poeta sentimental pelo ideal infinito, assim como as 
extravagâncias, que tanto repudia, parecem remeter à exploração 
da fantasia sem limites, à tentativa de elaboração de uma poesia 
subjetiva maior que a natureza, assim como às criações disformes 
que Friedrich Schlegel elogiaria (características muitas vezes cor‑
respondentes às formas do grotesco).

Com efeito, a apologia feita por Schlegel dos expedientes criati‑
vos que buscassem a reunião do heterogêneo, a mistura dos gêneros 
e a expressão da imaginação por meio de contrastes agudos – fenô‑
menos íntimos do grotesco – parece fornecer o indício de como o 
grotesco foi determinante para a constituição da sensibilidade 
romântica. Muitos foram os estetas românticos que viram em vá‑
rias manifestações do grotesco (mesmo que não as nomeiem como 
tal) marcas distintivas entre a poesia moderna e a do passado, o que 
explicaria a plena aceitação e desenvolvimento do grotesco no ro‑
mantismo. Um dos manifestos mais populares e difundidos do 
romantismo universal toma justamente o grotesco como a forma de 
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expressão das peculiaridades desse movimento em relação às esté‑
ticas anteriores – trata‑se do prefácio de Victor Hugo a sua peça 
Cromwell.

Os saltos de Sgnarello e o restejar de Mefisto:  
o grotesco segundo Victor Hugo

A fim de justificar as inovações contidas em sua nova obra, o 
drama Cromwell, Victor Hugo, no ano de 1827, escreve um prefá‑
cio que excederia em fama a própria peça e se tornaria um dos mais 
influentes manifestos do romantismo em todo o mundo. N’O pre
fácio ao Cromwell encontra‑se não apenas um programa do que se‑
ria o drama moderno, mas uma defesa e tentativa de definição da 
sensibilidade romântica, da nova forma de fruição estética, subjeti‑
va e contrastante, que o poeta percebera estar se difundindo nos 
meios artísticos de seu tempo. O prefácio ao Cromwell consiste tam‑
bém em um dos textos fundamentais para o entendimento do im‑
pacto que o grotesco exerceu sobre a arte e as reflexões estéticas do 
romantismo, já que essa categoria recebe relevo especial no texto de 
Hugo. Apesar de não fornecer uma definição precisa do grotesco, 
Victor Hugo o eleva ao status de ponto de distinção entre as produ‑
ções estéticas da Antiguidade e as modernas,9 que comporia, ao 
lado do sublime, a dicotomia determinante para a compreensão de 
uma forma de sensibilidade desconhecida pelos antigos, pautada 
nos contrastes e na junção do heterogêneo. Friedrich Schlegel, 
como já dito antes, vira nos arabescos a via pela qual a arte opera a 
junção do heterogêneo, algo necessário à conquista do que, para 
ele, seria o real objetivo da poesia – ser romântica, expressando o 
absoluto. Já Victor Hugo elege o grotesco como um atributo reno‑
vador da beleza, um elemento que serviria à expansão do conceito 

9 O sentido de moderno, para Victor Hugo, está associado ao cristianismo. Segundo 
Hugo (1988, p.22‑5), seria a partir do cristianismo que se configuraria a visão de 
mundo moderna, portanto, o grotesco seria um ponto de distinção entre a arte pro‑
duzida a partir da Idade Média da arte produzida na Antiguidade greco‑latina.
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de belo, contribuindo também para a constituição da beleza abso‑
luta, que abarcaria inclusive o disforme.

Com efeito, no texto de Hugo encontram‑se muitos ecos do 
pensamento romântico alemão resultantes de possíveis contatos de 
Hugo com a poesia e as reflexões estéticas dos artistas germânicos. 
Seu texto está em sintonia com as discussões que marcaram o Sturm 
und Drang e o primeiro romantismo alemão. Nesse sentido, pode‑
mos citar como elementos compartilhados as reflexões sobre a mis‑
tura dos gêneros dramáticos – algo que indiretamente surge nas 
reflexões de Möser sobre o cômico grotesco e na noção de realismo 
de Reinhold Lenz –, a eleição de Shakespeare como gênio moderno 
modelar e a busca de uma poesia que expressasse o absoluto por 
meio dos amálgamas entre conceitos distintos. De fato, Wolfgang 
Kayser atesta que Victor Hugo travou contato com o pensamento 
estético alemão por mediação de um filósofo de nome Cousin (Kay‑
ser, 2003, p.59).

Outro fator que atesta a possibilidade de contato de Victor Hugo 
com os postulados do romantismo alemão é a popularização que a 
literatura germânica recebeu na França pela publicação da obra 
D’Allemagne, de Mme. de Staël, um dos textos mais importantes 
para o estabelecimento do romantismo francês que deixa, inclu‑
sive, muitas marcas no prefácio de Hugo. Em D’Allemagne, Mme. 
de Staël opera uma distinção entre a sensibilidade estética dos paí‑
ses do norte e a dos países do sul, alegando que os países do sul, 
em sintonia com amenidade de seu clima, geram poetas mais afei‑
tos à suavidade, à poesia bucólica, dedicada às impressões sensíveis 
e à alegria. Já a poesia do norte, nascida em um ambiente mais hos‑
til e árido, seria afeita a uma forma de expressão mais apaixonada e 
à descrição dos estados interiores. Ela seria, assim, uma poesia mais 
melancólica, que se compraz com o frio e com o noturno, diversa da 
poesia do sul, primaveril e solar.

Cada região, segundo essa perspectiva, teria a sua época de refe‑
rência para a poesia que desenvolve – a poesia do sul teria como 
época áurea a Antiguidade, enquanto a do norte, a Idade Média. 
Pode‑se dizer que, na divisão norte‑sul, estabelecida por Mme. de 
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Staël, encontra‑se na verdade uma delimitação das fronteiras entre 
a poesia romântica e a poesia clássica. O fato de Mme. de Staël atri‑
buir o elemento eminentemente romântico à literatura dos países 
do norte, sobretudo ao contexto cultural anglo‑germânico, parece 
ter despertado a atenção dos românticos franceses para os poetas e 
reflexões estéticas do romantismo inglês e alemão, aos quais Victor 
Hugo não foi indiferente. Suas considerações sobre o grotesco, por‑
tanto, estão atreladas a toda uma tradição de estudos iniciada na 
Alemanha nos quais, como atesta Schlegel, o grotesco figura nor‑
malmente associado ao fenômeno estético moderno. É precisa‑
mente como peculiaridade da arte moderna que o grotesco se im‑
prime no prefácio de Hugo.

A oposição antigo/moderno, nas reflexões presentes no Crom
well, pode ser lida como uma distinção entre a arte produzida na 
Antiguidade clássica e todas as novidades surgidas a partir da Ida‑
de Média. Segundo Hugo, o cristianismo propiciaria novos mode‑
los e objetivos estéticos desconhecidos pelas culturas greco‑latinas 
do passado e ofereceria a tônica da arte moderna. A eleição do cris‑
tianismo como ponto de referência da cultura moderna atesta outra 
leitura influente para a constituição do romantismo francês – a obra 
O gênio do cristianismo (1802), de Chateaubriand. Nesse texto, 
Chateaubriand alega que a religião cristã deveria ser tomada como 
modelo para a criação de uma nova poesia, mais autêntica por 
distanciar‑se das influências pagãs, as quais seriam postiças por di‑
vergirem do imaginário das épocas modernas, ancorado na visão de 
mundo do cristianismo.

Essa perspectiva torna‑se evidente quando se considera o con‑
ceito de gênio de Chateaubriand. Enquanto em outros contextos do 
romantismo o conceito de gênio chega a assumir uma conotação 
acentuadamente revolucionária ao associar a autonomia criativa do 
artista à rebeldia iconoclasta e o gênio é concebido como ente do‑
tado de uma força demiúrgica que, inevitavelmente, o leva a rivali‑
zar com Deus (algo determinante, por exemplo, para o conceito de 
gênio na linha satânico‑prometeica defendida por Shelley), Chateau‑
briand toma a genialidade como fenômeno íntimo da experiência 
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de revelação permitida pelo cristianismo. Como o conceito de gê‑
nio pode ser visto como a hipérbole do humano, o cristianismo se‑
ria apropriado ao engendramento do gênio, visto que permitiria a 
experiência epifânica de revelação da verdade e dos nexos que unem 
o indivíduo ao mundo e a Deus. Ao descortinar os mistérios do 
universo e revelar a verdade, o cristianismo revelaria também o 
verdadeiro homem – o gênio, símbolo da excelência humana:

O Cristianismo é uma religião por assim dizer dupla: ocupando‑se 
da natureza humana do ser espiritual, ocupa‑se também da própria na‑
tureza; faz caminhar lado a lado os mistérios da Divindade e os misté‑
rios do coração humano; ao revelar o verdadeiro Deus, revela o verda‑
deiro homem. (Chateaubriand, 1952, p.65)

Autoconhecimento, possibilidade de perscrutação da verdadei‑
ra essência encerrada na subjetividade e vínculo do humano com o 
absoluto seriam as características que assinalariam a superioridade 
do cristianismo frente às crenças da Antiguidade como religião e 
modelo para arte. Ora, tudo no cristianismo, segundo Chateau‑
briand,

oferece a evocação do homem interior, tudo tende a dissipar a noite 
que o envolve; e uma das características distintivas do Cristianismo é 
ter sempre unido o homem a Deus, enquanto que as religiões falsas 
separam o Criador da criatura. Eis, pois, uma vantagem incalculável 
que os poetas deveriam observar na religião cristã, em vez de obstina‑
rem em desacreditá‑la. Porque se ela é tão bela como o politeísmo no 
tocante ao “maravilhoso” ou no tocante às narrativas de coisas sobre‑
naturais [...] ela tem, além disso, um aspecto dramático e moral que o 
politeísmo não possui. (Chateaubriand, 1952, p.65)

Na perspectiva do poeta francês, mesmo matérias oriundas da 
cultura pagã, como os prodígios sobrenaturais e o maravilhoso, ca‑
ros à poesia, possuem símiles no cristianismo, não havendo, por‑
tanto, perda para a arte se adotar a visão de mundo cristã. Pelo con‑
trário, a arte sob preceitos cristãos tornar‑se‑ia superior, e tal 
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superioridade deve‑se a sua dramaticidade e a seu caráter moral, 
algo ausente nas religiões da Antiguidade. Para Chateaubriand, “a 
mais bela metade da poesia, a metade dramática, não recebeu ne‑
nhuma contribuição do politeísmo, a moral esteve separada da mi‑
tologia. [...] No Cristianismo, ao contrário, a religião e a moral são 
uma mesma e única coisa” (Chateaubriand, 1952, p.65).

As reflexões sobre o gênio em Chateaubriand apoiam‑se em ar‑
gumentos que parecem responder diretamente ao pensamento lai‑
co burguês que está no cerne do iluminismo, manifestando aversão 
à arte neoclássica que, movida pelo ateísmo racional e antirreligio‑
so, busca na Antiguidade pagã seus motivos estéticos. Um posi‑
cionamento, inovador, sobretudo no contexto cultural francês da 
primeira metade do século XIX. Contudo, ao se comparar o gênio 
de Chateaubriand com a concepção de genialidade de Shelley, o gê‑
nio do cristianismo não parece voar tão alto, na mesma esfera dos 
deuses, como ocorre na corrente de pensamento radical que Shelley 
segue. Ele subordina‑se a um poder maior; seu voo parece limitar‑
‑se ao aproveitamento das correntes de ar fornecidas por Deus.

A herança de Chateaubriand manifesta‑se em Hugo, como dito, 
na eleição do cristianismo como um direcionamento estético que 
serve de alternativa à arte neoclássica, oferecendo assim um funda‑
mento para a arte romântica em oposição à clássica. Ao longo do 
manifesto do Cromwell, Hugo irá colocar em relevo os pontos que 
permitem ver a arte cristã e romântica como superior à arte clássica 
e mais adequada ao Zeitgeist moderno. Para tanto, o poeta francês 
inicia seu texto por uma espécie de esquadrinhamento da história 
da poesia. Essa relação depreende três diferentes épocas estéticas, 
descritas em analogia com as três idades do homem: infância, ju‑
ventude, ou “idade viril”, e velhice. A cada uma das épocas corres‑
ponderia um gênero poético – a ode seria a manifestação poética 
dominante nos tempos primitivos, a epopeia na Antiguidade clás‑
sica e, a partir do cristianismo (portanto, da Idade Média), o drama 
encontraria sua proeminência, encerrando‑se a época da epopeia 
(Hugo, 1988, p.16‑22). Segundo Hugo:
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nos tempos primitivos, quando o homem desperta num mundo que 
acaba de nascer, a poesia desperta com ele. Em presença das maravi‑
lhas que o ofuscam e o embriagam, sua primeira palavra não é senão 
um hino. [...] Eis o primeiro homem, eis o primeiro poeta. É jovem, é 
lírico. A prece é toda a sua religião: a ode é toda a sua poesia. (Hugo, 
1988, p.16‑7)

Essa primeira etapa da civilização humana, época de inocência 
e louvor a Deus, a qual o homem ainda “toca de tão perto a Deus”, 
em que a religião se manifesta no canto lírico, seria sucedida por 
outra época, na qual “a sociedade patriarcal sucede a teocrática” 
(Hugo, 1988, p.17). Essa segunda etapa, marcada por grandes 
guerras e pelo nascimento dos impérios, seria a Antiguidade, na 
qual a poesia “canta os séculos, os povos, os Impérios. Torna‑se 
épica, gera Homero” (Hugo, 1988, p.18). Todas as produções da 
Antiguidade estariam, segundo Hugo, subordinadas ao gênero 
épico, ao modelo fornecido por Homero, a ponto de mesmo mani‑
festações proeminentes de outros gêneros poéticos, tais como a lí‑
rica de Píndaro, as tragédias clássicas ou a obra histórica de Heró‑
doto, serem tomadas por Hugo como manifestações da epopeia, já 
que versariam sobre os mesmos temas da épica, como a formação 
da civilização helênica, a mitologia pátria, os heróis e as guerras. 
Mesmo na estrutura de outros gêneros poéticos cultivados na An‑
tiguidade clássica, Hugo depreende elementos épicos; por exem‑
plo, na intervenção dos coros trágicos ele ressalta semelhanças 
com a função do rapsodo de narrar os eventos e tecer comentários 
(Hugo, 1988, p.18‑9). Para justificar o fato de tributar toda a cria‑
ção clássica à epopeia, inclusive a tragédia, Hugo (1988, p.20) 
chega à seguinte fórmula: “Como Aquiles que arrasta Heitor, a 
tragédia grega gira em torno de Troia”. Ao desacreditar a influên‑
cia da tragédia sobre a sensibilidade do homem clássico, Hugo 
(1988, p.21) prepara terreno para a associação do gênero dramá‑
tico àquela que seria a época posterior à juventude viril e épica 
correspondente à Antiguidade – época de maturidade do espírito, 
na qual se operaria o aperfeiçoamento de toda a tradição do pensa‑
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mento antigo: “Pitágoras, Epicuro, Sócrates, Platão, são archotes. 
Cristo é o dia”.

O drama, para Hugo, diferencia‑se dos demais gêneros por co‑
locar em foco a dualidade contida no caráter humano. Os temas e 
formas da tragédia e da comédia comportariam a completude do 
homem, dividido entre o elevado e o baixo, o sagrado e o profano, o 
divino e o terreno. Trata‑se de uma perspectiva indispensável para 
a realização do drama, cuja consciência só seria propiciada pelo 
cristianismo, visto que essa religião, ao revelar a natureza inefável 
de Deus, localizada em uma esfera distante da materialidade terre‑
na, separaria a carne do espírito, fornecendo assim os expedientes 
para o nascimento da arte moderna, pautadas no contrastes entre 
baixo e elevado que o drama manifesta no cômico e no trágico: “O 
cristianismo separa profundamente o espírito da matéria [...] Põe 
um abismo entre a alma e o corpo, um abismo entre o homem e 
Deus” (Hugo, 1988, p.22).

Por colocar em relevo tanto o baixo como o elevado, o cristianis‑
mo ofereceria os subsídios para uma arte mais autêntica e absoluta. 
Assim, a verdade almejada como ideal estético só seria revelada por 
uma arte cristã. Hugo chega mesmo a afirmar categoricamente a 
relação do drama, gênero associado à nova poesia, com a verdade:

Os tempos primitivos são líricos, os tempos antigos são épicos, os 
tempos modernos são dramáticos. A ode canta a eternidade, a epopeia 
soleniza a história, o drama pinta a vida. O caráter da primeira poesia é a 
ingenuidade, o caráter da segunda é a simplicidade, o caráter da terceira, 
a verdade. (Hugo,1988, p.37)

Consciente da dicotomia básica da humanidade – o bem e o mal, 
o divino e o terreno, o belo e o feio, o cristianismo seria o elemento 
propiciador dessa verdade da qual a poesia moderna seria dotada:

O cristianismo conduz a poesia à verdade. Com ele, a musa moder‑
na verá as coisas com um olhar mais elevado e mais amplo. Sentirá que 
tudo na criação não [é apenas] humanamente belo, que o feio existe ao 
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lado do belo, o disforme perto do gracioso, o grotesco no reverso do 
sublime, o mal com o bem, a sombra com a luz. (Hugo, 1988, p.25)

A associação entre verdade e o emprego do disforme e do baixo 
na poesia remete a uma ambição de se criar uma arte completa e 
absoluta já conhecida pelo Sturm und Drang e pelo romantismo ale‑
mão, principalmente no que tange à poesia dramática. Por exem‑
plo, o stümer und dränger Jacob Reinhold Lenz atesta em seus es‑
critos buscar a configuração de um teatro que, mediante a utilização 
conjugada de elementos elevados e baixos, possa compor um retra‑
to realista da atividade humana e manifestar a beleza por meio da 
verdade.10 Georg Büchner, dramaturgo do século XIX que, inspira‑
do em preceitos de Lenz, compôs uma breve dramaturgia (inter‑
rompida pela morte prematura do autor aos 24 anos) na qual a sín‑
tese entre o trágico e o cômico, o grotesco e o elevado, é posta em 
evidência (Resenthal, 1961), cita as seguintes palavras de Lenz para 
justificar seus expedientes estéticos: “Em tudo exijo... vida, possi‑
bilidade de existência, aí está certo; não precisamos então perguntar 
se é bonito ou feio. A sensação de que tudo quanto é criado tem vida, 
deve estar acima destes dois aspectos e ser o único critério em coisa 
de arte” (Lenz apud Kayser, 2003, p.83). Para Lenz – e como de‑
monstrou em sua obra, também para Büchner –, a verdade é um 
atributo intrínseco à beleza, e sua forma de manifestação encontra‑
‑se na exploração tanto do feio quanto do belo, opinião que parece 
também ser defendida por Hugo no Cromwell.

Como os produtos artísticos da Antiguidade tomavam como 
critério fundamental a harmonia, e tal harmonia pautava‑se pela 

10 O amálgama entre cômico e trágico como meio de construção de uma dramaturgia 
pautada no real mostra‑se como um dos objetivos buscados por Lenz em seus escri‑
tos, como se pode notar por algumas considerações teóricas de sua autoria acerca do 
cômico, citadas por Kayser como indício da presença do grotesco no ideário estético 
do Sturm und Drang. Eis um fragmento que demonstra isso: “Chamo simplesmente 
de comédia, não uma representação que é para todos... A comédia é uma pintura da 
sociedade humana e, quando esta se torna séria, o quadro não pode tornar‑se sorri‑
dente... Por isso, nossos comediógrafos alemães, devem escrever de maneira cômica e 
trágica simultaneamente” (Lenz apud Kayser, 2003, p.47 – grifo nosso).
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exploração da beleza, Hugo nota uma deficiência no ideal estético 
clássico. Como a verdade conta não apenas com o belo, mas tam‑
bém com o disforme, o conceito clássico de harmonia teria como 
efeito a parcialidade e a incompletude, enquanto a poesia moderna 
permitiria a expressão de todas as faces do belo, já que se mostra 
aberta também ao disforme, algo valorizado por Hugo, pois o ideal 
da poesia para ele seria a harmonização dos contrários:

se [...] o meio de ser harmonioso é ser incompleto [...] com o olhar fixo 
nos acontecimentos ao mesmo tempo risíveis e formidáveis [...] a poe‑
sia dará um grande passo. [...] Ela se porá a fazer como a natureza, a 
misturar nas suas criações, sem entanto confundi‑las, a sombra com a 
luz, o grotesco com o sublime, em outros termos, o corpo com a alma, 
o animal com o espírito, pois o ponto de partida da religião é sempre o 
ponto de partida da poesia. (Hugo, 1988, p.25)

Já foi mencionado anteriormente o fato de que a busca da com‑
pletude, da reprodução do todo na arte, surge como uma constante 
nos escritos estéticos e obras do romantismo, e acaba por refletir 
uma das ambições principais da poesia romântica – a busca do ab‑
soluto. Ao optar por retirar os elementos risíveis e disformes da 
arte, em nome da harmonia, a arte da Antiguidade não alcançaria o 
grau de completude das realizações modernas, sendo, portanto, 
inferior às produções do cristianismo. O cerceamento das realiza‑
ções da poesia greco‑latina do passado a um ideal de beleza limi‑
tado acaba por torná‑la uma espécie de esboço das produções 
modernas, inclinadas à completude. Desse modo, Hugo parece 
desacreditar as estéticas que tomam como modelo a Antiguidade e 
enaltecer as inovações trazidas pelo romantismo. Dentre essas ino‑
vações está o grotesco, categoria que comportaria o horrendo e o 
risível, elementos, conforme defende Hugo, negligenciados pela 
arte da Antiguidade e destacados pela arte moderna.

O grotesco assume para Hugo o papel de ponto de distinção en‑
tre a poesia moderna e a poesia antiga; é ele, precisamente o ele‑
mento que faltava à arte clássica, podendo‑se ver em sua ausência 
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na poesia greco‑latina da Antiguidade o indício da inferioridade 
desta frente às obras nascidas a partir do cristianismo. Os antigos 
nunca teriam dado a devida atenção ao grotesco por desconhecerem 
o fato de o homem ser composto pela dicotomia elevado versus bai‑
xo, algo que apenas o cristianismo teria evidenciado, ao acentuar a 
separação entre o terreno e o divino. Como o objetivo da arte é ser 
absoluta e o grotesco seria o reverso do sublime e do belo (catego‑
rias conhecidas pelos antigos), sua ausência na poesia do passado 
poderia ser tomada como uma carência, e dessa perspectiva a poe‑
sia moderna mostra‑se superior, tendo um importante ponto de 
distinção:

eis um princípio estranho para a Antiguidade, um novo tipo introduzi‑
do na poesia. E como uma condição a mais no ser modifica todo o ser, 
eis uma nova forma que se desenvolve na arte. Este tipo é o grotesco. 
Esta forma é a comédia. E aqui [...], pois acabamos de indicar o traço 
característico, a diferença fundamental que separa, em nossa opinião, a 
arte moderna da arte antiga, a forma atual da forma extinta, ou, para 
nos servirmos de palavras mais vagas, porém mais acreditadas, a litera
tura romântica da literatura clássica. (Hugo, 1988, p.26 – grifo nosso.)

Esse fragmento permite uma série de considerações acerca da 
importância dada ao grotesco pela teoria de Hugo, a qual irmana 
intimamente essa categoria estética à sensibilidade romântica, algo 
que acabou por valer ao grotesco um lugar de destaque dentro das 
considerações sobre a arte do século XIX, dada a ampla divulgação 
que o prefácio ao Cromwell desfrutou. Em primeiro lugar, Hugo 
considera o grotesco um elemento novo introduzido pelo espírito 
moderno na arte e em toda a tradição estética, guardadas as devidas 
proporções – afinal, haveria certo exagero em atribuir a uma única 
categoria todas as transformações que a arte sofreu da Antiguidade 
à época moderna. Hugo reconhece que o grotesco traz um ímpeto 
novo à poesia, resultando em uma modificação dos rumos da arte: 
“e como uma nova condição a mais no ser modifica todo o ser, eis 
uma nova forma que se desenvolve na arte. Este tipo é o grotesco”. 
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Essa modificação na arte, promovida por uma única categoria esté‑
tica que até então era posta à margem da arte oficial, assumiria tais 
proporções que seria precisamente o diferencial entre a arte do pas‑
sado e a moderna, visto ser o grotesco “o traço característico, a dife‑
rença fundamental que separa, em nossa opinião, a arte moderna 
da arte antiga, a forma atual da forma extinta”. O destaque dado ao 
grotesco no Cromwell assume, além da função de determinar a di‑
versidade da arte moderna diante da arte antiga, o papel de concen‑
trar a defesa da estética romântica em oposição à estética clássica, 
de modo que a legitimidade do grotesco acaba por corresponder a 
um dos argumentos mais fortes desse manifesto do romantismo 
que é o texto de Hugo. Ora, o poeta explica ao fim desse trecho que, 
ao considerar o grotesco ponto de distinção entre a poesia do passa‑
do e da atual, está entendendo essa oposição como uma diferencia‑
ção entre “literatura clássica e literatura romântica”, esta última 
francamente defendida por Hugo.

Definir o grotesco como peculiaridade moderna, entretanto, 
não exclui sua presença nas estéticas do passado. Atento a esse fa‑
tor, Hugo reconhece manifestações do grotesco na Antiguidade. 
Contudo, o que diferiria a arte romântica da clássica no que concer‑
ne ao uso de expedientes grotescos seria o fato de esses apresentarem‑
‑se incipientes na arte greco‑latina, tendo seu caráter risível e dis‑
forme subordinado à perspectiva edificante do belo harmonioso e 
do sublime. Segundo Hugo (1988, p.28), o trágico, mais adequado 
à matéria da épica, seria muito mais cultivado entre os clássicos do 
que o cômico: “a comédia passa quase despercebida no grande con‑
junto épico da Antiguidade” e, ao tratar de figuras eminentemente 
grotescas da Antiguidade (como os ciclopes, Vulcano, as parcas, 
tritões, e demais entidades horrendas ou ridículas), Hugo conside‑
ra que nelas o grotesco encontra‑se atenuado pelo distanciamento 
da realidade, pela sublimação de sua deformidade, etc.: ciclopes são 
terríveis, mas são elevados por serem os gigantes forjadores dos 
raios de Zeus, Vulcano e Sileno seriam risíveis, contudo, o elemento 
cômico não os recobre perfeitamente por serem divindades. Além 
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do mais, na Antiguidade, o horrendo e o bufo não se mesclam em 
um todo indissociável, como ocorreria no grotesco moderno, e tal 
isolamento comprometeria uma manifestação do grotesco em sua 
potencialidade máxima:

O grotesco antigo é tímido, e procura sempre esconder‑se, sente‑se 
que não está no seu terreno, porque não está na sua natureza. Dissimula‑
‑se o mais que pode. Os sátiros, os tritões, as sereias, são apenas disfor‑
mes. As parcas, as harpias, são antes horrendas por seus atributos que 
por seus traços [...] Há um véu de grandeza ou de divindade sobre ou‑
tros grotescos. Polifemo é gigante, Midas é rei, Sileno é deus. (Hugo, 
1988, p.28)

É flagrante o fato de que Hugo opera algumas distorções da re‑
cepção do disforme e do risível no imaginário clássico para atribuir 
à sensibilidade moderna a valorização do grotesco. Primeiramente, 
toma como manifestações do grotesco na Antiguidade clássica fi‑
guras que encarnariam entidades associadas ao sistema mítico‑
‑religioso dos antigos, vislumbrando nelas pontos de comparação 
com os produtos do grotesco moderno, nascidos de expedientes in‑
ventivos ou da apropriação de lendas às realizações estéticas, per‑
tencentes, portanto, a uma esfera diversa da dos monstros da Anti‑
guidade. Em segundo lugar, muitas das figuras citadas por Hugo, 
se tomadas segundo os critérios do conceito de grotesco definido 
pelo poeta, pautados nos contrastes seja entre o terrível e o cômico, 
seja entre o elevado e o baixo, caberiam perfeitamente em sua con‑
ceitualização. A figura de Midas, por exemplo, um rei com orelhas 
de asno, parece refletir com precisão o amálgama entre majestade e 
deformidade bufa, correspondendo, assim, à perspectiva do con‑
traste que cercearia o grotesco. Com efeito, ao se observar a inclu‑
são de Midas na galeria do que seria o grotesco clássico, elaborada 
por Hugo, é permitida a visualização da retórica utilizada por Hugo 
para empalidecer o grotesco clássico quando defrontado com o 
romântico. Sabe‑se que Midas fora dotado com orelhas de asno por 
ocasião de uma disputa musical entre Apolo e Pã, contenda para a 
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qual Midas foi escolhido como juiz. Ao julgar Pã superior a Apolo 
na habilidade musical, o deus solar ter‑se‑ia ressentido com Midas, 
dotando‑o por isso com as orelhas. Ora, as orelhas de asno parecem 
antes servir de alegoria da insensatez do ouvinte que julgara infe‑
rior a execução musical daquele que é considerado o deus represen‑
tante de todas as artes, e não um expediente estilístico para a com‑
posição de uma figura estética mediante o contraste entre o elevado 
e o baixo, comum ao grotesco. O rei dotado de orelhas de asno, por‑
tanto, não consiste em uma figura estética, mas uma representação 
mítica, justificável pelo contexto em que está inserido, não tendo 
qualquer relação com o grotesco; suas características correspon‑
dentes ao grotesco só seriam depreendidas por meio de uma aplica‑
ção de critérios e julgamentos modernos ao mito, algo que Hugo 
parece fazer, não apenas com Midas, como com todas as outras en‑
tidades grotescas por ele citadas nessa passagem.

Hugo parece incorrer no mesmo equívoco que Hegel, quando 
este, em sua estética, atribui aos deuses hindus e chineses o elemen‑
to grotesco, levado pela constatação do exagero de proporções des‑
ses, pela sua multiplicidade de membros e pelo seu caráter disforme 
– elementos eleitos por Hegel como atributos do grotesco (Bakhtin, 
1993, p.39). Consciente ou não desses fatores, Hugo vale‑se de tais 
argumentos para apresentar o papel adverso à sensibilidade clássica 
que o grotesco representaria, algo de fato justificável pela ausência 
de uma forma de grotesco nos moldes modernos na Antiguidade. A 
referência a mitos, e não a obras de arte, parece demonstrar a difi‑
culdade enfrentada por Hugo em encontrar manifestações do gro‑
tesco antigo que rivalizem com o moderno.

Foi dito anteriormente que o cristianismo é tomado por Victor 
Hugo como fenômeno divisor da sensibilidade estética universal, 
por ter revelado ao homem a dualidade que o comporia; ao elucidar 
o caráter inefável de Deus, essa religião teria ensinado ao homem 
que ele é dotado, além de um elemento divino, representado pela 
alma, de outro elemento terreno, baixo e material. Dessa divisão se 
depreenderiam as duas categorias eleitas por Hugo como os dois 
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polos da beleza, que seriam postas em relevo pela arte moderna – à 
alma corresponderia o sublime, ao material e inferior correspon‑
deria a categoria que comporta as peculiaridades da “besta huma‑
na”: o grotesco (Hugo, 1988). Categorias pertencentes a polos 
opostos, sublime e grotesco deveriam ser tomados como elementos 
complementares, unificados pela operação da harmonia dos con‑
trários que constituiria a beleza absoluta, a qual assinala a superio‑
ridade da arte moderna sobre as antigas, da romântica sobre a clás‑
sica. A cada época da história da poesia, traçada por Hugo, foi 
associada um gênero – os tempos primitivos, tomando‑se como 
modelo a Bíblia, teriam a ode lírica de louvor a Deus como gênero 
dominante, a Antiguidade, por celebrar os grandes feitos do ho‑
mem, elegera a epopeia, cujo paradigma era Homero, já os tempos 
modernos, conscientes da divisão do homem entre alma e corpo, 
sublime e grotesco, expressar‑se‑iam pelo drama. Não o drama que 
concebe o trágico e o cômico como categorias separadas, mas aque‑
le que os une em nome da excelência da arte, pois, da perspectiva de 
Hugo, o contraponto oferecido pelo grotesco tonificaria o sublime; 
além do mais, apenas o gênero dramático dedicaria a atenção devi‑
da ao cômico e ao grotesco. Não desprezando essa parte comple‑
mentar da beleza, o drama conseguiria expressar a beleza total que 
residiria nos contrastes:

A poesia nascida do cristianismo, a poesia de nosso tempo é, pois, 
o drama; o caráter do drama é o real; o real resulta da combinação bem 
natural de dois tipos, o sublime e o grotesco, que se cruzam no drama, 
como se cruzam na vida e na criação. Porque a verdadeira poesia, a poe
sia completa, está na harmonia dos contrários. Depois, é tempo de dizê‑lo 
em voz alta, e é aqui sobretudo que as exceções confirmam a regra, tudo 
o que está na natureza está na arte. (Hugo, 1988, p.45 – grifo nosso.)

Dada sua natureza conciliadora de diferenças, o drama conse‑
guiria, inclusive, subordinar a seus desígnios outros gêneros e a 
matéria por eles fornecida:
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O drama é a poesia completa. A ode e a epopeia não o contém se‑
não em germe; ele as contém, uma e outra, em desenvolvimento; ele as 
resume e encerra ambas. Mas é sobretudo a poesia lírica que convém 
ao drama, nunca o perturba, dobra‑se a todos os seus caprichos, folga 
sob todas as suas formas, ora sublime em Ariel, ora grotesca em Cali‑
bã. Nossa época, dramática antes de tudo, é por isso mesmo eminente‑
mente lírica. (Hugo, 1988, p.40)

Friedrich Schlegel, movido por uma intenção semelhante à de 
Victor Hugo, em Conversa sobre a poesia, já havia eleito um gênero 
que definiria a produção poética moderna, sua escolha recaiu sobre 
uma modalidade estética estranha à Antiguidade – o romance, ao 
qual, inclusive associou o grotesco, como expediente estético unifi‑
cador de oposições, na sua formulação do arabesco. Hugo vale‑se 
das divisões canônicas da poesia em gêneros, já presentes na poéti‑
ca de Aristóteles, escolhe o drama e vê nele elementos muito próxi‑
mos aos apontados por Schlegel em suas considerações sobre o ro‑
mance – além da já referida ligação com a sensibilidade moderna, a 
capacidade de comportar outros gêneros, realizar a conjugação das 
oposições e expressar a matéria estética marginalizada pela tradição 
da arte, como o disforme e o ridículo. Curiosamente, Hugo estreita 
as relações da lírica com o drama; possivelmente concebe a lírica 
como um gênero passível de criações livres, frutos de uma fantasia 
aberta ao absoluto e sem limites. As experiências da lírica atende‑
riam aos propósitos do drama ao conseguir dar forma tanto ao su‑
blime quanto ao grotesco, materializados na passagem supracitada 
do Cromwell, respectivamente, na figura de duas personagens de 
Shakespeare presentes em sua peça A tempestade, o belo e virtuoso 
espírito aéreo, Ariel, e o hediondo e vil demônio, Calibã.

A escolha dos poetas que personificariam o gênio moderno 
também aproxima os textos de Schlegel e Hugo. Os nomes de Cer‑
vantes, Ariosto, Dante e Shakespeare surgem em ambos na galeria 
dos faróis da estética moderna. Com feito, foi por intermédio de 
textos como Conversa sobre a poesia e o prefácio ao Cromwell que 
esses autores foram inscritos na história da arte como arautos da li‑
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teratura moderna e mitos do romantismo, sobretudo aquele que 
dentre eles se sobressairia, segundo a opinião praticamente unâni‑
me dos românticos – William Shakespeare. Diz Hugo: “Shake‑
speare é o drama, e o drama que funde sob um mesmo alento o gro‑
tesco e o sublime, o terrível e o bufo, a tragédia e a comédia, o drama 
é o caráter próprio da terceira época da poesia, da literatura atual” 
(Hugo, 1988, p.37).

Hugo e Schlegel assemelham‑se também por atribuir, às obras 
dos poetas por eles indicados como modelos da nova poesia que de‑
fendem, características do gênero que escolheram para definir sua 
visão de literatura ideal, mesmo que de fato tais autores tenham 
sido celebrizados pela prática de outras modalidades literárias. 
Schlegel diz que muitos dos elementos dos dramas shakespeariano 
remetem ao romance, incluindo‑o, assim, no rol de prosadores 
como Sterne, Ariosto e Cervantes, realizadores dos arabescos elo‑
giados em suas considerações. Como o elemento romanesco unifi‑
caria esses autores modelares para a modernidade, Schlegel associa 
o gênio moderno ao romance. Hugo, de modo semelhante, em tor‑
no de Shakespeare, agrupa poetas e obras que suscitaram a renova‑
ção da tradição literária ligados a gêneros diferentes do drama. Seus 
três grandes gênios modernos seriam Shakespeare, Dante Alighieri 
e John Milton; os poemas que celebrizaram esses dois últimos, res‑
pectivamente, A divina comédia e O paraíso perdido, seriam emi‑
nentemente dramáticos.

Além de ignorar os vínculos estéticos dessas obras “modernas” 
com a Antiguidade clássica – o que comprometeria a adequação de 
Milton e Dante ao esquema de oposição clássico versus romântico –, 
Hugo, para localizá‑los no que ele chama de terceira época da poe‑
sia, vale‑se de argumentos um tanto parciais e que deslocam os dois 
poemas de seus contextos originais. A divina comédia, segundo 
Hugo, poderia ser filiada ao drama devido ao título de comédia que 
Dante lhe conferiu; já O paraíso perdido seria dramático pelo moti‑
vo de Milton ter concebido, originalmente, o monólogo de Satã 
para que integrasse uma tragédia (Hugo, 1988, p.41). A escolha de 
Dante e Milton por Hugo, todavia, justifica‑se pelo fato de os dois 
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poetas, como Shakespeare, terem utilizado com maestria o expe‑
dientes do sublime e do grotesco – aliás, especialmente do grotesco, 
visto ser ele o divisor de águas entre a poesia clássica e a romântica. 
Shakespeare, Dante e Milton, “os três maiores poetas modernos”, 
teriam, para Hugo, imprimido “a tinta dramática em toda a nossa 
poesia”, suas obras seriam, portanto, “mescla do grotesco e do su‑
blime” (Hugo, 1988, p.41).

A despeito de o grotesco ser um dos fundamentos principais 
para a apologia do romantismo no prefácio ao Cromwell, sua con‑
ceitualização, devido à dicção poética do texto e da retórica de ma‑
nifesto, surge de forma um tanto fugaz. Hugo opta por definir o 
grotesco antes por metáforas, exemplos e em contraponto à arte da 
Antiguidade, que por meio de uma categorização precisa.

No pensamento dos Modernos [...], o grotesco tem um papel imen‑
so. Aí está por toda a parte, de um lado cria o disforme e o horrível, do 
outro, o cômico e o bufo. Põe ao redor da religião mil superstições origi
nais, ao redor da poesia mil imaginações pitorescas. É ele que semeia, a 
mancheias, no ar, na água, na terra, no fogo, estas miríades de seres 
intermediários que encontramos bem vivos nas tradições populares da 
Idade Média, é ele que faz girar na sombra a ronda pavorosa do sabá, 
ele ainda que dá a Satã os cornos, os pés de bode, as asas de morcego. 
É ele, sempre, que ora lança no inferno cristão estas horrendas figuras 
que evocará o áspero gênio de Dante e de Milton, ora o povoa com es‑
tas formas ridículas no meio das quais se divertirá Callot, o Michelan‑
gelo burlesco. Se passa do mundo ideal ao mundo real, aqui desenvolve 
inúmeras paródias da humanidade. São criações de sua fantasia estes 
Scaramuccias, estes Crispins, estes Arlequins, trejeitadoras silhuetas 
de homem, tipos completamente desconhecidos da grave Antiguidade. 
É ele enfim que, colorindo alternadamente o mesmo drama a imagina‑
ção do Sul e com a imaginação do Norte, faz cabriolar Sgnarello ao re‑
dor de D. Juan e restejar Mefistófeles ao redor de Fausto. (Hugo, 1988, 
p.29 – grifo nosso)

Muitas referências a textos, leitmotivs e personagens que servi‑
ram ao fundamento dos postulados românticos podem ser encon‑
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trados nessa passagem. Primeiramente, Hugo faz uma referência às 
funções do grotesco de dotar a religião de “superstições originais” e 
a poesia de “imaginações pitorescas”. Schlegel, quando se referia 
aos arabescos, elogiava justamente o fato de eles dotarem a poesia 
de um elemento imprevisível, inventivo, e mesmo desorientador, 
nascido da fantasia espontânea, algo muito parecido com as “ima‑
ginações pitorescas” que, segundo Hugo, o grotesco forneceria à 
poesia. Além do mais, quando Hugo diz que o grotesco povoa a re‑
ligião de “mil superstições originais” parece falar em sintonia com 
a conhecida preocupação dos românticos em recuperar as supersti‑
ções populares e o revigoramento da religião para que ela possuísse 
uma atuação mais profunda na vida humana, revertendo‑se em 
algo íntimo da poesia, algo presente no discurso sobre a mitologia 
de Schlegel, em Conversa sobre a poesia.

A seguir, Hugo vale‑se da configuração da imagem do diabo, 
partindo possivelmente de suas representações no imaginário me‑
dieval para apresentar expedientes tradicionalmente associados ao 
grotesco, como a bestialização do humano. Ora, o diabo, tradicio‑
nalmente antropomórfico, é dotado de características de animais. 
A bestialização do humano por si só pode ser considerada grotesca, 
visto operar o amálgama entre opostos (homem versus animal) e, 
dentro da teoria de Hugo, revelar de forma literal o tópos da besta 
humana, correspondente ao grotesco.

Posteriormente, a tradição artística e o pensamento estético são 
evocados por Hugo para a materialização do grotesco. Callot, o gra‑
vurista do século XVII que registrou as imagens jocosas da Comme
dia Dell’Arte, surge como exemplo de grotesco, as figurações hor‑
rendas do Inferno dantesco e o ciclo de imagens diabólicas e trágicas 
de Milton veem conferir cores sombrias ao grotesco, que, com a re‑
ferência de Callot, mostrara‑se jocoso. Contudo, o riso retorna à 
esfera do grotesco a seguir, quando tipos cômicos como Crispim e 
Arlequim são citados como entidades desconhecidas pela Antigui‑
dade, época, para Hugo, avessa ao grotesco. O riso leve e o horror 
sinistro posteriormente parecem se harmonizar no grotesco, quan‑
do Hugo, possivelmente em reminiscência do texto D’Allemagne, 
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de Mme. de Staël, colhe da literatura do sul uma figura cômica bufa 
– o Sganarello, criado em D. Juan, de Molière, e da literatura do 
norte uma personagem ambiguamente dotada de uma espirituosi‑
dade jocosa e de um caráter acentuadamente terrível – o Mefistófe‑
les, de Goethe.

Pode‑se observar assim que, nesse fragmento de Hugo, desfila a 
multidão grotesca legada pela tradição literária e pelo imaginário 
cristão aos românticos. Entre cabriolas ou de rastos, exibindo care‑
tas cômicas ou carantonhas horrendas, surgem figuras ridículas ao 
lado de hediondas, vis ao lado de cruéis – momos e demônios. A 
partir desse fragmento podemos chegar à conclusão de que o con‑
ceito de grotesco definido por Hugo circunscreve todas as manifes‑
tações do feio e do baixo. Assim, o caráter disforme – seja encontra‑
do no riso, seja no horror – corresponde, portanto, ao grotesco. 
Quando, em outra passagem do Cromwell, Hugo elege os múltiplos 
tipos grotescos perceptíveis na arte (os quais, emblematicamente, 
são retirados de obras influenciadoras dos românticos, tais como as 
de Goethe, Molière e Shakespeare), a associação do grotesco ao 
bufo e ao horrendo torna‑se ainda mais evidente. Hugo divide as 
personagens grotescas em três tipos: o primeiro deles é o que ele 
chama de massas homogêneas, como a Ama de Julieta, de Shake‑
speare, por compor um tipo vulgar e ridículo, parece remeter ao 
grotesco encarnado como bufonaria popular. Depois, Hugo cita as 
personagens que estariam no tópos do grotesco marcado pelo terror, 
destacando como exemplos tipos cruéis e horrendos que encarna‑
riam o caráter sinistro do grotesco, tais como Ricardo III, de 
Shakespeare, o Mefistófeles, de Goethe, e o Tartufo, de Molière. 
Por fim, o terceiro tipo grotesco encerraria aquelas personagens ga‑
lantes, dotadas de algo de ridículo, ou mesmo diabólico, tais como 
o Mercútio, de Shakespeare, ou D. Juan, que figura em uma longa 
tradição da literatura universal, desde O burlador de Sevilha, de 
Tirso de Molina, até o D. Juan, de Molière, ao qual Hugo faz refe‑
rência mais direta. Essas personagens comporiam o grotesco velado 
pela graça e elegância, por essas instâncias (graça e elegância) não 
constituírem atributos associados ao grotesco; a inclusão dessas 
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personagens no mesmo patamar dos monstros risíveis e horrendos 
de Hugo, permite que se evidencie a constante incidência no gro‑
tesco no drama. Ora, Victor Hugo reconhece que a presença do 
grotesco no drama seria indispensável,11 já que, “graças a ele, não 
há impressões monótonas”, pois o grotesco “Ora lança riso, ora 
lança horror na tragédia” (Hugo, 1988, p.46).

O grotesco ainda teria a sua importância assegurada por revelar 
um tipo de beleza mais variado e rico, expressando o caráter diver‑
sificado das criações modernas: contrastes que aspiram à verdade e 
ao absoluto, algo desconhecido pela arte da Antiguidade, preocu‑
pada unicamente com o belo. Alega Hugo que:

O belo tem somente um tipo; o feio tem mil. É que o belo, para fa‑
lar humanamente, não é senão a forma considerada na sua íntima har‑
monia com nossa organização. Portanto, oferece‑nos sempre um con‑
junto completo, mas restrito como nós. O que chamamos o feio, ao 
contrário, é um pormenor de um grande conjunto que nos escapa, e 
que se harmoniza, não com o homem, mas com toda a criação. É por 
isso que ele nos apresenta, sem cessar, aspectos novos, mas incomple‑
tos. (Hugo, 1988, p.33)

Como o belo clássico consistiria num modelo organizado por 
critérios harmônicos, circunscrito a regras delimitadoras, o feio, 
por corresponder à exceção do belo, desdobrar‑se‑ia em múltiplas 
manifestações. Daí o fato de a forma de beleza moderna ser mais 
variada que a antiga, visto que, dedicando‑se a incorporar o feio à 

11 A insistência de Hugo em defender a presença do grotesco no drama remete a uma 
discussão antiga dos estetas românticos e dos que preparam terreno para a estética 
romântica. Por isso, é válido lembrar que o texto considerado a primeira defesa do 
grotesco na história da arte mais recente nasce em meio às querelas entre os defenso‑
res do drama mais rigorosamente assentado em gêneros fechados do Aufklärung e 
artistas que queriam um teatro mais pautado em elementos populares e aberto à ex‑
periência da mescla do cômico ao trágico. Trata‑se do texto de Justus Möser, Arle
quim, ou a defesa do cômico grotesco (1761). Nessa obra, o próprio Arlequim defende 
a sua inclusão nos dramas, mesmo os sérios, alegando que a alegria e o riso são atri‑
butos humanos nobres que não deveriam ser desprezados.
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arte, teria uma possibilidade maior de alternativas para realizar a 
beleza. Por conta disso, ao longo do prefácio do Cromwell, o grotes‑
co, categoria que comporta as diversas facetas do feio, é tratado 
como meio de conferir variedade à beleza, acabar com a monotonia 
e como veículo das novidades introduzidas na poesia. A perspecti‑
va do feio parece ser, portanto, indissociável do conceito de grotes‑
co de Hugo.

Enquanto o conceito de arabesco de Schlegel confere ao grotes‑
co a função de operar a união do heterogêneo, configurar os con‑
trastes da arte e de dar vazão à criatividade sem limites, Hugo pare‑
ce conceber o grotesco apenas como uma das partes, mesmo que de 
suma importância, que comporiam a harmonização dos contrastes, 
que concederiam à arte romântica a superioridade sobre a clássica. 
Com efeito, autores como Wolfgang Kayser (2003) e Hugo Friede‑
rich (1976) atentaram para a intimidade com que Hugo associa o 
conceito de feio à categoria do grotesco. Ao se observar os atributos 
aplicados ao grotesco em Cromwell, todos eles localizados no polo 
do risível e do terrível, por expressarem o baixo e o disforme, pare‑
ce realmente ser autorizada uma relação de quase sinonímia entre 
grotesco e feio. Kayser, ao refletir sobre a relação estabelecida por 
Hugo entre grotesco e feio, expressa‑se nos seguintes termos:

para Victor Hugo, os aspectos do grotesco não se esgotam com o 
cômico‑burlesco e o monstruoso‑horroroso. Ele o aproxima do feio 
[...]. É certo que com isto o conceito se dilui perigosamente e, quando 
Hugo estuda na poesia, nas artes plásticas e nos costumes “o surgi‑
mento e a marcha do grotesco” a partir da Antiguidade, parece às ve‑
zes, mal haver ainda uma delimitação. [...] Será suficiente a inequívoca 
forma exterior do disforme, do feio? Se assim fosse, o grotesco achar‑se‑
‑ia ao nível dos conceitos de forma externa, quer dizer, no mesmo pla‑
no que o verso branco, o alexandrino, o conto na primeira pessoa, ou o 
drama em cinco atos. Às vezes Hugo parece tomá‑lo neste sentido. 
Um nexo mais profundo é dado pelo leitor que, muitas vezes, não quer 
decidir previamente, preferindo fazer sua resposta depender da cone‑
xão em que a forma exterior individual tem seu lugar e função. Somen‑
te nesta conexão, como parte de uma estrutura e portadora de um con‑
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teúdo, tal forma individual adquire valor expressivo e se enquadra no 
“grotesco”. [...] Esta forma de pensar não é alheia de maneira alguma a 
Victor Hugo. Tão logo após os exemplos, chega ao essencial [...]. Ele 
vai mesmo, imediatamente, além do grotesco como um todo e o conce‑
be como função em uma totalidade maior. Torna‑o como polo de uma 
tensão, em que o sublime é constituído em polo oposto. Então o gro‑
tesco não se lhe apresenta como característica de toda arte moderna, 
mas se desdobra como “meio de contraste”: o objetivo propriamente 
dito da arte reside na união harmoniosa de ambos, em favor da beleza. 
(Kayser, 2003, p.60)

Segundo Kayser, a definição da categoria do grotesco em simili‑
tude com a categoria do feio, feita por Hugo, torna sua conceituali‑
zação um tanto imprecisa, e mesmo superficial. Somente quando o 
grotesco é tomado como parte integrante de uma estrutura opositi‑
va ele tem como contraponto o sublime, e a contribuição dada pelo 
Cromwell à história do grotesco assume sua importância. Kayser, 
por demonstrar em sua teoria a preocupação com a depreensão de 
uma estrutura do grotesco, parecerá inclinado a aceitar melhor a deli‑
mitação estrutural presente na dicotomia grotesco‑sublime desta‑
cada por Victor Hugo; daí suas reservas em relação a uma associa‑
ção muito estreita entre os conceitos de grotesco e de feio.

Com efeito, a aproximação da categoria do grotesco com o con‑
ceito de feio presente em Cromwell parece eclipsar em certa medida 
as idiossincrasias do grotesco e, sobretudo, sua função dentro do 
quadro definido pelo próprio Hugo como o da poesia moderna. 
Dessa perspectiva, a defesa do grotesco como categoria distintiva e 
valorativa da “nova poesia” parece assumir os contornos da defesa 
do feio na arte, um conceito de feio, por sua vez, distinto da catego‑
ria do belo. Já, quando tomado como conceito que compõe a beleza 
moderna em uma relação antética e complementar com o sublime, 
o grotesco surge com maior força dentro do Cromwell, recebendo 
uma definição mais específica, além de ter um destaque em sua 
função dentro da história da arte. À certa altura do Cromwell, Hugo 
diz que o contato com o grotesco conferiu ao sublime moderno uma 



LIRA	DISSONANTE	 195

acentuação ainda maior de sua beleza mediante a dinâmica do con‑
traste. No âmbito da conceitualização do grotesco, o contato com o 
sublime, presente no prefácio ao Cromwell, parece igualmente 
acentuar a importância do grotesco dentro da poesia. Ora, a unici‑
dade que o sublime aparenta possuir dentro da teoria de Hugo – na 
qual é tomado como potencialidade máxima do belo – surge como 
uma referência que, em contraponto, acentua a diversidade que o 
belo assume na instância do grotesco, variedade essa que confere, 
segundo Hugo, à poesia romântica sua identidade, e mesmo sua 
superioridade.

Por trazer no seu bojo uma série de manifestações estéticas es‑
tranhas ao cânone clássico, em geral o grotesco é visto como um 
elemento novo dentro da arte, principalmente na canônica. Os 
românticos diferem de seus predecessores por terem tratado da ma‑
téria do grotesco com bastante atenção, conferindo “gravidade” a 
suas manifestações, de modo que o grotesco, no romantismo, por 
um lado afasta‑se um pouco de sua tradicional associação ao cômi‑
co e, por outro, encontra lugar de destaque nas reflexões estéticas. 
Esses fatores implicam a inevitável intimidade do fenômeno ro‑
mântico com o grotesco e, de fato, o prefácio ao Cromwell filia‑se a 
essa tradição dentro do pensamento romântico, que encontrou no 
grotesco um marco de sua identidade, algo que Victor Hugo de‑
monstrou também em sua produção artística.

Aliás, muitas das obras de Victor Hugo apresentam a aplicação 
prática dos preceitos defendidos em Cromwell, a começar pela pró‑
pria peça à qual o famoso manifesto serve de prefácio, além de mui‑
tos de seus famosos romances, tais como Hans da Islândia (influen‑
ciado pela tradição do romance gótico inglês), O homem que ri e 
Nossa Senhora de Paris. Esse último título, romance com claras pre‑
tensões históricas que, retratando uma pequena comunidade do fi‑
nal da Idade Média que orbita em torno da famosa catedral de Notre‑
‑Dame, acaba por elucidar toda a riqueza dos costumes e do 
imaginário medieval defendendo‑o como matéria de inspiração le‑
gítima para a arte. Em Nossa Senhora de Paris, Hugo coloca em 
destaque a tensão estética entre grotesco e sublime, na qual se es‑
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barra a todo momento no romance. Todas as personagens dessa 
obra são dotadas de características ambivalentes: Esmeralda divide‑
‑se entre uma beleza fatal e uma frivolidade ingênua; Phoebus é 
marcado por um misto de atrativos galantes e vilania; e toda a fran‑
ca e ardente crueldade de Frollo, de certa forma, ameniza‑se ante 
sua devoção religiosa, não menos intensa e sincera. Mesmo com to‑
dos esses exemplos, as personagens que mais claramente represen‑
tam os contrastes hugoanos são Quasímodo e a Notre‑Dame, a 
qual, por ser insuflada de vida, tanto pelas descrições de sua arqui‑
tetura irregular, feitas pelo narrador, quanto pelo som dos sinos to‑
cados por Quasímodo, pode ser considerada uma personagem, tal‑
vez a mais importante, já que ela sintetiza toda as outras figuras 
cujos destinos incertos se desenrolam no entorno dela.

Quasímodo, o sineiro disforme, pode ser tomado como a perso‑
nificação do grotesco. Suas descrições pelo narrador mostram suas 
feições e trejeitos, estranhos à anatomia e aos costumes humanos 
comuns, por meio de analogias animalescas. Quasímodo possui 
dentes de fera, uma protuberância sobre os olhos semelhante a um 
ovo, uma corcunda repulsiva, move‑se pela catedral com a desen‑
voltura e o equilíbrio de um animal. Além do mais, as superstições 
de sua época e alguns eventos ocorridos em sua infância aproximam‑
‑no do mundo sobrenatural: Quasímodo, como o Wechselbalg do 
folclore germânico (crianças trocadas por fadas), foi deixado no lu‑
gar de Esmeralda quando esta fora sequestrada por ciganos e, des‑
de criança, a população atribuía sua feiura a origens diabólicas. Por 
ter sido apartado do convívio dos homens, seja pela hostilidade 
desses à sua hediondez, seja pela surdez causada pela exposição di‑
reta aos sons dos sinos, Quasímodo acabou por bestializar‑se, 
tornando‑se rude e mesmo incomunicável. Na alma de Quasímo‑
do, contudo, a bestialidade rivaliza com uma humanidade subli‑
me, e acaba por ser derrotada, já que o sineiro disforme revela‑se, 
de todas as personagens, a mais prenhe de virtudes. Há um contra‑
ponto complementar na relação entre Quasímodo e Notre‑Dame, 
a imponente catedral, que, a despeito de suas grandes dimensões e 
de sua função de materializar a glória de Deus – características su‑
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blimes –, guarda algo imanentemente grotesco em sua construção 
irregular e híbrida, nas gárgulas e demônios que convivem com 
santos em sua ornamentação. A junção grotesco/sublime, que de 
imediato já se manifesta na igreja, acentua‑se ainda mais ao se 
equiparar Notre‑Dame e o sineiro. Quasímodo é íntimo da igreja: 
os relevos tortuosos da fachada de Notre‑Dame encontram corres‑
pondência nos membros tortos de Quasímodo e, quando o corcun‑
da toca os sinos da greja, ele torna‑se a sua alma, o elemento que a 
torna viva.

Na busca por pontos de distinção entre seus postulados e as fór‑
mulas artísticas legadas pela tradição, muitos românticos apropria‑
ram‑se do grotesco como elemento eminentemente romântico e, a 
exemplo de Victor Hugo, dissociaram o conceito da arte produzida 
na Antiguidade. Os argumentos dos românticos que servem ao não 
reconhecimento da participação do grotesco nas estéticas da Anti‑
guidade parecem dever‑se à quase inexistência de produtos artísti‑
cos grotescos na arte neoclássica, a qual, como se sabe, busca seus 
modelos na cultura greco‑latina. Com efeito, preceitos da Antigui‑
dade como a fidelidade à natureza, a eleição da harmonia e do come‑
dimento, como atributos essenciais à beleza, e a construção de uma 
estética edificante para a sociedade parecem opor‑se a determina‑
das características do grotesco, tais como a subversão do verossí‑
mil, a configuração da arte por contrastes agudos e a desorientação 
do espectador mediante a exploração de motivos considerados de 
mau gosto, marginais ou lúdicos às raias da gratuidade. Esses fato‑
res confluem para a relação conflituosa que as estéticas clássicas e o 
grotesco nutrem dentro da história da teorização da categoria esté‑
tica, mesmo que as origens do grotesco remetam à Antiguidade. A 
aceitação do grotesco pelos românticos, no contexto dessas discus‑
sões, parece dever‑se, em certa medida, a sua tentativa de se afasta‑
rem da tradição clássica que orientava seus predecessores. E, como 
os românticos empenharam‑se em definir os contornos do grotesco 
para se opor à tradição artística que pretendiam suceder, a tensão 
entre clássico e grotesco pode servir para o entendimento dessa úl‑
tima categoria.
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À margem da Antiguidade

No século XV, quando foram encontrados os estranhos afrescos 
que adornavam a Domus Aurea de Nero, uma polêmica se instau‑
rou entre os estetas europeus. Seriam aqueles bizarros híbridos uma 
expressão autêntica das artes plásticas da Antiguidade? Pintores de 
fama no Renascimento adotaram o novo estilo, traduzindo por 
meio dos volteios dos grotescos o gosto pelos jogos presentes na 
união de formas desconexas que desafiam a lógica, a crença no 
princípio analógico da natureza, ou apenas a evolução de imagens 
em formas elegantes capazes de entreter tanto os olhos quanto a 
mente. O fato de evocarem as formas livres dos sonhos legou a es‑
ses ornamentos o título de sogni dei pittori, estando assim pronta a 
analogia entre o grotesco, o onírico e a liberdade criativa. Se a práti‑
ca confirmou a aceitação dos grotescos como nova forma estética, a 
opinião oficial dos estetas parece refutar a legitimidade do grotes‑
co. Conforme lemos em praticamente todas as obras de referência 
sobre a teoria do grotesco, Vasari, apoiando‑se no discurso contido 
no De Architectura, de Vitrúvio, condena os grotescos, chamando‑
‑os de produtos insensatos, não fiéis às formas da natureza e, por‑
tanto, não condizentes com os modelos de beleza fornecidos pelos 
clássicos. Tanto Kayser quanto Bakhtin aludem ao julgamento ne‑
gativo sobre os ornamentos grotescos feito por Vasari, que tomou 
como base o texto de Vitrúvio, e destacam que na opinião do esteta 
renascentista pesou a defesa da verossimilhança, conceito ao qual 
tais ornamentos não parecem se adequar, por conta de suas formas 
maravilhosas. É digno de nota o fato de que, para apoiar seus argu‑
mentos, Vasari tenha recorrido a fontes da Antiguidade.

Ao se observar o tratado de arquitetura de Vitrúvio, texto que, 
devido a sua minúcia, constitui um importante registro das técni‑
cas de construção de edifícios da Antiguidade, encontram‑se, além 
de descrições de técnicas, registros de saberes oriundos de variadas 
esferas e inclusive prescrições acerca do que seria o “bom gosto”. 
Quando Vitrúvio escreve sobre o quanto a luz solar deve ser consi‑
derada na disposição das construções, pesa sobre ele toda a tradição 
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da medicina antiga, que atribuía ao sol influência sobre o sangue, e 
assim sobre os humores do corpo e, consequentemente, sobre o ca‑
ráter dos homens, algo que já se observa nos postulados da medici‑
na de Hipócrates; quando disserta sobre as máquinas, dialoga com 
os conhecimentos legados por Arquimedes; quando descreve seu 
ofício, remete a célebres arquitetos e artesões gregos e macedônios; 
e mesmo por trás da elaboração de seu discurso estão os preceitos 
da retórica aristotélica. Pode‑se dizer, portanto, que é na esteira da 
tradição oficial do pensamento da Antiguidade que os dez livros do 
De Architectura são escritos, de modo que a tradição surge como 
um ponto de referência ao qual não escapam nem mesmo os juízos 
estéticos presentes na obra. A passagem na qual Vitrúvio faz alusão 
a um estilo ornamental muito semelhante ao que veio a ser chamado 
de grotesco encontra‑se precisamente na parte V do sétimo livro da 
obra, passagem na qual o arquiteto romano prescreve conselhos 
quanto ao melhor uso de revestimentos para paredes de edifícios 
privados (em outros livros, Vitrúvio disserta sobre a construção de 
templos sacros, propriedades rurais e edifícios públicos), assim 
como quais seriam os afrescos mais indicados à elegância das cons‑
truções. Vitrúvio começa sua explanação apresentando um breve 
esboço dos costumes mais antigos de ornamentação, destacando os 
motivos mais recorrentes nessas formas de decoração a fim de tomá‑
‑las como modelo de um gosto refinado e equilibrado. Vejamos um 
trecho no início da parte V do sétimo livro do De Architectura:

Para as demais salas, isto é, as salas de primavera, outono e verão, 
bem como para os átrios e corredores peristilos, adotou‑se, pelos anti‑
gos os costumes de pintá‑los com motivos determinados, utilizando‑se 
materiais apropriados. Com efeito, a imagem pintada nos dá uma ideia 
do que existe ou do que pode existir, como a ideia de um homem, de um 
edifício, de um navio, e das demais coisas, corpos certos e definidos que, 
por semelhança, são tomados como exemplos para a realização das figu
rações. Com base nisso, os antigos que instituíram a decoração mural 
imitaram primeiramente as variedades e as disposições dos veios do 
mármore, e, em seguida, diversos arranjos de triângulos e faixas ocres. 
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Mais tarde, passaram a imitar até mesmo a forma dos edifícios, as pro‑
jeturas salientes das colunas e das cumeeiras e, doutra parte, em locais 
abertos como as êxedras, em razão da amplitude das paredes, repre‑
sentam frontões com cenas trágicas, cômicas ou satíricas; passaram a 
ornamentar os passeios em virtude do comprimento de seu espaço, 
com variedades de paisagens, exprimindo, por meio de caracteres bem 
definidos, as particularidades dos locais. Assim, pintaram‑se portos, 
promontórios, praias, rios, fontes [...], assim como, em alguns lugares, 
deixaram grandes pinturas contendo imagens dos deuses ou ilustra‑
ções de fábulas, e também as batalhas da guerra de Troia, ou as erran‑
ças de Ulisses por diversas paragens, e outras que, tal como essas foram 
criadas pela natureza. (Polião, 2002, p.170 – grifo nosso)

Por esse fragmento podemos inferir uma série de considerações 
acerca do tipo de ornamento eleito por Vitrúvio como belo, os crité‑
rios dessa beleza e as funções às quais são comumente destinados os 
afrescos. Em primeiro lugar, pode‑se dizer que esta modalidade or‑
namental servia principalmente ao adornamento de caráter secular 
e não religioso, visto ser concebido para ocupar propriedades pri‑
vadas, possivelmente atendendo ao deleite desinteressado do es‑
pectador. Em segundo lugar, tais ornamentos deveriam tomar 
como critério de beleza a verossimilhança, representando cenas 
apropriadas ao contexto em que estavam inseridos, cenas essas 
compostas por imagens tomadas da natureza ou da tradição cultu‑
ral conhecida, tais como os antigos textos gregos. Daí, pode‑se de‑
duzir que o costume dos antigos, lembrado por Vitrúvio, consistia 
em compor ornamentos que imitassem, por meio de “formas bem 
definidas” e precisas, “o verdadeiro”, a matéria conhecida por to‑
dos, com um referente mimético na realidade natural ou amparados 
na tradição cultural da época. Seu critério de beleza, portanto, é a 
verdade; em virtude disso, os ornamentos adequados ao bom gosto 
deveriam tomar como objeto formas “criadas pela natureza”. Apre‑
sentado os modelos que deveriam ser seguidos, Vitrúvio descreve 
uma prática que, pelo que indica seu texto, se tornara praxe entre 
seus contemporâneos, e consistia em uma novidade dissonante da 
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tradição harmônica e verossímil que o arquiteto romano defende. É 
nesse “novo costume” censurado por Vitrúvio que se podem en‑
contrar as semelhanças com os expedientes do grotesco:

Mas esses exemplos tomados com base em coisas reais são agora repro
vados de forma injusta. Com efeito, pintam‑se nos tetos monstros, de 
preferência a imagens baseadas em coisas reais. Em lugar de colunas, 
colocam‑se cálamos, em lugar de frontões, enroscaduras estriadas com 
folhas crespas e volutas, assim como candelabros sustentando repre‑
sentações de pequenos edifícios, caulículos brotando com volutas das 
raízes sobre suas cumeeiras, muitos tendo, sem a menor razão, estatue‑
tas sentadas por cima, e mais canículos repartidos ao meio portando 
estatuetas, algumas com cabeças humanas, outras com cabeças de ani‑
mais que, no entanto, não existem, que não podem nem poderão vir a 
existir. Logo novos costumes impuseram‑se de tal forma que maus juí‑
zes poderiam tomar por ignorância a força das artes. Como, pois, um 
cálamo poderia sustentar um teto, ou um candelabro sustentar os or‑
namentos de um frontão, ou calículo, tão delgado e tão mole, suportar 
uma estatueta sentada, ou de raízes medrarem flores e estatuetas divi‑
didas ao meio? E, no entanto, os homens, vendo essas coisas falsas, não 
se censuram, mas deleitam‑se, nem atinam se alguma delas pode existir 
ou não. Pelo contrário, mentes obscurecidas, não conseguem provar, 
por julgamentos incertos, com autoridade e com o argumento do deco‑
ro, o que pode existir, nem devem auferir seu juízo a pinturas que não 
sejam semelhantes ao verdadeiro nem se feitas elegantes segundo a arte, 
e, por esse motivo, julgá‑las corretamente, a não ser que tivessem as 
razões certas da argumentação explicadas sem hesitação. (Polião, 2002, 
p.170‑1 – grifo nosso)

De imediato, o autor de De Architectura expressa sua indigna‑
ção diante do fato de um novo critério ter‑se imprimido na elabo‑
ração dos ornamentos; segundo Vitrúvio, os adornos tributários das 
“coisas reais” não estão mais em voga, já que muitos artistas se 
comprazem em pintar “monstros” para fins de decoração. Tais 
“monstros” representariam a subversão das regras físicas e das for‑
mas usuais da natureza: tetos sustentados por colunas com formas 
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de ramos frágeis, candelabros de formas florais que suportam edifí‑
cios, corpos híbridos entre homens e animais brotando de raízes 
vegetais, entre outras, constituindo assim formas falsas do que “não 
existe, que não podem nem poderão existir”. Atentando‑se ao fato 
de Vitrúvio citar esse estilo ornamental como uma prática usual em 
sua época, algo evidente em seu descontentamento com a reprova‑
ção de seus contemporâneos aos modelos de ornamentos realistas 
do passado, pode‑se deduzir que as formas do grotesco não apenas 
eram amplamente conhecidas pelos romanos, como encontravam 
lugar de destaque no gosto e costumes da época.

Ao contrário do que frequentemente se supõe, tomando como 
base os legados de harmonia e fidelidade à natureza passados da 
Antiguidade à arte dos tempos modernos, os jogos pictóricos inve‑
rossímeis do grotesco parecem ter contado com a aprovação dos 
antigos a ponto de, para Vitrúvio, representarem uma ameaça aos 
primados do belo assentado nos postulados da verdade. A resistên‑
cia que Vitrúvio reserva ao grotesco deve‑se ao fato de que seus cri‑
térios estéticos remetem à tradição “oficial” das artes da Anti‑
guidade, cujos pontos de referência podem ser encontrados no 
estatuário helênico e na poética aristotélica, exemplos esses que to‑
mam a fidelidade à realidade empírica e a busca de expressão do 
verdadeiro como vias pelas quais se alcançaria a excelência artísti‑
ca; daí os grotescos, por evidenciariem o impossível, serem referi‑
dos pelo autor como “coisas falsas”, criadas para o entretenimento 
de mentes obtusas, que com elas deleitam‑se sem questionar se “al‑
guma delas pode existir ou não”.

Como o discurso de Vitrúvio se sustenta na tradição, podemos 
concluir que sua opinião condiz com a voz dominante de sua época. 
Já a prática de tais ornamentos sugere outro fenômeno – a existência 
de critérios de beleza diversos dos encontrados nos textos oficiais; 
critérios esses aplicados a uma arte lúdica, inventiva e fantasiosa. 
Poucas afirmações seguras podem ser feitas a respeito da adesão ou 
deferimento do gosto da Antiguidade pelos ornamentos que seriam 
conhecidos como grotescos, já que não se conta com grande quan‑
tidade textos greco‑latinos que tratem do assunto. Na verdade, o 
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breve fragmento do De Architectura é o único registro escrito dessa 
prática. Todavia, recorrendo‑se aos tratados estéticos que chega‑
ram aos modernos, encontra‑se certo repúdio a toda sorte de mani‑
festações artísticas não tributárias ao verdadeiro, à harmonia e mes‑
mo ao elevado; conceitos aos quais as características do grotesco 
não são adequadas, chegando, pelo contrário, mesmo a opor‑se. Os 
costumes, contudo, como atestam o exemplo da prática dos orna‑
mentos grotescos, demonstram que o que depois assumiria a forma 
do primado do bom, do belo e do verdadeiro, não constitui uma 
unanimidade do gosto da época, mas sim um fator dominante.

De fato, nos mais célebres textos em que o Ocidente foi buscar 
sua referência do que seria o gosto estético do homem da Antigui‑
dade não se encontra um lugar de destaque ao grotesco, e mesmo 
outras categorias estéticas associadas ao vulgar e ao riso surgem 
insignificantemente nos antigos tratados que sobreviveram à queda 
das civilizações grega e romana. Nas obras literárias preservadas 
(comédias, sátiras e paródias) encontram‑se algumas manifestações 
semelhantes ao grotesco. Nas artes plásticas, o elemento disforme 
aparece na representação de entidades antagônicas e caóticas, tais 
como nos mitos ctônicos. Contudo, tomá‑las como grotescas seria 
um tanto errôneo, já que suas formas hediondas são configuradas 
em consonância com seu papel dentro do contexto mítico‑religioso 
da Antiguidade no qual representariam o elemento caótico do Cos‑
mo. Com efeito, os motivos presentes nas artes plásticas da Anti‑
guidade não parecem ser passíveis de uma analogia com as manifes‑
tações das artes plásticas das épocas mais recentes, já que, apesar de 
surgirem do uso de expedientes estéticos, boa parte do estatuário e 
afrescos da Antiguidade atendem a motivos religiosos – beleza, 
harmonia e disforme parecem servir mais a funções alegóricas, e 
mesmo performáticas, do que para a constituição de unidades esté‑
ticas. Por isso, para se pensar na recepção de manifestações estéticas 
semelhantes ao que modernamente se chamou de grotesco, parece 
ser mais seguro ater‑se a outras esferas, como a dos costumes popu‑
lares e das artes literárias. Com relação aos costumes populares, 
possivelmente motivos semelhantes aos do grotesco poderiam ser 
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encontrados. Todavia, é difícil analisá‑los, uma vez que decorrem 
de atividades anônimas e orais, não havendo registros delas, portan‑
to. É possível intuir suas formas devido às suas reverberações em 
obras da cultura erudita, por exemplo, em vários expedientes risí‑
veis das comédias. Como a cultura popular não deixou registros 
nem comentadores, considerações sobre a relação dos clássicos com 
o grotesco só podem partir do material fornecido pela cultura oficial 
e nessa, como Victor Hugo já havia notado, o que se poderia chamar 
de grotesco, quando surge, se dá de forma muito incipiente.

As três mais célebres poéticas clássicas – cada qual pertencente 
a um período da Antiguidade e a um autor diferente, a saber, Aris‑
tóteles, Horácio e Longino – forneceram subsídios ao conhecimento 
dos padrões estéticos dos antigos nas épocas que sucederam ao apo‑
geu das civilizações greco‑latinas, acabando por servir de modelo 
às estéticas neoclássicas e aos manuais de arte do classicismo. Em 
nenhuma delas encontram‑se considerações sobre modalidades ar‑
tísticas associadas ao baixo, as quais costumam apresentar motivos 
comuns ao grotesco. No caso de Aristóteles, como sua poética aten‑
de às diretrizes “catalográficas” que caracterizam o sistema filosó‑
fico do pensador grego, ela divide a poesia em gêneros, dando mais 
atenção à poesia trágica e épica e tecendo considerações sobre o cô‑
mico apenas brevemente e na medida em que elas sirvam de con‑
traponto ao esclarecimento das formas da tragédia e da epopeia. 
Não é de todo fácil afirmar que Aristóteles privilegie um gênero ou 
outro. O fato de em sua poética ele anunciar que tratará em outra 
ocasião da comédia, leva a crer que os gêneros trágico e épico te‑
nham merecido destaque em seus estudos apenas pelo fato de que a 
poética que chegou à posteridade trate precisamente desse assunto, 
e não por o filósofo ter relegado os gêneros tradicionalmente infe‑
riores a um segundo plano. Já a poética de Longino não trata dos 
gêneros cômicos, simplesmente por tomar como matéria, precisa‑
mente, o efeito de arrebatamento que a poesia pode suscitar, 
definindo‑o pela categoria do sublime; categoria, por seu turno, es‑
tranha aos gêneros “baixos”. Como se nota, essas duas poéticas não 
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oferecem subsídios para considerações sobre manifestações seme‑
lhantes ao grotesco na Antiguidade. No entanto, a poética de Horá‑
cio fornece um breve exemplo de como os efeitos de estranheza, o 
disparate, os híbridos inconciliáveis e uma série de motivos afins ao 
grotesco eram vistos pela cultura oficial romana:

Humano capiti cervicem pictor equinam 
Jungere si velit et varias inducere plumas, 
Undique collatis membris, ut turpiter atrum 
Desinat in piscem mulier fromosa superne, 
Spectattum adimissei risum teneatis, amici? 
Credite [...] isti tabulae fore librum 
Persimilem, cujus, velut aegri somnia, vanae 
Fingentur species, ut nec pes nec caput uni 
Reddatur formae – Pictoribus atque poetis 
Quidlibet audendi semper fuit aequa potestas. 
Scimus et hanc veniam petimusque damusque vicissim, 
Sed non ut placidis coeant immitia, non ut 
Serpents avibus geminentur, tigribus agni.12 

(Horácio, 195[?], p.586)

A poética de Horácio permite depreender uma concepção de 
poesia pautada na harmonia e com vistas a exercer uma função edi‑
ficante para a sociedade, cabendo ao poeta transmitir valores e sa‑
beres úteis à formação de seus leitores. O quadro absurdo compos‑
to por Horácio no início de sua poética representaria um modelo de 
construção poética não recomendada, justamente por mostrar‑se 

12 “Se um pintor quisesse unir uma cabeça humana a um pescoço de cavalo e revestisse 
com penas de cores variadas todas as partes dos membros, de maneira que uma mu‑
lher formosa na parte superior terminasse em um peixe disforme e negro, admita‑
mos, conteríeis o riso ao ver isso, amigos? Crede [...] muito semelhante a este quadro 
seria um livro cujas ideias vãs fossem modeladas como os sonhos de um doente, de 
modo que nem pés nem cabeça componham a figura representada. Pintores e poetas 
sempre tiveram poder de qualquer coisa ousar. Disso sabemos e tal licença pedimos 
e damos reciprocamente uns aos outros, mas não a ponto de que os mansos juntem‑
‑se com os ferozes, nem que as serpentes façam pares com as aves e os tigres com os 
cordeiros” (tradução livre de nossa autoria).
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abstrusa, sem propósito e inevitavelmente ridícula. Curiosamente, 
os monstros compostos por Horácio como materialização da antíte‑
se do ideal poético contam com muitos expedientes comuns ao gro‑
tesco. Tanto a figura de um ser dotado de cabeça humana, pescoço 
de cavalo e coberto por penas coloridas, quanto a de uma sereia que 
reúne os contornos de uma bela mulher e as características de um 
peixe horrendo, constituem composições híbridas, unificadoras de 
oposições manifestadas na associação de diversas características 
animais, já dissonantes entre si, a formas humanas, ou na união do 
belo e do horrendo, da atração e da repulsa, manifestado na ima‑
gem da bela mulher com cauda de peixe.

Não apenas as formas exteriores dessa alegoria da má poesia 
apresentada por Horácio justifica a censura do poeta latino; mas 
também parecem pesar sobre seu julgamento aspectos conceituais 
do grotesco. Ao dizer que esse estranho quadro seria como um livro 
cujas ideias vãs fossem concebidas como os sonhos de um doente, 
Horácio, coincidentemente, faz alusão a conceitos que posterior‑
mente seriam chaves de entendimento do grotesco, tais como a re‑
lação com o universo onírico e quimérico e o vínculo com a loucura. 
Muitos dos mesmos termos utilizados no romantismo (Friedrich 
Schlegel e Victor Hugo) para valorizar o grotesco surgem nesse bre‑
ve fragmento da poética de Horácio, no entanto com um peso pejo‑
rativo. À luz desse fenômeno é possível observar‑se a reformulação 
do conceito de belo operado pelo romantismo em oposição a muitos 
postulados da tradição estética do Ocidente.

As odes de Horácio confirmam muitos dos critérios apresenta‑
dos em sua poética, como o primado da harmonia e do equilíbrio. 
Em virtude disso, os contornos do grotesco, nascidos do exagero, 
do excesso e da desigualdade entre os elementos que o compõem, 
inevitavelmente seriam refutados pelo poeta, que professou que a 
medida equilibrada das coisas seria o principal atributo da beleza 
da poesia. Mesmo admitindo a liberdade criativa dos artistas ao di‑
zer que “pictoribus atque poetis quidlibet audendi semper fuit aequa 
potestas” (pintores e poetas sempre tiveram o poder de qualquer 
coisa ousar), o excesso é condenado por Horácio, e tal excesso, 
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como sugere o início da poética, seria precisamente a mistura de 
elementos opostos, uma das características fundamentais do gro‑
tesco. Segundo Horácio, o direito de ousar é reclamado e sancio‑
nado a todos os artistas, mas não a ponto de que o impossível se 
opere da união das oposições: “Scimus et hanc veniam petimusque 
damusque vicissim, sed non ut placidis coeant immitia, non ut ser
pents avibus geminentur, tigribus agni” (Sabemos disso, e tal licença 
pedimos e concedemos reciprocamente uns aos outros, mas não a 
ponto de que os mansos juntem‑se com os ferozes, nem que as ser‑
pentes façam pares com as aves e os tigres com os cordeiros).

Equilíbrio, harmonia e verdade, parecem ser conceitos orienta‑
dores das concepções estéticas tanto de Vitrúvio como de Horácio; 
daí pode‑se intuir que a verossimilhança seja a via segura pela qual 
se chega à beleza para esses dois artistas da Antiguidade. Horácio 
compõe com palavras um quadro semelhante aos ornamentos des‑
critos por Vitrúvio, e ambos veem a não fidelidade ao real com um 
elemento perturbador e nocivo da arte. O fato de Vitrúvio e Horá‑
cio se ampararem na tradição do belo legado da cultura grega – a 
qual, como se sabe, fora tomado como medida de elegância e bom 
gosto na época clássica da civilização romana – permite que se intua 
que suas opiniões condizem com o gosto das classes dominantes em 
sua época, podendo‑se dizer que seus valores são aristocráticos e 
conservadores.

Como dito anteriormente, é difícil julgar a recepção dos ele‑
mentos grotescos pela sensibilidade estética da Antiguidade greco‑
‑latina dado os poucos registros de sua presença. Inclusive, ao se 
considerarem os postulados deixados por essas culturas aos tempos 
pósteros, observar‑se‑á que foi justamente em oposição a tais pos‑
tulados, modelos das estéticas classicistas, que o grotesco se solidi‑
ficou no romantismo.

Mesmo sem contar com tratados e manifestações de peso na 
alta literatura ou nas artes plásticas da Antiguidade, o grotesco 
deve ter exibido suas formas turvas nas esferas marginais da cul‑
tura greco‑latina. As comédias clássicas já atestam sua presença e 
mesmo a literatura com vínculo com a cultura popular, e de carac‑
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terísticas excêntricas em relação aos padrões de beleza clássica, 
atestam exemplos semelhantes ao grotesco. Como exemplo pode‑
‑se tomar a narrativa das Metamorfoses, ou, como ficou popular‑
mente conhecida, O asno de ouro, de Lúcio Apuleio, autor do pe‑
ríodo compreendido como decadência da literatura romana. As 
Metamorfoses narram as aventuras de um certo Lúcio, o qual, trans‑
formado em asno, vivencia uma série de eventos que oscilam entre 
a desventura e a jocosidade e são um registro curioso dos costumes 
populares da Antiguidade.

A narrativa inicia‑se com Lúcio, que, movido pela curiosidade 
de conhecer paragens novas e maravilhosas, dirige‑se à Tessália, 
terra célebre entre as civilizações antigas como plaga da magia e dos 
acontecimentos fantásticos. Lá, torna‑se amante de uma criada, 
cuja senhora possui um unguento capaz de operar metamorfoses. 
Lúcio presencia tal mulher transformando‑se em coruja, e, ambi‑
cionando tal elixir, demove sua amante a lhe entregar o tal prodí‑
gio. Contudo, ao tomar a beberagem mágica, um acidente faz com 
que ele se transforme, em vez de ave, em um asno. O estopim da 
desventura de Lúcio se dá quando, nessa forma, ele é roubado por 
malfeitores antes de ter sido elaborado o antídoto que o reverteria à 
forma humana.

A comicidade popular presente em Metamorfoses seria o sufi‑
ciente para associar essa obra a determinados usos do grotesco, no 
entanto, pode‑se dar destaque a uma passagem da obra que curio‑
samente comporta uma série de características básicas da imagética 
grotesca. Ao chegar à Tessália, Lúcio é tomado por impressões que 
suscitam o estranhamento e o maravilhoso, e sua dicção guarda 
muitas semelhanças com o grotesco; a citação da seguinte passagem 
pode servir de exemplo da singularidade do texto de Apuleio:

Nec fuit in illa civitate quod aspiciens id esse crederem quod esset, 
sed omnia prorsus ferali murmure in aliam effigem translata, ut et la‑
pides quos offenderem de homine duratos, et aves quas audirem in‑
didem plumatas, et arbores quae pomerium ambirent similiter folia‑
tas, et fontanos latices de corporibus humanis fluxos crederem. Iam 
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statuas et imagines incessuras, parietes locuturos, boves et id genus 
pecua dicturas praesagium, de ipso vero caelo et iubaris orbe subito 
venturum oraculum.13 (Apuleio, 1958, p.48)

As imagens evocadas por Apuleio nessa passagem deixam trans‑
parecer motivos semelhantes aos encontrados nos ornamentos gro‑
tescos, por exemplo, a mudança de um estado material a outro, a 
atribuição de características antropomórficas a animais e seres bru‑
tos, etc. Além do mais, a atmosfera de magia que envolve a Tessália 
gera uma hesitação no narrador quanto ao real status dos objetos 
que observa, uma dúvida quanto ao fato de eles pertencerem à rea‑
lidade comum ou revelarem o sobrenatural, hesitação essa central 
ao conceito de fantástico moderno – a paisagem vista pelo protago‑
nista do romance não se mostra explicitamente sobrenatural, mas é 
descrita de modo a insinuar que, a qualquer momento, pode irrom‑
per daquele quadro um mundo completamente estranho. Esse po‑
tencial maravilhoso e desorientador implícito na paisagem faz lem‑
brar Wolfgang Kayser (2003, p.159), para quem “o grotesco é o 
mundo alheado”. A realidade subitamente tornada estranha e hos‑
til ao homem corresponde a uma acepção moderna do grotesco que 
reflete, por exemplo, as ocorrências do fenômeno na literatura fan‑
tástica.

A narrativa de O asno de ouro evidencia alguns exemplos de algo 
semelhante ao que se chama grotesco, mas, a despeito de fazer par‑
te do repertório literário clássico, não consiste no reflexo de uma 
tendência dominante da arte da Antiguidade, parecendo constituir 
uma exceção à regra. Apuleio é um autor que difere muito do qua‑

13 “O que via naquela cidade não acreditava ser o que era, mas que algum murmúrio 
funesto houvesse convertido todas as coisas cotidianas em outra figura. Assim, as 
pedras nas quais tropeçava acreditava eu serem homens endurecidos, igualmente  
as aves que ouvia [pareciam‑me homens] emplumados e as árvores que rodeavam o 
pomério, [para mim], eram [homens] enfolhados; cria também que as águas das fon‑
tes fluíam de corpos humanos. [Parecia‑me] que as estátuas e imagens fossem mar‑
char, as paredes falar, os bois e animais de rebanho anunciar um presságio, do pró‑
prio céu e do luminoso orbe desceria um oráculo futuro” (tradução livre de nossa 
autoria).
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dro da produção clássica latina – como dito anteriormente, sua obra 
data do período considerado de decadência da literatura romana e 
muito do que no seu texto se apresenta como fantástico deve‑se a 
influências de narrativas populares. As semelhanças entre o Asno 
de ouro e as narrativas fabulares, ou mesmo os contos de fadas, ilus‑
tram essa possível filiação às histórias do povo.14 As narrativas 
fantásticas e maravilhosas da modernidade também se nutrem da 
matéria popular, podendo‑se observar nelas a mesma inclinação 
ao mágico e fantasioso. Talvez esse fato possa justificar os elemen‑
tos comuns entre a narrativa de Apuleio e os contos fantásticos da 
modernidade, nos quais são flagrantes as recorrências ao grotesco. 
Podemos dizer que o texto de Apuleio, menos por pertencer à 
decadência da literatura romana e mais por ligar‑se à cultura popu‑
lar, deixa transparecer elementos estranhos aos preceitos estéticos 
clássicos e próximos do grotesco.

A intimidade da cultura popular com o grotesco é matéria des‑
tacada em muitos estudos sobre o grotesco, com destaque para a 
obra de Bakhtin sobre os romances de Rabelais. Com efeito, em ge‑
ral, as manifestações do grotesco na Antiguidade surgem em obras 
que tomaram de empréstimos expedientes dos costumes do povo, 
ou acabaram por, no futuro, influenciar manifestações artísticas 
populares. É o que se observa quanto ao comediógrafo romano 
Plauto, autor pertencente ao período arcaico da literatura latina que 
imprimiu em suas comédias muitos dos elementos da cultura popu‑
lar. Nele se encontram paródias dos temas sérios da cultura oficial, 
personagens cujos costumes e falares denunciam tipos populares, 
além da realidade das tavernas, o tópos da glutonaria, a licencio‑

14 Marina Warner, em seu estudo das narrativas populares, Da fera à loira: sobre contos 
de fadas e seus narradores (1994), chama a atenção para a ligação existente entre O 
asno de ouro, de Apuleio, e histórias de origem folclórica, como os contos de fadas. 
Tal semelhança é sobretudo visível no episódio de Eros e Psique, ouvido pelo asno 
Lúcio de uma velha que tenta consolar certa moça sequestrada. Ora, muitos motivos 
presentes nessa narrativa são semelhantes ao conto A bela e a fera. A pesquisadora 
reconhece a importância de O asno de ouro como registro de narrativas populares que 
teriam influenciado a tradição dos chamados contos de fada literários, capitaneada 
por expoentes como Perrault, os irmãos Grimm e Andersen (Warner, 1999, p.174).
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sidade vulgar, os jogos verbais e tantos outros elementos apontados 
por Bakhtin como indícios grotescos oriundos da comicidade popu‑
lar. Curiosamente, os elementos grotescos do teatro de Plauto po‑
dem ser encontrados nas farsas medievais, e o fato de Plauto ser 
influenciado por elementos originários da comédia latina primitiva 
permite uma associação de sua obra à Commedia dell’Arte, a qual, 
por seu turno, além de também ter raízes na comédia latina primi‑
tiva (como atestam a semelhança entre as personagens de ambas as 
modalidades teatrais, os expedientes cômicos e as técnicas de tipifi‑
cação das personas dramáticas), parece ter extraído vários elemen‑
tos dos textos plautinos, tais como a comédia de erros e os jogos 
vocabulares.

A possível influência de Plauto sobre a Commedia dell’Arte re‑
mete a um fenômeno muito comum na cultura popular – a aclima‑
tação de fontes eruditas à realidade do povo, fenômeno esse que 
acaba por minimizar as fronteiras entre a cultura do vulgo e a cultu‑
ra das elites. Como os costumes populares são intercambiáveis com 
o contexto cultural das elites eruditas, seria difícil precisar que de‑
terminadas manifestações estéticas seriam típicas de cada uma des‑
sas instâncias que não se apresentam isoladas. Ao se pensar na atua‑
ção do grotesco na Antiguidade, esse problema recebe relevo, visto 
que, mesmo que não conte com o registro da inclinação do gosto 
oficial para suas possibilidades, há indícios de sua presença. Como 
se pretendeu mostrar nos exemplos anteriores, coincidentemente 
ou não, essa presença apresentou‑se sempre associada a uma cultu‑
ra popular.

Isso não significa que o material com marcas do grotesco que 
chegou à posteridade seja popular. Afinal, as fontes estéticas, so‑
bretudo literárias da cultura do vulgo são quase inacessíveis, já que, 
com frequência, não contam com o interesse das elites em preservá‑
‑las e, no caso específico da literatura, o fato de esse material em 
geral ter origem em modalidades orais não contam com registros 
escritos. As comédias antigas, os dois primeiros romances latinos 
– Satyricon, de Petrônio, e as Metamorfoses, de Apuleio –, os epi‑
gramas obscenos e jocosos, como os de Marcial e tantos outros 
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exemplos de obras antigas nas quais o grotesco tem certa atuação, 
parecem casar o registro do ambiente erudito com a realidade po‑
pular. Desse modo, a presença do grotesco nessas obras parece ir ao 
encontro das formulações de Bakhtin, para quem o grotesco e o 
imaginário do povo são elementos íntimos e imbricados.

Os exemplos fornecidos pelo contexto artístico da Antiguidade 
permitem que se intua que a presença do grotesco se restringiu a 
uma esfera marginal da cultura da época. O romantismo parece ter 
notado esse fator e, em busca da afirmação de sua identidade frente 
à tradição, viu no grotesco uma categoria anticlássica, já que negava 
os postulados estéticos conhecidos das civilizações greco‑latinas, 
inspiradoras do conceito de classicismo. Com efeito, ao se observar 
a maneira como o grotesco foi galgando terreno no gosto romântico, 
torna‑se evidente seu vínculo com as manifestações estéticas de ex‑
ceção, excentricidade e mesmo marginalidade. Os românticos fler‑
taram de perto com expedientes considerados de mau gosto pelos 
clássicos, buscaram influências em fontes que, quando não desco‑
nhecidas, eram desprezadas pelos “classicismos”. Os românticos 
também ambicionaram despertar nos espectadores efeitos extre‑
mos, como o arrebatamento do sublime e a desorientação do gro‑
tesco – algo que a beleza harmônica e elegante das estéticas neoclás‑
sicas não explora com frequência. Podemos dizer que a permanência 
do grotesco no romantismo deve‑se em muito à ambição de dar 
uma resposta aos tratados estéticos clássicos e à tentativa de inven‑
ção de uma nova estética.

Para o centro do romantismo:  
o espírito moderno e o grotesco

Ao se observar o contexto alemão, por exemplo, nota‑se que, na 
segunda metade do século XVIII, o grotesco vai gradativamente 
despertando a atenção dos estetas da época, servindo geralmente ao 
esforço de definição de elementos e efeitos estéticos estranhos aos 
padrões de arte do Aufklärung presentes em modalidades artísticas 
muitas vezes marginalizadas. Os estudos sobre caricatura de Wie‑
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land, presentes no Unterredung mit dem Pfarrer von X (1775) – 
texto citado por Kayser –, fornecem uma amostra curiosa da ex‑
pansão do conceito de beleza ocorrida nessa época entre os 
germânicos e de como tal fenômeno acaba por coincidir com, se não 
culminar na, aceitação do grotesco como um dos pendores da arte 
moderna. Wieland divide as caricaturas em três tipos: 1) as verda‑
deiras, as quais se caracterizariam por ser verossímeis, fiéis ao ob‑
jeto, limitando‑se a reproduzir a fealdade encontrada no modelo 
original; 2) as exageradas, as quais intensificam as peculiaridades 
de dado objeto a fim de provocar‑lhe uma distorção, sem, no en‑
tanto, resvalar na inverossimilhança; 3) as fantásticas, ou grotescas, 
nas quais a imaginação do artista, sem comprometer‑se com o veros‑
símil, entrega‑se ao absurdo, gerando monstros impossíveis (Kay‑
ser, 2003, p.30). É interessante notar que Wieland atribui a estas 
últimas o efeito de causar “nojo” e “gargalhada”, reações contra‑
ditórias que refletem a ambiguidade característica do grotesco, 
uma ambiguidade, aliás, já observada na tendência de composição 
de híbridos monstruosos e da fusão do horrendo ao risível nos or‑
namentos.

Tradicionalmente, como visto, o adjetivo grotesco tem como 
campo as artes plásticas, referindo‑se a produções em que se obser‑
vam uma liberdade fantasiosa e motivos extravagantes, muitas ve‑
zes tidos como risíveis, análogos aos vistos nos ornamentos grotes‑
cos. Ora, por influência desses ornamentos, grotesco passou a 
definir as formas que se apresentem mais surpreendentes e insub‑
missas à ordem esperada e à verossimilhança. Os efeitos grotescos 
assinalam a identidade reconhecida entre a categoria que os com‑
porta e o riso, visto que ambos se baseiam em efeitos de discrepân‑
cia entre o que se reconhece como comum e o que se apresenta como 
anormal.15 O termo grotesco figura em muitas reflexões sobre obras 

15 Muitas teorias do riso veem o fenômeno como resultado da constatação de algo es‑
tranho ao esperado. A teoria do humor de Schopenhauer, por exemplo, concebe o 
riso como a incongruência entre a parte concreta e a abstrata do mundo; ou seja, sur‑
ge da associação de um conceito a um objeto discrepante a ele, portanto, de uma 
junção cognitiva do heterogêneo (Alberti, 1999, p.161). O conceito de humor de 



214	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

comumente associadas ao riso, motivo pelo qual está presente no 
escrito de Wieland sobre a caricatura – uma modalidade cômica. 
Kayser explica que o gosto pelas gravuras de Jacques Callot, cujos 
motivos tinham origem na Commedia dell’Arte, e a popularidade 
das estampas do caricaturista inglês Hogarth contribuíram para o 
reconhecimento da caricatura como uma forma legítima de arte, 
despertando, assim, a atenção da crítica para essas manifestações. 
Callot e Hogarth são célebres pelo uso de expedientes grotescos, de 
modo que a categoria do grotesco não poderia ser ignorada por 
Wieland.

O estudo de Wieland contribui para o esclarecimento de dois 
pontos em relação à história do grotesco. Em primeiro lugar, o fato 
de dedicar‑se a um gênero artístico menor – a caricatura – evidencia 
que nessa época as reflexões estéticas começaram a voltar a atenção 
para objetos de estudo comumente desprezados pela arte oficial, 
vendo neles manifestações estéticas legítimas. Justamente por esses 
objetos serem configurados segundo postulados estranhos à arte 
canônica, demandam novos conceitos para seu entendimento e cri‑
térios para sua avaliação. Ora, parece ter sido como forma de res‑
ponder ao desafio que essas manifestações impõem aos tratados 
estéticos tradicionais que a categoria do grotesco surge nas discus‑
sões acerca de arte. O exemplo da caricatura ilustra bem esse fenô‑
meno: por visar a efeitos cômicos por meio da deformação, a carica‑
tura apresenta‑se como algo dissonante em relação aos postulados 
que embasavam as altas artes plásticas do século XVIII: o mimetis‑
mo e o equilíbrio, que caracterizam as pinturas do Século das Lu‑
zes, encontram sua antítese nas distorções e exageros da caricatura, 
assim como a altivez temática e a elegância das pinturas tradicio‑
nais destoam agudamente de seu caráter burlesco, advindo daí a 
necessidade de categorias novas, também estranhas aos cânones. 
Favorecido por tais fenômenos, do qual a caricatura é um exemplo, 

Schopenhauer pauta o riso na constatação do estranhamento, algo, como se vê, se‑
melhante ao grotesco.
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o grotesco vai deixando de ser um vocábulo de pouca precisão, em 
geral associado ao ridiculamente disparatado, para tornar‑se uma 
categoria precisa.

O outro dado interessante à história do grotesco presente nas 
formulações de Wieland reside em sua concepção de grotesco como 
algo um tanto distanciado do cômico regular e mais próxima do 
sentido conferido modernamente ao grotesco. Wieland, ao definir 
suas caricaturas grotescas, associa‑as ao fantástico, ao inverossímil, 
ao estranho face à realidade comum. Ora, tal associação pode ser 
vista como uma novidade, visto que, na época de Wieland, o termo 
grotesco ainda estava subordinado ao cômico, diferentemente do 
que ocorre hodiernamente, em que as potencialidades desorienta‑
doras e abstrusas do grotesco são tomadas como critérios para sua 
avaliação. Curiosamente, nos estudos sobre caricatura de Baudelai‑
re, dedicados a Hogarth, Jacques Callot e Francisco de Goya, as 
distorções fantásticas, a mescla do heterogêneo, a subversão do 
possível – aspectos semelhantes aos atribuídos por Wieland às cari‑
caturas grotescas – são tomadas como indício de modernidade. Ao 
refletir sobre o estilo de Goya, diz Baudelaire:

Goya é sempre um grande artista, com frequência medonho. Une à 
alegria, à jovialidade, à sátira espanhola do bom tempo de Cervantes 
um espírito muito mais moderno, ou pelo menos que foi muito procu‑
rado nos tempos modernos, o amor do inapreensível, o sentimento dos 
contrastes violentos, dos pavores da natureza e das fisionomias huma‑
nas estranhamente animalizadas pelas circunstâncias. (Baudelaire, 
1993, p.76)

Baudelaire vê nas gravuras de Goya a junção de duas tendên‑
cias. Uma remete à tradição satírica ligada a Cervantes, sátira esta 
descrita como jovial e alegre, não havendo nela nada de perturba‑
dor. A outra tendência observada é a de retratar o estranho, buscar 
figurar o “inapreensível”, a junção dos contrastes, a animalização 
do humano e o horror. Tratam‑se de características perturbadoras 
que, como se pode ver, são abarcadas pelo grotesco. É válido notar 
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ainda que tal tendência é definida pelo poeta como moderna, em 
oposição à sátira alegre, que pertence a uma tradição mais antiga. 
Baudelaire, nessa apreciação da obra de Goya, define as caracterís‑
ticas da modernidade em termos análogos ao grotesco, assinalando 
assim a identidade entre os dois conceitos. Com base nisso, ao se 
lembrar das categorias definidas por Wieland, as caricaturas por 
ele definidas como grotescas seriam as mais próximas do espírito 
moderno.

É válido lembrar que Wieland é praticamente contemporâneo 
do Sturm und Drang, movimento que apresentou uma série de 
ideias opostas ao pensamento da Ilustração. É precisamente nesse 
movimento, que preparou o terreno para que o romantismo germâ‑
nico medrasse, que surgem as primeiras apologias dos gêneros 
menores – tais como nas manifestações estéticas populares como os 
contos de fadas, teatro de títeres, etc. Ainda no Sturm und Drang, 
a conhecida mescla do cômico ao trágico, a qual foi um dos fatores 
responsável pela adoração de Shakespeare pelos românticos, é pos‑
ta em prática e mesmo teorizada pela primeira vez. No quadro des‑
sas novidades, o grotesco encontrará um lugar de destaque, mar‑
cando, por exemplo, a dramaturgia de Lenz e Kleist sob as formas 
do exagero, do desvirtuamento da tradição e da operação dos con‑
trastes na concepção dramática desses autores, que pretenderam 
unir, a exemplo de Shakespeare, o cômico e o trágico, o elevado e o 
baixo, o sublime e o grotesco. No âmbito teórico, é também no 
Sturm und Drang que o grotesco encontra, como aponta Bakhtin, a 
sua primeira apologia – o texto Arlequim, ou a defesa do cômico gro
tesco (1761), de Justus Möser (Bakhtin, 1993, p.31).

O texto de Möser, uma defesa dos elementos cômicos de origem 
popular no teatro oficial, nasce de uma querela com estetas associa‑
dos ao Aufklärung, os quais, compartilhando a opinião de Gotts‑
ched e seus discípulos, pretenderam banir os expedientes dramáti‑
cos que desequilibrassem as formas restritas dos gêneros específicos. 
Os dramaturgos sob os auspícios dos quais se estabeleceu o drama 
do Aufklärung viam nas manifestações híbridas comuns ao teatro 
alemão da época – nas quais o cômico frequentava eventualmente o 
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trágico, como atesta a figura de Arlequim em muitas peças de teor 
sério – uma corrupção das unidades dramáticas tradicionais. Möser 
compõe então, em resposta, uma obra na qual Arlequim defende 
sua presença no drama sério. Seus argumentos pautam‑se, primei‑
ramente, pela sua alta genealogia na Commedia Dell’Arte16 e não 
nas farsas vulgares de rua, visto que a Commedia Dell’Arte se apoia‑
ria nas regras clássicas da harmonia e do belo, diferenciando‑se da 
comicidade de feira; em segundo lugar, Arlequim justifica sua 
presença nos dramas amparado nas funções edificantes do riso. Ora, 
segundo ele, a jocosidade é necessária ao espírito humano por con‑
ferir leveza e alegria à vida (Bakhtin, 1993, p.31).

É flagrante o fato de Möser associar em sua apologia de Arle‑
quim o grotesco ao riso, algo condizente com a concepção tradicio‑
nal. Todavia, o fato de Möser defender a permanência do elemento 
burlesco (representado por Arlequim) mesmo em peças de teor sé‑
rio traz implicações úteis à constituição das formas que o grotesco 
assume modernamente, visto que o produto nascido da união do 
trágico ao grotesco jocoso seria contraste, híbrido e mesmo deso‑
rientador. A consciência de uma comicidade desorientadora pre‑
sente no grotesco da Commedia Dell’Arte parece influir sobre Mö‑
ser quando ele se refere a essa modalidade teatral como quimérica, 
caráter esse que se justificaria pela reunião do heterogêneo e do 
exagero caricaturesco que aproximaria a Commedia Dell’Arte do 
universo dos sonhos impossíveis – características que mais tarde 
seriam atribuídas ao grotesco. Arlequim, ou a defesa do cômico gro
tesco surge, portanto, como uma espécie de proposta relativizadora 
dos gêneros dramáticos tradicionais e aponta para um novo concei‑

16 No século XVIII, a Commedia Dell’Arte já havia conquistado o gosto das elites, dei‑
xando as ruas para adentrar o ambiente cultural das altas camadas da sociedade. A 
história da ascensão da Commedia Dell’Arte apresenta uma série de indícios; por 
exemplo, as gravuras de Jacques Callot, com motivos oriundos da Commedia 
Dell’Arte, datadas do século XVII, alcançaram no século XVIII grande populari‑
dade; nessa época, inclusive, muitas tramas baseados nas encenações tradicional‑
mente improvisadas da Commedia Dell’Arte receberam versões escritas, chegando 
aos grandes teatros da Europa. Um exemplo pode ser encontrado nas peças de Gol‑
doni, sobretudo na célebre Arlequim, ou o servidor de dois amos.
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to de beleza apoiado no contraste que conta com o grotesco como 
um de seus elementos indissociáveis.

Justus Möser constitui uma das mentalidades importantes para 
o estabelecimento do Sturm und Drang e sua defesa do grotesco pa‑
rece condizente com o fenômeno da inserção de motivos estéticos 
marginais aos postulados estéticos vigentes realizada pelos artistas 
desse movimento. A concepção do grotesco como uma categoria de 
arte marginal, cujas formas se constituem à revelia do gosto tradi‑
cional, parece ser comum à mentalidade da segunda metade do sé‑
culo XVIII, como atesta outro estudo tradicional do grotesco escri‑
to por Flögel, a História do cômico grotesco (1788). Apoiando‑se em 
manifestações populares medievais e não em obras de arte, Flögel 
concebe o grotesco como algo que diverge das regras estéticas co‑
muns, constituindo um elemento anticlássico inserido na arte 
(Bakhtin, 1993, p.31). Como se pode notar, mais uma vez o grotes‑
co surge como um fenômeno de contracorrente e novidade, como o 
índice de um novo conceito de beleza. A característica apontada 
por Flögel como distintiva do grotesco é o exagero, ao qual se opo‑
ria a estética clássica precisamente por esta apoiar‑se nos postulados 
do equilíbrio e da verossimilhança. Flögel ofereceu duas contribui‑
ções importantes para a teorização do grotesco: a primeira é a asso‑
ciação ao contexto cultural popular, algo mais tarde retomado por 
Bakhtin; a segunda, a percepção do caráter anticlássico do grotesco, 
aspecto condizente com a concepção que os românticos teriam des‑
sa categoria.

Observando‑se as considerações de Wieland, Möser e Flögel so‑
bre o grotesco, percebe‑se que, na segunda metade do século XVIII, 
os estetas começam a notar que o grotesco apresenta expedientes 
que o diferenciam do cômico regular, constatação essa que prepara 
terreno para sua categorização entre os românticos. Comparando 
esses três autores, citados pelos dois mais expressivos teóricos do 
grotesco do século XX – a saber, Bakhtin e Kayser –, é possível dar 
relevo a algumas características do grotesco comuns a eles. Assim, 
o grotesco, nessa época de formação da sensibilidade moderna, pa‑
rece estar associado principalmente ao exagero, ao hibridismo e ao 
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fantástico, particularidades que acompanhariam o grotesco em 
toda a história da constituição do conceito, desde a descoberta dos 
ornamentos da Antiguidade até as manifestações mais recentes do 
fenômeno. Tais características sugerem o caráter perturbador e 
mesmo subversivo do grotesco, o que justifica sua permanência no 
romantismo como postulado de uma proposta de renovação esté‑
tica. No entanto, para que o grotesco assumisse um papel de maior 
importância na estética, parece ter sido necessário seu deslocamento 
da margem para o centro da prática artística, algo que os românti‑
cos fizeram atribuindo gravidade tanto às suas manifestações quan‑
to à sua teorização. Um dos esforços de elevação do grotesco parece 
ser encontrado em sua dissociação do cômico comum, operada pe‑
los românticos pela inserção de elementos, tais como o terror e o 
patético, no tópos do riso grotesco.

A busca pela subversão dos cânones operada pelos românticos 
contribuiu para uma ressignificação dos conceitos estéticos tradi‑
cionais. Outrora subordinado ao cômico, o grotesco costumava 
expressar‑se apenas como forma de jocosidade despretensiosa. Já 
com os românticos, os aspectos inquietantes do grotesco têm prece‑
dência, fato que coincide com a visão um tanto subversiva que os 
românticos têm do próprio riso.

Muitas obras românticas atestam a dissociação gradativa do 
grotesco da comicidade jocosa, o que o encaminha a manifestar as 
potencialidades mais perturbadoras e estranhas do riso. Ao se ob‑
servar, por exemplo, a obra de E. T. A. Hoffmann, não apenas o 
cômico, mas também gêneros mais despretensiosos recebem uma 
acentuação de seu caráter terrífico por meio de expedientes grotes‑
cos. Em sua novela Pequeno Zacarias, assim chamado Cinábrio 
(1818), os elementos reincidentes nos contos de fadas veem à tona 
para configurar uma crítica ao espírito do Aufklärung, crítica que se 
apresenta de forma aguda, oscilando entre o ridículo e o sério me‑
diante a intervenção constante do grotesco. Nessa obra, o grotesco 
aproxima‑se de tal forma do maravilhoso do cotidiano que o uni‑
verso ficcional desafia qualquer correspondente fora da instância 
do próprio texto. O mundo comum é subvertido pela intervenção 
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do maravilhoso, e a atmosfera maravilhosa dos contos de fadas não 
se ajusta perfeitamente a seus correlatos na cultura popular, já que, 
em Pequeno Zacarias, a realidade maravilhosa não está suspensa em 
um tempo impreciso, em uma instância distante, como nos contos 
populares, mas possui uma datação específica (cujo estranhamento 
é acentuado pela proximidade cronológica da narrativa com a época 
em que foi escrita) e ambientação bem marcada e realista. Além do 
mais, a confluência do maravilhoso na instância da realidade faz 
com que os eventos impossíveis de o Pequeno Zacarias, permeados 
pelo grotesco, sejam acrescidos por uma atmosfera desorientadora: 
operações mágicas, deformidades fantásticas e metamorfoses agem 
sobre personagens que poderiam existir perfeitamente no mundo 
real. Mesmo as passagens jocosas do texto, marcadas pelo exagero  
e pela caricatura, não surtem apenas efeitos risíveis, mas também 
perturbadores, já que geralmente nascem de uma hipérbole absur‑
da de possibilidades reais.

O universo de Hoffmann, localizado entre o maravilhoso e o real, 
entre o risível e o sinistro, entre o cômico e o patético, parece refletir 
precisamente as formas que o grotesco assume no romantismo, for‑
mas essas que parecem advir de sua independência face aos motivos 
cômicos usuais, junto aos quais o grotesco tem sua origem.

Desde os primórdios do romantismo, o grotesco pode assumir 
uma nova face ao transpor os limites normalmente circunscritos ao 
riso, como demonstram as Nachtwachen des Bonaventura (Rondas 
noturnas de Bonaventura), de autor anônimo, romance publicado 
em 1804, no qual um narrador apresenta uma perspectiva do riso 
anômala, o riso enquanto faculdade satânica, inclinada antes à dor 
que à alegria. Kayser cita a passagem do romance na qual a sátira, 
concebida como uma expressão deletéria do riso, é harmonizada 
com o elemento satânico, revelando uma série de semelhanças com 
o riso ambíguo do grotesco:

o demônio, para vingar‑se do “mestre de obra”, enviou como mensa‑
geiro a gargalhada; sob a máscara da alegria, foi recebida de bom grado 
pelos homens, “até que, por fim, tirou o disfarce e, como sátira, os en‑
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carou maliciosamente”. Enviada do demônio é a sátira e seu riso é dia‑
bólico. (Kayser, 2003, p.62)

Como o grotesco comumente pauta‑se por contrastes, todas as 
formas de comicidade acrescidas por elementos contrários à pró‑
pria natureza do cômico, pautada pela alegria e pela leveza, com o 
romantismo passaram a definir‑se mediante o grotesco. O humor 
negro, os esgares ridículos matizados pela melancolia e pelo patéti‑
co, o riso oriundo do terror e do asco, e tantas outras manifestações 
tradicionais do grotesco, parecem dialogar com essa concepção do 
narrador de Nachtwachen, na qual o riso tem origem no diabólico. 
Com efeito, o motivo do riso associado ao mal fará tradição no ro‑
mantismo e o grotesco caminhará irmanado a esse motivo em vá‑
rias obras românticas. Baudelaire, em considerações sobre o cô‑
mico, mostra‑se sensível a essa tradição romântica, e, como nas 
Nachtwachen des Bonaventura, também vê no diabólico o princípio 
motor do riso. Reproduzindo o tema tradicional da altivez demo‑
níaca, já presente, por exemplo, no Satã do Paraíso perdido, de Mil‑
ton, Baudelaire vê uma correspondência entre autossuperesti‑
mação, riso e doença, três faculdades diabólicas:

o cômico é um dos mais claros signos satânicos do homem e uma das 
inúmeras complicações contidas na maçã simbólica [...] o riso, dizem, 
vem da superioridade [...] da mesma forma, era preciso dizer: o riso vem 
da ideia de sua própria superioridade. Uma verdadeira ideia satânica! 
Orgulho e aberração! Ora, é notório que todos os loucos dos manicô‑
mios possuem a ideia de sua superioridade desenvolvida em excesso. 
[...] observem que o riso é uma das expressões mais frequentes e mais 
numerosas da loucura. (Baudelaire, 1998, p.14)

Nesse contexto, superioridade não significa força. O riso, para o 
poeta francês, tem algo de mórbido, como uma faculdade maldita. 
Essa demonstração de superioridade revela‑se nociva, visto haver 
“um sintoma de fraqueza no riso”. A prova desse aspecto para Bau‑
delaire seria a impossibilidade de controlar o riso ante o ridículo, 
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mesmo quando esse aspecto corresponde a um grande dano ou  
a uma fatalidade: “que sinal mais frequente da debilidade do que 
uma convulsão nervosa, um espasmo involuntário comparável à es‑
ternutação, e causado pela imagem da desgraça alheia?” (Baudelai‑
re, 1998, p.14). O riso assim concebido é amoral, ou mesmo imoral; 
oriundo de um impulso maldito e causado por eventos negativos, 
revela‑se uma doença satânica, concepção frequente no pensamen‑
to romântico. A despeito de o riso grotesco estar normalmente as‑
sociado ao nocivo no romantismo, seu fator distintivo parece ser 
antes sua capacidade desorientadora que sua potencialidade nefas‑
ta. A liberação do grotesco da comicidade tradicional operada no 
romantismo mostra‑se um tanto mais complexa e parece sintetizar 
muitas singularidades e contradições da sensibilidade romântica.

Ao lado do Cromwell, de Hugo, e da Conversa sobre a poesia, de 
Schlegel, Wolfgang Kayser destaca como um dos maiores estudos 
da era romântica dedicado ao grotesco a Introdução à estética, de 
Jean Paul (1804). Kayser lembra que o texto de Jean Paul em ne‑
nhum momento refere‑se diretamente ao grotesco; aliás, nem se‑
quer utiliza tal vocábulo. Todavia, sua teoria sobre o riso, pautada 
no amálgama entre opostos e no desconforto, segundo Kayser, 
guardaria muitas semelhanças com o conceito de grotesco.

A Introdução à estética, como destaca Kayser, nasce de um es‑
forço de Jean Paul em dissecar os próprios expedientes de seu esti‑
lo, ampliando‑se, no entanto, a uma consideração sobre a arte de 
seu tempo. Como comprova a leitura que os contemporâneos desse 
poeta alemão fizeram de sua obra – a exemplo da defesa de seu esti‑
lo híbrido e extravagante por Friedrich Schlegel na “Carta ao ro‑
mance”, já discutida neste trabalho –, a produção de Jean Paul pri‑
ma por uma ironia acentuada, pela ligação com o onírico e por uma 
forma de expressão que reúne, sob a égide do riso, conceitos disso‑
nantes entre si, como o horror, o desconforto e mesmo a angústia, 
podendo‑se definir dessa forma as manifestações do grotesco em 
sua obra.

Em Introdução à estética, Jean Paul traduz as cifras que com‑
põem suas narrativas, nas quais muitas das práticas e temas da poe‑



LIRA	DISSONANTE	 223

sia moderna já se manifestam, tais como a mistura dos gêneros em 
sua prosa, permeada pelo lirismo ou no conteúdo filosófico de seus 
textos, assim como nos motivos que apresenta, reunindo o jocoso ao 
patético – ou os leitmotivs reincidentes na poesia moderna, como a 
orfandade metafísica expressa na morte de Deus ou a aproximação 
da linguagem estética com o universo dos sonhos. A síntese das 
idiossincrasias da obra de Jean Paul pode ser encontrada em sua 
concepção do cômico. Para ele, o riso, antes de ser expressão da ale‑
gria, estaria dotado de um elemento perturbador, questionador dos 
arrimos seguros da realidade, constituindo uma força entrópica, de‑
finida como “ideia aniquiladora do humor” (Kayser, 2003, p.58). O 
humor para Jean Paul, em muitos aspectos, aproxima‑se da ironia 
de Schlegel, visto que atua como uma faculdade que, invertendo a 
perspectiva comum da realidade com seus jogos, revelaria uma rea‑
lidade estranha ao comum e desorientadora dos conceitos usuais.

Por conta disso, Kayser vê no potencial aniquilador que o hu‑
mor assumiria em Jean Paul uma proximidade com o fundamento 
básico do conceito de grotesco elaborado em seu estudo O grotesco: 
configuração na pintura e na literatura – a fórmula do mundo alhea‑
do. Para justificar tal proximidade, Kayser cita a seguinte passa‑
gem de Introdução à estética: “O ceticismo que [...] se constitui, 
quando o espírito corre o olhar sobre a tremenda massa de opiniões 
conflitantes que se move ao seu redor; qual uma vertigem de alma 
que de repente transforma nosso mundo em rápido movimento no 
estranho do mundo existente”. (Paul apud Kayser, 2003, p.58). Essa 
passagem permite uma associação do humorismo grotesco de Jean 
Paul com o ceticismo, concebido como uma forma de desconfiança 
particular acerca do real que acabaria por converter o mundo co‑
mum em uma realidade estranha, colocando, portanto, em xeque a 
realidade consensual por intermédio das potencialidades subjeti‑
vas, assim como ocorre no conceito de ironia de Schlegel.

Com efeito, Kayser reconhece essas semelhanças, e como seus 
estudos veem no cerne da estrutura do grotesco um elemento disfó‑
rico e deletério, isento de qualquer intenção edificante, as seme‑
lhanças entre o humor aniquilador de Jean Paul e a bufonaria trans
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cendental de Schlegel parecem soar a ele como uma fissura que 
compromete a uniformidade do grotesco. Tanto Jean Paul como 
Schlegel concebem o grotesco como um conceito ontológico e o co‑
locam como um dos elementos constituintes do ideal de transcen‑
dência depositado na arte, a qual deveria encaminhar‑se ao infinito. 
Consciente disso, Kayser interpreta esse aspecto do grotesco de 
Jean Paul como uma exceção às potencialidades do grotesco, já que, 
para ele, a desorientação do grotesco serviria à revelação da angús‑
tia manifestada na forma do abismal e do estranho, e não à busca de 
um olhar novo e depurado do real, como parecem ambicionar Jean 
Paul e Schlegel. Acerca disso, diz Kayser:

Não obstante, por mais aniquilador e satânico que pareça este hu‑
mor [o de Jean Paul], ele não é realmente, para Jean Paul, nem abis‑
mal e nem apenas destruidor [...] O aniquilamento da realidade finita 
pode e deve realizar‑se somente porque o humor, ao mesmo tempo 
conduz para cima, “à ideia do infinito”. As expressões idiomáticas de 
Jean Paul indicam estar aludindo a um absoluto para o qual o humor 
nos leva: o grotesco de Jean Paul, isto é, seu humor aniquilante, 
assemelha‑se ao grotesco de Schlegel, ou seja, a seu arabesco na Con
versação sobre a poesia. [...] Será que a definição do conceito, efetuada 
por Jean Paul, nos apartou do caminho percorrido até aí pelo grotesco? 
Em seus escritos teóricos encontra‑se material suficiente para respon‑
der afirmativamente à questão. Mas a passagem pela ideia aniquila‑
dora do humor deixa transparecer, com suficiente clareza, a familia‑
ridade de Jean Paul com o humor satânico, o qual só destrói, só aliena, 
sem nos dar as asas a fim de levantar voo para o céu. (Kayser, 2003, 
p.58‑9)

Como se pode notar, a convivência interinfluente entre o riso 
aniquilador, cético e desorientador e a sublimação da consciência 
subjetiva no absoluto, presentes na concepção de humor de Jean 
Paul, soam para Kayser como uma contradição. O grotesco, para 
ele, definir‑se‑ia apenas por seu conteúdo disfórico e por sua reve‑
lação de uma aridez existencial, por isso, tem reservas em aceitar 
esse elemento constituinte do conceito de grotesco de Jean Paul. 
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No entanto, não se pode negar o destaque de Jean Paul entre as rea‑
lizações grotescas da literatura germânica: para Kayser (2003, 
p.59), as produções de Jean Paul “São, provavelmente, as maiores 
plasmações do grotesco em língua alemã”. No entanto, como loca‑
lizar Jean Paul, o maior dos poetas germânicos do grotesco, em um 
conceito de grotesco cuja estrutura esteja assentada nos alicerces do 
desamparo frente ao real e na experiência da queda no abismo de‑
solador, quando esse mesmo poeta vê no grotesco uma forma de 
alçar voo a uma realidade mais sólida, uma forma de leitura do ab‑
soluto e da verdade? Kayser resolve o problema destacando que, 
embora Jean Paul veja no grotesco uma possibilidade de transcen‑
dência, esta nunca se opera, já que o absoluto não é atingido, e a 
frustração decorrente da impossibilidade de transcender revela a 
dor da constatação do encarceramento do indivíduo em si próprio. 
Desse modo, o tópos da angústia é perceptível na obra de Jean Paul, 
e por consequência em seu conceito de humor, adequando‑se per‑
feitamente à estrutura do grotesco cunhada por Kayser:

Mas será a ideia do infinito, do céu, do mundo divino, do corpo lu‑
zente – Jean Paul emprega, e com um traço estilístico significativo, as 
figuras mais heterogêneas –, será esta ideia, repetimos, uma certeza nos 
universos do poeta, tal como o foi, talvez, na cosmovisão do pensador? 
Parece‑nos que uma insegurança última faz parte do conteúdo propria‑
mente dito da obra de Jean Paul. Ao ardor todo com que representa as 
exaltações anímicas de suas personagens elevadas, mistura‑se, não só a 
tristeza acerca da caducidade terrena dos grandes momentos, não ape‑
nas uma dor pelo fato de tudo ficar nas sensações subjetivas e as portas 
do céu jamais se abrirem efetivamente, mas, ao mesmo tempo, uma 
dúvida sobre se realmente se trata de portais e muralhas de um céu. O 
poeta do seráfico e do dionisíaco teve, afinal de contas, de escrever 
sempre de novo as visões do abismal, as aparições noturnas da destrui‑
ção e do horror de que Deus não existe. São provavelmente, as maiores 
plasmações do grotesco em língua alemã. (Kayser, 2003, p.59)

Como demonstra o exemplo de Friedrich Schlegel, os român‑
ticos buscaram expandir a poesia ao infinito (Wellek, 1965, p.11), e 
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Jean Paul parece compartilhar esse anseio que levou os românticos 
à demanda de uma arte absoluta que reproduzisse os contornos im‑
possíveis da realidade, tais como a consistência dos sonhos, as for‑
mas do Nada e a música do silêncio, como forma de se chegar ao 
infinito e à verdade essencial, velada pela ilusão dos sentidos. Na 
esteira desse projeto, o romantismo parece ter visto no grotesco 
uma forma de incorporar à arte elementos considerados tradicio‑
nalmente a antítese do belo, como o mau gosto, o asqueroso e o ir‑
regular. Incorporando esse “outro lado da beleza” aos postulados já 
conhecidos, a poesia moderna parece ter encontrado a sua via de 
afirmação por meio da exploração dos contrastes, gerando o que 
Schlegel chamou de elemento romântico, para ele, o verdadeiro ob‑
jetivo da poesia que, ao reunir os opostos, tornaria a arte absoluta.

Com base nessas premissas, parece perfeitamente aceitável  
que para Jean Paul a destruição mediante o riso grotesco fosse a 
vereda para a elevação ao infinito, já que, liberado das convenções 
finitas da realidade, passíveis de aniquilação pelos expedientes 
dessa forma de humor iconoclasta por ele definido, a subjetividade 
poderia vislumbrar o que há de substancial no universo. Dessa 
maneira, a não aceitação desse aparente paradoxo presente nas for‑
mulações de Jean Paul sobre o humor, por parte de Kayser, parece 
não condizer com as possibilidades de realização do projeto idea‑
lista que muitos românticos viram em seus usos do grotesco. Mes‑
mo a angústia destacada por Kayser é justificável pelo contexto do 
romantismo, já que a impossibilidade de realização do ideal de 
transcendência romântica parece ter sempre frequentado a menta‑
lidade dos artistas do período. Incerteza, hesitação e mesmo fra‑
casso surgem como efeitos colaterais comuns do êxtase romântico 
pela busca do absoluto.

No fragmento 47 do Lyceum der schönen Künste (1797), Schle‑
gel já se mostra atento às incertezas que envolvem a busca do abso‑
luto, dizendo, em concordância com seu conceito de Witz, que: 
“Quem quer algo infinito não sabe o quer. Mas não se pode inver‑
ter a afirmação” (Schlegel, 1994, p.87). No final do século XIX, 
Mallarmé, em seu célebre Soneto do cisne, materializará a angústia 
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da impossibilidade de realização do ideal poético por meio da ale‑
goria de um cisne congelado sob um lago que em vão tenta alçar 
voo:

Le vierge le vivace et le bel aujourd’hui 
Va‑t‑il nous déchirer avec un coup d’aile ivre 
Ce lac dur oublié que hante sous le givre 
Le transparent glacier des vols qui n’ont pas fui!

Un cygne d’autrefois se souvient que c’est lui 
Magnifique mais qui sans espoir se délivre 
Pour n’avoir pas chanté la régions où vivre 
Quand du stérile hiver a resplendi l’ennui.

Tout son col secouera cette blanche agonie 
Par l’espace infligée à l’oiseau qui le nie, 
Mais non l’horreur du sol où le plumage est pris,

Fântome qu’à ce lieu pur éclat assigne, 
Il s’immobilise au songe froid de mépirs 
Que vêt parmi l’exil inutile le Cygne.17

(Mallarmé, 1945, p.67‑8)

Os signos da ausência e da esterilidade, representações da irrea‑
lização poética, abundam nesse poema, como na referência ao frio, 
no cromatismo que obsessivamente paira em torno da cor branca e 
na virgindade atribuída ao cisne. A ligação entre o cisne e o artista é 
evocada de imediato, já que a tradição dos motivos poéticos vê no 
cisne uma espécie de cantor sublime e melancólico, normalmente 

17 “O virgem, o vivaz e o belo hoje/ Vai nos estraçalhar com um lance de asas ébrio/ 
Este duro lago esquecido que habita sob a neve/ O transparente gelo dos voos que 
não foram!/ Um cisne de outrora se lembra que seria/ Magnífico, mas que sua espe‑
rança se foi/ Por não ter cantado a região onde vive/ Quando do estéril inverno res‑
plandeceu o tédio./ Todo o seu colo agita esta branca agonia/ Pelo espaço infligida 
ao pássaro que a nega,/ Mas não o horror do solo onde a plumagem está presa,/ 
Fantasma que em seu lugar assinala sua pura claridade,/ Se imobiliza no sonho frio 
de desprezo/ Que reveste de exílio inútil o Cisne” (tradução livre de nossa autoria).
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símbolo do poeta ideal. O esforço em vencer o silêncio e o Nada, 
em busca do absoluto, manifesta‑se nas asas imóveis do cisne, inca‑
pacitadas de alçar aos céus (portanto ao infinito) por serem opri‑
midas pelo gelo (o vazio que agrilhoa a poesia). Fora isso, a ho‑
mologia acústica entre os vocábulos cygne (cisne) e sygne (signo) 
acaba por explicitar a relação entre o pássaro congelado e a enun‑
ciação poética exilada no silêncio.

Esses dois exemplos comprovam que, ao longo de toda a tradi‑
ção romântica, o risco de perder‑se em busca do ideal fora conheci‑
do, e tal angústia, antes de demover os poetas de sua demanda, pa‑
rece ter aguçado ainda mais seus anseios. Mais uma vez, o caráter 
estrito da teoria de Kayser, que prende o grotesco a uma estrutura 
um tanto engessada (algo já notado por estudiosos como Bakhtin e 
Burwick), compromete a leitura do estabelecimento do conceito na 
sensibilidade romântica. Jean Paul, tanto por atribuir ao riso uma 
faculdade destrutiva e caótica, quanto por ver nele uma via de aces‑
so ao ideal, parece dar mostras de uma tendência de tratamento 
dado pelo romantismo ao humor que acabou por permitir que o 
grotesco fosse tratado como uma categoria estética autônoma e sé‑
ria. Ao atribuir gravidade a uma forma de comicidade ambígua e 
contraditória, Jean Paul acaba por insinuar o novo status que o gro‑
tesco ocuparia no romantismo – não mais como um expediente li‑
mitado ao cômico, ou um vocábulo impreciso, mas uma categoria 
determinante para o entendimento da estética moderna, por sinte‑
tizar muitas de suas práticas e aspirações.

O aparente triunfo do grotesco no romantismo demonstra pos‑
suir seus subsídios em um dos baluartes desse movimento – a atri‑
buição do fazer estético às instâncias mais subjetivas do indivíduo. 
Partindo‑se das premissas de Bakhtin, segundo as quais o grotesco 
originalmente seria uma categoria pautada no coletivo, na expres‑
são da alegria compartilhada por indivíduos diluídos na experiên‑
cia de inter‑relações representadas pelas multidões carnavalescas, a 
prática do grotesco a partir do romantismo possui suas particulari‑
dades. Todas as inversões, configurações da surpresa e jogos com as 
convenções que no grotesco popular expressariam a alegria do re‑
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baixamento da gravidade do mundo às funções essenciais da vida – 
tônicas do realismo grotesco de Bakhtin – dentro das propostas es‑
téticas do romantismo, convertem‑se em um ludismo intimista, em 
uma concepção segundo a qual o indivíduo concebe‑se como isola‑
do de qualquer forma de alteridade. As formas esdrúxulas do gro‑
tesco serviriam à expressão do egocentrismo acentuado, encenações 
de uma fantasia que se rebela contra a vida comum e impõem seus 
produtos contra ela de forma violenta.

Enquanto o realismo grotesco da cultura popular buscava evi‑
denciar o mundo às avessas como uma representação acessível ao 
imaginário coletivo oposto à realidade oficial, o grotesco romântico 
surge, por sua vez, também como oposição à realidade oficial; opo‑
sição, no entanto, pautada em um outro mundo, nascido nas grotas 
mais profundas do sujeito, sem correspondente na realidade exte‑
rior. Bakhtin se refere ao grotesco do romantismo, por suas seme‑
lhanças com o grotesco popular, como um carnaval, mas não como 
um carnaval primaveril, luminoso e público, mas um carnaval in‑
vernal, sombrio e particular, um carnaval não de praça, mas, 
apropriando‑se da terminologia bakhtiniana, um carnaval de câ
mara (Bakhtin, 1993).

O romantismo, como dito, buscou seus modelos na margem da 
cultura clássica, voltando os olhos muitas vezes para a cultura po‑
pular, na qual possivelmente encontrou as formas circunscritas ao 
grotesco. No entanto, atendendo a seu programa de renovação da 
arte, parece ter distorcido as práticas originais do grotesco, adap‑
tando‑as a seus projetos estéticos, de modo que, mesmo ao apre‑
sentar motivos comuns ao que Bakhtin chama de realismo grotesco, 
depreenda deles novas potencialidades. Assim, podemos dizer que 
as inversões do grotesco popular, veículos para uma concepção 
mais leve do mundo, servem, no romantismo, à invenção de um 
mundo estranho, configurado pela desorientação da perspectiva 
comum e que busca nos efeitos de surpresa o que eles possuem não 
de supressão do convencional em prol do riso, mas de perda de re‑
ferências e seguranças. Wolfgang Kayser, atento a esse aspecto, 
concebeu o grotesco como um fenômeno da constatação da falha de 
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ordenação das estruturas do mundo conhecido; seu conceito de 
grotesco, como dito anteriormente, assumiria, assim, a imagem do 
mundo alheado, do universo tornado subitamente estranho e hostil 
ao homem.

O surgimento súbito do anômalo:  
o mundo alheado de Kayser

No quadro da crítica atual, os estudos sobre o grotesco de Wolf‑
gang Kayser, condensados no livro O grotesco: configuração na pin
tura e na literatura (1957), têm importância central para a discussão 
do conceito. O crítico alemão compõe um vasto panorama em tor‑
no das ocorrências do grotesco, tanto na história da arte quanto na 
história da crítica. Suas reflexões iniciam‑se na etimologia do termo 
e sua ligação com os ornamentos dos séculos XV e XVI, chegando 
até a literatura e artes plásticas contemporâneas, passando antes 
por considerações sobre a pintura de Bosch e Brueghel, as caricatu‑
ras de Callot, a Commedia dell’Arte, o teatro do Sturm und Drang, a 
ficção romântica, e muitas manifestações do século XIX e início do 
século XX. O estudo de Kayser privilegia principalmente o quadro 
das artes na cultura germânica, o que parece apropriado, visto de‑
verem‑se ao impulso de críticos da Alemanha os primeiros estu‑
dos e considerações sobre o grotesco, e estar esse fenômeno, ao 
menos como concebido modernamente, intimamente ligado ao ro‑
mantismo, cujas origens se localizam nas culturas anglo‑saxã e ger‑
mânica.

Kayser reconhece como características típicas do grotesco o hi‑
bridismo do heterogêneo, o fantasioso e a expressão da arte por ele‑
mentos contraditórios, como na síntese entre riso e pavor, asco e 
fascínio, etc. No entanto, esses aspectos definem em sua teoria um 
papel parcial do grotesco, pois são apenas sintomas do real sentido 
do conceito, que reside na constatação do mundo comum tornado 
estranho, a percepção da fragilidade das convenções do real:
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O mundo do grotesco é o nosso mundo – e não é. O horror mescla‑
do ao sorriso tem seu fundamento justamente na experiência de que 
nosso mundo confiável, aparentemente arrimado numa ordem bem 
firme, se alheia sob a irrupção de poderes abismais, se desarticula nas 
juntas e nas formas e dissolve em suas ordenações. (Kayser, 2003, 
p.40).

Todas as manifestações que no estudo de Kayser são reconhe‑
cidas como grotescas, em sua essência, convergem para este aspecto 
um tanto lúgubre: a consciência de que o mundo, subitamente, 
pode revelar‑se estranho e ordenado por regras desconhecidas. Os 
exageros da caricatura, por exemplo, desafiam as regras de verossi‑
milhança, os híbridos animalescos dos ornamentos geram mons‑
tros desconhecidos pela natureza, o riso do teatro popular leva o 
homem a se deparar com sensações contraditórias, advindas da 
mescla do cômico com o trágico, o mundo dos sonhos e da loucura 
desvirtua as regras do nosso mundo, assim como a linguagem em‑
pregada de forma lúdica e nonsense na poesia anfigúrica revela uma 
estranheza entre conceito e forma. Enfim, todas as manifestações 
do grotesco na arte são reflexos do alheamento do mundo. Mesmo 
as manifestações cômicas do grotesco, na teoria de Kayser, não são 
encaradas como inteiramente leves. Isto porque, devido a sua natu‑
reza pautada no contraditório e no estranho, conceitos ligados ao 
fenômeno do mundo conhecido em via de cair no absurdo, revelam‑
‑se promotoras de um riso perturbador e não alegre: “Por mais ridí‑
culo que haja no grotesco, devido à desfiguração e ao absurdo, 
encontra‑se nele um elemento assustador diante da instabilidade, 
da falta de fundamento seguro que é repentinamente sentida” 
(Kayser, 2003, p.130).

A ideia de riso típica do grotesco, segundo Kayser, pode ser en‑
contrada nos escritos de Jean Paul Richter. Suas teorias sobre o hu‑
mor encaram o riso como portador de uma faculdade maldita e 
subversiva, capaz lançar‑se contra o mundo a fim de eliminar toda 
a sua finitude. Kayser define o humorismo em Jean Paul da seguin‑
te forma: “O riso do humor não se apresenta livre; nasce ao contrá‑
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rio, ‘aquele sorriso em que há ainda... uma dor’. Os melhores hu‑
moristas, devemo‑los a ‘um povo melancólico’ (os ingleses). O 
maior humorista, no entanto, seria... o diabo” (Kayser, 2003, p.58). 
O riso ambíguo, amalgamado à dor e de natureza satânica, como 
dito anteriormente, parece constituir parte da tradição da concep‑
ção de humor romântica. Baudelaire, fiel a essa tradição, atribui aos 
românticos a compreensão do aspecto ambíguo do riso, concebendo 
a dor como atributo íntimo do humor. Para ilustrar sua concepção 
de riso, Baudelaire usa a figura de Melmoth, personagem de Matu‑
rin, difundido na literatura gótica e inspirador dos heróis de Byron, 
que passariam a constituir o tipo do herói satânico, um leitmotiv 
recorrente na literatura romântica. Para Baudelaire, “O riso de 
Melmoth [...] é a explosão perpétua de sua cólera e de seu sofri‑
mento” (Baudelaire, 1998, p.15). Esse tipo de riso, caro aos român‑
ticos, parece definir a natureza atribuída por Kayser ao aspecto cô‑
mico do grotesco: um riso perturbador, contraditório e aflito, 
definido por conceitos disfóricos como dor e medo, não tendo qual‑
quer relação com a alegria.

Os critérios dos quais Kayser parte para a determinação do con‑
ceito de grotesco são bastante influenciados pelas ocorrências do 
fenômeno posteriores à literatura romântica, em particular no con‑
texto da literatura alemã, como observa Bakhtin (Bakhtin, 1993, 
p.41). Sua concepção está ligada, principalmente, a motivos das 
narrativas de ficção influenciadas pelo romantismo. Por exemplo, a 
temática da morte de Deus presente em Jean Paul e os autômatos e 
marionetes de Hoffmann parecem relacionar‑se com sua concep‑
ção de grotesco como a consciência de que o mundo é regido por 
forças estranhas e desconhecidas. Vale lembrar aqui que uma das 
definições que Kayser dá ao grotesco é a de expressão do id, conce‑
bido como o desconhecido que se insere no mundo (Kayser, 2003, 
p.159). A manifestação dessa força pode ser observada, segundo 
Kayser, num tema caro ao grotesco – a loucura:

Na demência o elemento humano aparece transformado em algo 
sinistro; mais uma vez como se um id, um espírito estranho, inumano 
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se houvesse introduzido na alma. O encontro com a loucura é como 
umas das percepções primigênias do grotesco que a vida nos impinge. 
(Kayser, 2003, p.159)

O id, assim definido, seria uma força manipuladora do homem e 
do mundo, uma espécie de titereiro invisível que submete o universo 
a uma ordem estranha constatada pela percepção do grotesco.

Kayser menciona que os ornamentos grotescos também foram 
denominados de sogni dei pittori, designação que vê essa categoria 
estética como expressão da liberdade da fantasia criadora, uma for‑
ma de configurar “sonhos despertos”. Já no caso de tópicos român‑
ticos como os autômatos, títeres e possessos, Kayser vê por trás de‑
les a ideia de uma força estranha que rege o mundo e, assim, dá 
origem ao grotesco. Bakhtin (1993, p.43) vê nestes dois exemplos o 
caráter contraditório da teoria de Kayser: se o mundo é regido por 
forças misteriosas, então não haveria liberdade para o surgimento 
de produtos da imaginação. De fato, concordamos que Kayser pa‑
rece dar mais importância aos aspectos negativos e fantásticos do 
grotesco, submetendo até as manifestações mais jocosas e despre‑
tensiosas aos temas e concepções modernos. A descrição feita por 
Kayser sobre os ornamentos evidencia essa atitude:

Na palavra grottesco, como designação de uma determinada arte 
ornamental, estimulada pela Antiguidade, havia para a Renascença 
não apenas algo lúdico e alegre, leve e fantasioso, mas, concomitante‑
mente, algo angustiante e sinistro em face de um mundo em que as 
ordenações de nossa realidade estavam suspensas. (Kayser, 2003, 
p.20)

Nessa passagem, Kayser ressalta o caráter ambíguo do grotesco 
no qual o monstruoso se associa ao riso como reflexo de sua dupla 
significação: por um lado, ridículo, por outro, assustador. A des‑
peito disso, Kayser acentua um aspecto sinistro que não está neces‑
sariamente presente nos ornamentos, mas, sim, pertencente às ma‑
nifestações grotescas da modernidade.
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A crítica feita a Kayser destaca certa anacronia presente em sua 
teoria. O autor apresenta um panorama do grotesco desde o século 
XV ao XX, considerando ocorrências heterogêneas da categoria, 
como pintura, literatura e drama. Mesmo quando trata de ma‑
nifestações do grotesco na arte ornamental, nas pinturas de Brueg‑
hel e na Commedia dell’Arte, ele leva em consideração conceitos 
aplicáveis à literatura do século XIX em diante, como a evidência 
do horror e do estranho no cotidiano e o caráter sinistro do riso. 
Mikhail Bakhtin alega que o conceito de Kayser não se aplica ao 
grotesco em outra época senão a que se inicia com o romantismo 
(Bakhtin, 1993, p.41). As ocorrências do grotesco em outros perío‑
dos pedem outros critérios de avaliação, parecendo escapar à defi‑
nição central de Kayser do conceito de grotesco como expressão do 
mundo alheado.

Também sofre crítica o fato de Kayser limitar o fenômeno gro‑
tesco à constatação da falha na orientação do mundo. Manifesta‑
ções na arte que se apresentem nitidamente como estranhas, mas 
que não estejam dentro de uma convenção de mundo comum não 
se enquadram nesse conceito, o mesmo valendo para expressões ar‑
tísticas que não dependem de uma relação de verossimilhança com 
um mundo passível de subversão (a poesia, por exemplo). Frede‑
rick Burwick aponta para o fato de Kayser estabelecer critérios rí‑
gidos para o reconhecimento do grotesco nas obras de arte: não são 
todas as manifestações de estranheza e incongruência que podem 
ser definidas como grotescas segundo sua concepção, mas apenas 
as que se mostrem discrepantes em relação à ordem prevista para o 
mundo cotidiano.

Burwick (1987, p.14) observa também que a teoria de Kayser 
em muitos momentos se aproxima do fenômeno que, na terminolo‑
gia de Tzvetan Todorov, recebe a denominação de fantástico. Essa 
semelhança talvez possa ser explicada pelo fato de Kayser desen‑
volver sua teoria pautado por exemplos dominantemente perten‑
centes à prosa ficcional, em vez de outros gêneros. O fantástico é 
definido por Todorov como o súbito aparecimento na narrativa de 
um evento estranho e inexplicável, que aparentemente contradiz as 
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leis naturais. O gênero fantástico, para ele, deve deixar o leitor e o 
protagonista em permanente dúvida quanto à natureza natural ou 
sobrenatural de tal evento. Se a dúvida for solucionada, o fantástico 
cede lugar ao gênero estranho (se a explicação para a ocorrência for 
natural) ou para o gênero maravilhoso (se a explicação para a ocor‑
rência for sobrenatural):

O fantástico se fundamenta essencialmente numa hesitação do lei‑
tor – um leitor que se identifica com a personagem principal – quanto 
à natureza de um acontecimento estranho. Esta hesitação pode se re‑
solver seja porque se admite que o acontecimento pertence à realida‑
de; seja porque se decide que é fruto da imaginação ou resultado de 
uma ilusão; em outros termos, pode‑se decidir se o acontecimento é 
ou não é. (Todorov, 1992, p.166)

Como se vê, à semelhança da definição de Kayser para o grotes‑
co, o fantástico de Todorov é sustentado pela surpresa e pela incer‑
teza. Desse modo, o fantástico seria “a hesitação experimentada 
por um ser que só conhece as leis naturais, face a um acontecimento 
aparentemente sobrenatural” (Todorov, 1992, p.31).

Quando Kayser alega que o universo dos contos de fadas não 
pode ser definido como grotesco, sustenta seu argumento dizendo 
que o mundo dos contos de fadas não é o mundo cotidiano que se 
revela estranho, mas um mundo baseado em outras regras, não ha‑
vendo assim o alheamento do real. Uma vez que nos contos de fa‑
das o sobrenatural é uma forma de se explicar o mundo, não cau‑
sando estranhamento ou surpresa, Todorov, por seu turno, também 
não o caracteriza como fantástico, mas como maravilhoso:

No caso do maravilhoso, os elementos sobrenaturais não provocam 
qualquer reação particular nem nas personagens, nem no leitor implí‑
cito. Não é uma atitude para com os acontecimentos narrados que ca‑
racteriza o maravilhoso, mas a própria natureza desses acontecimen‑
tos. (Todorov, 1992, p.60)
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Observa‑se assim que o grotesco de Kayser e o fantástico de To‑
dorov possuem ampla área de intersecção. Isso se deve, talvez, ao 
fato de Kayser ter‑se debruçado prioritariamente sobre a prosa de 
ficção (e o drama), tratando apenas de relance as manifestações do 
grotesco na poesia. É bem verdade que a poesia, desde os românticos 
e principalmente a partir do século XIX, com destaque para a obra de 
Baudelaire, nutre gosto especial pela busca da beleza no raro, estra‑
nho e contraditório. O grotesco manifesta‑se na poesia de formas va‑
riadas, seja na remissão a imagens que expressem ambiguidade e 
horror, seja no uso de metáforas a fim de unir o heterogêneo e criar 
uma realidade espantosa, inexistente no mundo exterior à lírica.

Conforme observa Hugo Friedrich em Estrutura da lírica moder
na, é próprio da poesia da modernidade buscar reunir o inconciliável 
por meio do uso metafórico: nas associações estranhas presentes na 
poesia encontra‑se grande parte das manifestações do grotesco na lí‑
rica. A estética simbolista, que representa o extremo de muitos expe‑
dientes do romantismo, nutriu um gosto especial pela união do dís‑
par e expressão do inexprimível, e buscava desafiar as regras da 
realidade alicerçada na crença da correspondência entre os conceitos, 
postura que dá margem à expressão do híbrido e do dissonante e à 
criação de uma realidade rebelde que afronta as concepções de nor‑
malidade. É uma poesia que, para flexibilizar o real, não raramente 
se vale do grotesco. Apesar de Kayser chegar a descartar a existência 
do grotesco na substância da lírica, admite‑o apenas no plano da ex‑
pressão, definido por ele como plano de representação:

Familiaridade e estranheza são categorias de ubicação anímico‑
‑corpórea no espaço tridimensional. Por sua essência, porém, o mundo 
da lírica não abarca as coisas como espaço tridimensional contemplá‑
vel. Diluímo‑nos nele como num fluxo ou sopro, tornamo‑nos ele 
mesmo. O grotesco, em contrapartida, importuna quem se defronta 
com ele como cena ou imagem dotada de movimento. Por mais varia‑
dos que sejam os traços grotescos acusados pela poética da lírica mo‑
derna, trata‑se de meios de representação, mas não da substância pro‑
priamente dita da poesia lírica. (Kayser, 2003, p.137)
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Mais uma vez recorrendo a Hugo Friedrich, pode‑se dizer que 
na produção da poesia lírica moderna o chamado plano de expres‑
são torna‑se o aspecto privilegiado pelos artistas, tornando‑se o 
palco da promoção das rupturas empreendidas a fim de libertar a 
lírica da tradição. Portanto, é justamente como forma de represen‑
tação, ou, seria melhor dizer, como forma de expressão, que o gro‑
tesco se manifesta na poesia promovendo, através da linguagem, a 
reconfiguração das relações entre os elementos do mundo. As me‑
táforas são por excelência as forças que criam o grotesco na poesia. 
No seu jogo de livre associação de imagens, muitas vezes tentam 
unir elementos incompatíveis, gerando híbridos monstruosos e es‑
tranhos que expressam o inusitado. O que pode levar Kayser a des‑
considerar a existência do grotesco na lírica é o fato de sua teoria 
defender a existência do fenômeno na frustração ou surpresa ante 
as expectativas de funcionamento do mundo, e de o universo da 
poesia não obedecer às regras do cotidiano, regras essas que a prosa 
de ficção e o drama podem reproduzir para, então, as subverter 
pelo grotesco.

Kayser descarta o grotesco como essência da lírica, mas reco‑
nhece‑o na pintura, partindo das artes visuais para chegar às lite‑
rárias. Nas pinturas grotescas, como em retratos caricatos, ou nas 
composições híbridas de Archimboldo (nas quais nem sempre é 
possível traçar algo de fantástico), o grotesco está presente pela ma‑
neira de composição extravagante e pelas formas dissonantes e am‑
bíguas, como Kayser mesmo reconhece. Na poesia, principalmente 
moderna, nos meios de estruturação da linguagem e no elenco de 
imagens que se associam nas metáforas, há semelhanças com as 
formas composicionais da pintura. A poesia goza de liberdade para 
fundar realidades por meio de palavras, assim como a pintura por 
meio de formas visuais; o que permite dizer que o grotesco na poe‑
sia parece se dar (exceto no caso de poemas narrativos, cujos exem‑
plos podem ser vistos em alguns textos de Lautréamont18 ou nas 

18 Em Os cantos de Maldoror, do conde de Lautréamont (Isidore Ducasse), a poesia 
tinge‑se de acentuados matizes grotescos. Muitos dos cantos constituem narrativas 
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baladas românticas, nos quais a narratividade existente já revela 
traços grotescos) não tanto pela apresentação de eventos, mas sim 
pela composição plástica por meio de usos particulares da lin‑
guagem, uma forma de configuração que parece se dar mais em 
analogia com a pintura do que ocorre com a prosa de ficção.

A despeito das críticas existentes, os estudos de Kayser se apre‑
sentam como um dos mais importantes esforços em se entender  
a teoria do grotesco. Seu vasto panorama mostra os motivos e for‑
mas com que o fenômeno se apresentou ao longo dos séculos, as‑
sim como a recepção por parte da crítica. O diálogo feito por Kay‑
ser com estetas e artistas que trataram da matéria do grotesco desde 
o século XV permite observar as características associadas ao con‑
ceito e as vicissitudes de sua concepção ao longo dos séculos. Kayser 
dedica atenção especial ao período que se estende do fim do século 
XVIII ao XX, dando atenção às manifestações e teorias românticas, 
o que parece ser importante para a constituição de sua teoria, visto 
que ela abarca, fundamentalmente, o grotesco moderno.

Alguns aspectos do grotesco escapam a Kayser: sua dedicação à 
categoria no tocante à época moderna e ao quadro das produções 
artísticas exclui aspectos do grotesco presentes em épocas anterio‑
res e no âmbito da cultura não canônica. Já a teoria de Mikhail 
Bakhtin sobre o grotesco dedica‑se a um quadro ausente nos traba‑
lhos de Kayser, uma vez que se propõe a estudar a categoria do gro‑
tesco a partir da cultura popular. Segundo o crítico russo, as origens 
do fenômeno têm suas raízes ligadas aos motivos das festas e do 
imaginário do povo. As teorias de Kayser e Bakhtin constituem o 
material mais completo e discutido sobre o grotesco na atualidade, 
sendo, portanto, importante ressaltá‑las. A fim de destacar aspec‑
tos do fenômeno não visíveis em Kayser, considerar‑se‑á a seguir, 
brevemente, o grotesco sob a ótica de Bakhtin.

em que o grotesco não se dá apenas pela linguagem, mas também pela ocorrência de 
eventos estranhos. Como exemplo, serve a passagem em que Maldoror, após um 
naufrágio e uma luta sangrenta com tubarões, entrega‑se a uma relação amorosa com 
um tubarão fêmea, havendo nessa relação uma fusão grotesca entre o humano e o 
animal por meio do erotismo (Lautréamont, 1986, p.115‑23).
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O espantalho de mãos dadas com o povo:  
a teoria do grotesco de Bakhtin

Como dito anteriormente, é no seio da cultura popular que  
Mikhail Bakhtin localiza as origens das figurações grotescas. De 
acordo com seu estudo sobre as influências populares nos roman‑
ces de Rabelais, A cultura popular na Idade Média e Renascimento: 
o contexto de François Rabelais (1977), o grotesco tem como mani‑
festações as festas públicas profanas da Idade Média e Renas‑
cimento, sendo necessária a consideração desses fenômenos para o 
entendimento pleno da categoria:

O problema do grotesco e de sua essência estética só pode ser cor‑
retamente colocado e resolvido dentro do âmbito da cultura popular da 
Idade Média e da literatura do Renascimento, [...]. Para compreender 
as múltiplas significações e a força dos diversos temas grotescos, é pre‑
ciso fazê‑lo do ponto de vista da unidade cultural popular e da visão 
carnavalesca do mundo; fora desses elementos, os temas grotescos 
tornam‑se unilaterais, débeis e anódinos. (Bakhtin, 1993, p.45)

Segundo Bakhtin, festas como as Asinárias, as Soities e os carna‑
vais eram ocasiões em que a ordem da vida cotidiana sofria uma 
inversão, de modo a que todos os aspectos sérios e graves enfrentas‑
sem um processo de subversão e rebaixamento. Por apresentarem 
uma série de motivos e práticas estranhas à ordem cotidiana e te‑
rem, no entanto, lugar reservado na vida do povo, as festas públicas 
da Idade Média e do Renascimento são definidas por Bakhtin como 
uma outra vida, a “segunda vida do povo”, ou o carnaval. O pro‑
cesso de inversão e rebaixamento existente nessas ocasiões dava 
margem à ridicularização das instituições austeras e dos poderosos: 
o elevado se tornava comum e o medo cedia lugar ao riso. No car‑
naval, as barreiras de distinção entre os indivíduos são temporaria‑
mente suspensas; mesmo a hierarquia, aspecto fundamental na 
concepção de mundo do homem medieval, é anulada. As festas ofi‑
ciais da Idade Média e do Renascimento acentuavam o caráter hie‑
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rárquico da sociedade feudal, o que tinha como implicação inevi‑
tável a seriedade. Já o carnaval contava com o riso grotesco como 
elemento de transposição de qualquer barreira social.

O movimento que caracteriza o fenômeno grotesco é descen‑
dente e o tópos do imaginário grotesco é o baixo em todas as suas 
figurações: a terra, o subterrâneo e o útero. No grotesco definido 
por Bakhtin, o elevado submerge no baixo e se renova. A concep‑
ção de correspondência entre o corpo humano e o universo serve de 
ilustração para a concepção de grotesco dos festivais medievais e 
renascentistas. Utilizando‑se o corpo como representação da reali‑
dade podem‑se visualizar dois polos, um representado pelo eleva‑
do, que constitui a cabeça e o rosto, onde se localizam as abstrações 
e a espiritualidade, e um outro, caracterizado pelo ventre e órgãos 
inferiores, representante dos apetites e da animalidade. O grotesco 
localiza‑se no baixo corporal, atuando como uma força que traga o 
elevado ao húmus e renova‑o pelo riso espontâneo e pela alegria.

No carnaval há a vulgarização do mundo. O universo do corpo 
torna‑se o único universo, visto que conceitos abstratos e elevados, 
como morte, poder e vida, são rebaixados à realidade corporal. A 
deglutição, o coito, os corpos estraçalhados, a gestação e a velhice 
são imagens que definem o grotesco desses festivais, pois repre‑
sentam processos de transformação do corpo individual em par‑
tícula passível de fusão com o exterior, constituindo, portanto, a 
expressão da individualidade em agonia. Órgãos como boca, geni‑
tálias e os orifícios que incorporam o exterior através do coito e da 
deglutição e expelem o interior pelo parto ou excreção, são figuras 
típicas do grotesco, pois neles o corpo deixa de ser único e isolado. 
Como se pode notar, o grotesco medieval aponta para uma concep‑
ção em que a realidade é vista como um grande corpo coletivo, 
manifestando‑se como um desejo de fusão de realidades distintas, 
ou mesmo antagônicas, num único híbrido. O grotesco é um cami‑
nho para a indistinção entre o que conceitualmente parece separa‑
do, por isso, pode ser caracterizado pelos pontos intermediários 
entre os polos de uma mudança (Bakhtin, 1993, p.22). Em função 
disso, a incompletude e o hibridismo são motivos típicos do gro‑
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tesco, representando os estágios da metamorfose que caracteriza 
esse conceito.

O grotesco presente nos festivais de rua da Idade Média e Re‑
nascimento tem como característica marcante a alegria, sendo uma 
forma de dessacralizar os aspectos graves e opressivos que consti‑
tuem o universo das leis e da fé, ou seja, da “vida oficial”, por meio 
do riso espontâneo, e tem como motivo típico os aspectos baixos do 
corpo. A ridicularização promovida pelo grotesco nos festivais me‑
dievais é regeneradora: rebaixa o elevado, não apenas para convertê‑
‑lo em matéria do riso, mas sobretudo para torná‑lo comum ao ho‑
mem, derrotando dessa maneira o temor frente ao desconhecido. O 
grotesco assim definido pode ser visto como o horror vencido pelo 
riso: “o grotesco medieval e renascentista, associado à cultura cô‑
mica popular, representa o terrível através dos espantalhos cômi‑
cos, isto é, na forma do terrível vencido pelo riso. O terrível adquire 
sempre um tom de bobagem alegre” (Bakhtin, 1993, p.34).

Na ótica do riso, todos os temores, quando não expurgados, 
convertem‑se em motivos festivos, estando, portanto, a serviço de 
uma função reconfortante e protetora que as festividades populares 
parecem configurar na esfera dos costumes medievais e renascen‑
tistas. Com efeito, Jean Delumeau, em História do medo no Ociden
te, trata dos diversos mecanismos de convivência com ameaças e 
terrores, reais ou imaginários, operados pelas populações medie‑
vais e renascentistas. Ao investigar o papel aziago que a noite ocupa 
no imaginário popular dessas épocas, Delumeau destaca as diver‑
sas festas populares utilizadas como antídotos dos medos noturnos. 
Elas assumem, assim, as mesmas funções benéficas que Bakhtin 
atribuiu aos festejos e o riso permeado de motivos grotescos. Delu‑
meau chama a atenção para o fato de que:

As cerimônias de Natal e as fogueiras de são João, as “noitadas” 
dos camponeses bretões, as algazarras que marcavam as noites de bo‑
das, os tumultos, as reuniões de peregrinos vindos de muito longe que, 
chegado o fim da jornada, esperavam a aurora na – ou nas proximi‑
dades da – igreja que era o objetivo de sua viagem: todas essas manifes‑
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tações coletivas constituíam uns tantos exorcismos dos terrores da noi‑
te. (Delumeau, 1989, p.103)

O riso do carnaval difere muito do riso presente em outros con‑
textos culturais, visto que tem caráter universal e indistinto. Em 
festas medievais como o Risus Paschalis, a festa dos tolos ou as Soi
ties, toda a coletividade está submetida ao cômico. Assim, mesmo 
quem ri é objeto do riso. O que difere muito do humor satírico que 
caracteriza o riso em outros períodos, como no romantismo e na 
modernidade. Na sátira, o riso surge de um distanciamento crítico 
por parte de quem ri do objeto ridicularizado; assim, as manifes‑
tações cômicas populares não poderiam ser definidas, facilmente, 
pela sátira, já que se pautam pela indistinção entre as partes ativas  
e passivas da dinâmica do ridículo, não apresentando a distância 
necessária à sátira. Mesmo os textos paródicos medievais têm como 
objetivo, não a sátira, mas o rebaixamento do texto sério por meio 
do riso, a fim de renová‑lo como algo comum e leve. Pode‑se citar  
o exemplo da Coena Cypriane, paródia em que personagens bíblicas 
entregam‑se à glutonaria e à vulgaridade. Não há nesse texto a sá‑
tira das escrituras, mas sim uma celebração da alegria e do corpo 
(Bakhtin, 1993, p.252).

Mesmo as representações do sacro na Idade Média e Renasci‑
mento contavam com a participação do cômico e paródico; os mis‑
térios também constituem um exemplo da inserção do riso no âm‑
bito da representação do sagrado, visto sempre contarem com 
eventos jocosos paralelos às encenações da matéria baseada em te‑
mas bíblicos e na hagiografia. A origem da farsa está intimamente 
ligada a essas paródias sacras, parte integrante dos mistérios que, 
posteriormente, passaram a formar um gênero independente (Jakob‑
son, 1999, p.32). O elemento ridículo aí inserido não tem a inten‑
ção de abalar a fé no sagrado, algo impossível no contexto medieval, 
em que a crença no poder de Deus era absoluta. A onipresença di‑
vina parece justamente fornecer os subsídios para a inserção do riso 
na fé – como Deus é absoluto, a Ele estão subordinados todos os 
aspectos da vida, inclusive os que tangem ao jocoso, que oferecem o 
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contraponto de Sua graça e perfeição. Observa Jakobson a respeito 
dos mistérios medievais:

Tanto para o dramaturgo quanto para o espectador medieval não 
havia blasfêmia no mistério burlesco. [...] A fé na Eucaristia, a Nativi‑
dade e a Ressurreição eram poderosas demais para serem abaladas por 
uma paródia. A ressurreição farsesca tornava risível não a bem aventu‑
rada Paixão, mas inanidades deste mundo em contraste com os venerá‑
veis eventos da história sagrada. (Jakobson, 1999, p.32)

O Mistério pode ser visto como uma materialização da relação 
do homem medieval com o riso: por um lado, tem‑se o sagrado ina‑
balável, por outro, a necessidade de reduzir o mundo à leveza da 
vida comum. A alegria tem, assim, um lugar na vida do povo, re‑
presentando o terreno e o material – o grotesco consiste em uma das 
formas de expressão dessa alegria associada ao vulgar e à vida se‑
cular, localizada num polo oposto ao sagrado.

Uma figura que encarna por excelência os motivos do grotesco 
popular medieval é o diabo. Por representar o lado diametralmente 
oposto ao da divindade, o diabo encarna todos os aspectos inferio‑
res do mundo. Enquanto Deus representa o excelso e o espiritual, 
portanto o sublime, o diabo encarna o grotesco, expresso na bestia‑
lidade, nos apetites e na materialidade. Sua representação como 
mal absoluto e antideus data da Idade Moderna. No carnaval, o 
diabo é festivo, representando a glutonaria e a licenciosidade, o que 
fica expresso em sua representação híbrida (meio homem, meio 
animal) e em sua presença constante em farsas como figura burles‑
ca. O diabo inspirou muitas figuras cômicas populares dos séculos 
posteriores à Idade Média, como o Arlequim da Commedia dell’Arte 
e o Pantagruel dos romances rabelaisianos – personagens bufas que 
originalmente eram representações diabólicas nas festas do povo 
(Bakhtin, 1993, p.285).

O elemento grotesco que se evidencia na cultura popular, con‑
forme aponta a teoria de Bakhtin, tem como característica principal 
a alegria. Todas as suas imagens estão indissociavelmente ligadas à 



244	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

vida e suas manifestações básicas. As obscenidades do grotesco, 
por exemplo, convergem para a fertilidade, as deformidades exage‑
radas e formas hiperbólicas do corpo são representações da abun‑
dância, a fusão observada nos corpos híbridos expressa a aspiração 
à indistinção e ao infinito do coletivo. E mesmo a morte, represen‑
tada pelo grotesco, apresenta um tom festivo, pois se mostra como 
um outro aspecto da vida – a possibilidade de renovação e renasci‑
mento que a ideia da morte representa é de suma importância para 
essa concepção de grotesco.

As esferas da vida comum, segundo as concepções do grotesco 
bakhtiniano – chamado pelo autor de realismo grotesco por ater‑se à 
realidade permeada pelo maravilhoso em oposição ao grotesco ro‑
mântico, que remete ao fantástico –, são tomadas como um micro‑
cosmo de toda a dinâmica do grotesco. O cotidiano vulgar revelaria 
as manifestações da inversão da ordem comum do mundo, além de 
expressar a alegria universal que residiria nas instâncias mais bai‑
xas e fundamentais da vida. Ao se observarem as manifestações li‑
terárias que se apropriaram dos motivos grotescos populares da 
Idade Média e do Renascimento pode‑se evidenciar esse aspecto 
do grotesco. O movimento de rebaixamento da seriedade ao cômi‑
co com fins à renovação da realidade relaciona‑se com o próprio 
caráter cíclico da natureza, que o grotesco expressaria de maneira 
metonímica nas manifestações do cotidiano. O romance Gargan
tua, de Rabelais, autor que serve de eixo para as considerações de 
Bakhtin, apresenta uma série de amostras dessa característica do 
grotesco popular, nas quais eventos cotidianos de importância apa‑
rentemente ínfima assumem grandes proporções. De início, na 
ocasião do nascimento de Gargantua, em pleno Mardi Gras, vários 
comensais, entregues à bebedeira, discorrem sobre os benefícios da 
bebida em consonância com reflexões sobre questões sérias como a 
salvação da alma, virtude e a transitoriedade da vida. Na conversa 
dos bêbados, depara‑se com a seguinte passagem:

– Ora falemos de bebida. [...]/ – Eu bebo eternamente. Para mim, 
a eternidade é a bebida, e a bebida a eternidade [...]/ – Eu molho, ume‑
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deço, bebo, tudo por medo de morrer!/ – Beba sempre que não morre‑
rá/ – Se eu não beber, se ficar seco, estarei morto. Minha alma irá parar 
num brejo. A alma nunca vive em seco. [...]/ – Bela coisa! Nossos pais 
beberam muito e esvaziaram os barris./ [...] – E cagaram, e cantaram. 
Bebamos! (Rabelais, 1957, p.43‑4)

Essa passagem do romance é construída em uma sequência dia‑
lógica na qual são feitas apologias à bebida por meio da subversão 
de máximas da sabedoria popular. É de se destacar o fato de que as 
falas são indicadas sem apresentação das personagens que as profe‑
riram. O anonimato das sentenças, sua sucessão cumulativa e a 
opinião única por elas sustentada (beber é benéfico) evidenciam a 
aspiração à indistinção e à coletividade que Bakhtin atribui ao gro‑
tesco popular, visto que esses elementos reproduzem uma única 
voz, composta por uma multidão de outras vozes, aglomeradas, 
para, em uníssono, fazer a defesa dos prazeres. O elogio da vida 
mundana é comum aos gêneros populares da Idade Média e do Re‑
nascimento; matéria semelhante a esse panegírico da bebida e do 
corpo pode ser encontrado, por exemplo, na lírica goliarda. Nessa 
modalidade literária do século XII atribuída a poetas vagantes, o 
gosto pelos prazeres vulgares, como o amor carnal e os vícios, são 
celebrados em poemas risíveis, em sua maioria compostos em la‑
tim. Entre os goliardos também é comum o anonimato, estando 
apagada toda a individualidade de sua produção poética, que cons‑
titui expressão de toda uma classe de pessoas.

Na conversa dos bebedores, o rebaixamento grotesco opera‑se 
reduzindo questões de ordem superior, algumas de ordem metafí‑
sica – como eternidade, morte, a sucessão da vida na terra –, à reali‑
dade íntima dos bêbados. A bebida converte‑se em elixir mágico e 
substância fundamental da vida e, com ela, toda a realidade do ban‑
quete, com seus assados, chouriços e presuntos, descritos nos capí‑
tulos subsequentes de Gargantua, assume a dimensão de um cosmo 
inteiro. Toda a vida está presente no banquete. A celebração dos as‑
pectos baixos da vida e do corpo presentes nessa passagem deixou 
marcas no caráter de Gargantua. Em sua juventude, Gargantua 
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mostra‑se displicente com os estudos, regalando‑se com banquetes 
excessivos, bebedeiras, promiscuidade e longas horas de repouso. 
Em certa ocasião, quando seu mentor, Ponócrates, censura‑o por 
sua acedia e glutonaria, Gargantua assim se defende: “Minha natu‑
reza exige que eu durma depois de comer e coma depois de dormir” 
(Rabelais, 1957, p.145).

O nascimento de Gargantua já antecipa a sua natureza grossei‑
ra e popularesca. Gargamelle, sua mãe, dá‑lhe a luz num banquete 
em plena terça‑feira gorda – auge das festividades do carnaval. As 
circunstâncias em que Gargantua vem ao mundo materializam  
as inversões carnavalescas típicas do grotesco popular. Na ocasião 
do parto, sua mãe expelira o reto em decorrência da força despen‑ 
dida para o nascimento da criança. O grotesco surge de imediato, 
quando as parteiras (fora convocada uma quantidade absurda de‑
las, devido às proporções gigantescas da mãe e da futura criança) 
tomam a pele posta para fora pelo recém‑nascido:

Numerosas parteiras chegaram de todos os lados, e apalpando‑a [a 
mãe, Gargamelle] por baixo, encontraram um pedaço de pele de muito 
mau gosto. Pensaram que fosse a criança, mas era o reto que lhe esca‑
para, por se ter afrouxado o ânus, que vós chamais de olho‑do‑cu. (Ra‑
belais, 1957, p.53)

Como se pode notar, não apenas o acontecimento em si é extre‑
mamente grotesco, como também o é o teor chulo dos termos usa‑
dos para descrever o acidente sofrido por Gargamelle. O herói do 
romance, já em sua origem, distingue‑se, não por marcas elevadas, 
mas inferiores, sendo associado a uma parte do corpo que remete à 
abjeção. Todas as circunstâncias que envolvem o nascimento de 
Gargantua possuem uma gradação de grotesco que parte do escato‑
lógico e acentua‑se a ponto de adentrar a esfera do inverossímil. 
Quando as parteiras percebem o que ocorrera à mãe, chamam uma 
velha curandeira que medica Gargamelle com um poderoso adstrin‑
gente. Esse medicamento, no entanto, é tão forte que obstruiu todos 
os orifícios do corpo de Gargamelle, sendo impossível o nascimento 
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da criança pelas vias naturais. Com o esforço da parturiente, em 
um processo insólito, a criança é parida pela orelha da mãe. Ao nas‑
cer, o bebê já se mostra como uma entidade carnavalesca, visto que, 
em vez de chorar como as outras crianças, principia os seus dias na 
terra pedindo algo de beber (Rabelais, 1957, p.54).

O narrador de Rabelais busca na tradição conhecida justificati‑
va para o nascimento bizarro de Gargantua. Para tanto, cita, entre 
outros nascimentos incomuns, o dos filhos de Leda, por meio de 
ovos, e o de Minerva, surgida da cabeça de Júpiter. Além da tradi‑
ção mítica, as ciências naturais da Antiguidade são evocadas a fim 
de dar subsídios realistas ao parto de Gargantua, ao que serve a re‑
ferência à História natural, de Plínio, feita pelo narrador. Assim 
como possuem conotação alegórica o nascimento de figuras míticas 
(Minerva, deusa da sabedoria, nasce da cabeça de Júpiter), o nasci‑
mento de Gargantua também parece emblemático para sua con‑
dição de ser carnavalesco. Como representação da subversão bur‑
lesca em todas as instâncias, inclusive nas condizentes à realidade 
natural, o nascimento de Gargantua é extravagante, invertido e 
pautado nos aspectos mais inferiores da realidade corporal. O gro‑
tesco o marca primeiramente em sua associação ao ânus, e depois 
chega ao impossível quando todo o conceito do corpo sofre tal sub‑
versão quanto à verossimilhança que uma criança é parida pelo ou‑
vido. Com efeito, muitos dos elementos maravilhosos de Gargan
tua servem a um quadro de manifestação das inversões grotescas e 
carnavalizantes, podendo ser vistos como alegorias do riso popular, 
manifestados em contraponto com a realidade usual.

Em Gargantua, o maravilhoso está mesclado ao realismo de for‑
ma pouco distinguível. O que se observa no romance é o reves‑
timento da realidade imediata e comum com elementos impossíveis 
oriundos do imaginário maravilhoso, no qual o gosto pelo mons‑
truoso, característico da cultura popular do fim da Idade Média, 
tem presença marcante. Na constituição dessa visão grotesca e in‑
sólita sobre a realidade comum, parece ter importância a função da 
própria linguagem, que em Gargantua materializa alegorias em 
imagens inverossímeis que ganham vida ante o caráter realista da 
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obra. Exemplos de como o uso alegórico da linguagem, quando in‑
serido de forma direta na realidade, pode gerar monstruosidades 
podem ser vistos em boa parte da produção cultural do final da Ida‑
de Média e do Renascimento: Pieter Brueghel, em sua tela Provér
bios flamengos, configura um mundo impossível, no qual porcos são 
tosquiados, pessoas se confessam a diabos e excrementos são colhi‑
dos com o mesmo zelo com que se guarda dinheiro. O mundo bi‑
zarro retratado por Brueghel nesse quadro nada mais é do que a 
transposição em imagens dos ditos populares de sua época. O ima‑
ginário medieval, como atesta Claude Kappler em sua obra Mons
tros, demônios e encantamentos no fim da Idade Média, é afeito à 
monstruosidade e às maravilhas. A categoria do maravilhoso per‑
mite que os monstros se insiram na realidade. Pelo fato de estes re‑
sidirem sempre em lugares remotos, como ilhas distantes, no he‑
misfério Sul e no Oriente, ou no Inferno, a única forma de se chegar 
até eles é por meio do relato de quem os viu. Assim, a linguagem 
torna‑se uma força configuradora de monstruosidades. O relato 
sobre as maravilhas, segundo Kappler, apesar de muitas vezes tocar 
o inverossímil, não deve ser visto como uma mentira, ou a moderna 
mitificação, mas sim como fabulação. Nesse caso, a linguagem dá 
ao que há de estranho no real os contornos do maravilhoso:

O pensamento mítico, o símbolo e o monstro, têm de passar pela 
formalização verbal: a palavra serve de intermediário, segundo nos pa‑
rece, [...] entre a imaginação, sua epifania e sua manifestação “hic et 
nunc”. Graças a ela poder‑se‑ia dizer que o imaginário se encarna. Os 
procedimentos de expressão assumem, pois, importância especial; so‑
bretudo a metáfora, em todas as suas formas. (Kappler, 1993, p.266)

Como se pode notar, extrair do real o que nele há de extraordi‑
nário por intermédio da fabulação contribui para a manifestação 
concreta do monstruoso na realidade. Kappler cita a descrição feita 
por Marco Polo do unicórnio por ele visto na Índia. A leitura leva à 
constatação de que se trata de um rinoceronte; no entanto, a pers‑
pectiva maravilhosa do relato dota esse animal de um caráter fabu‑
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loso. Algo semelhante a essa forma de fabulação ocorre em Gargan
tua, em que o maravilhoso transforma a terra natal de Rabelais (a 
região de Chinon) no reino de Grandgousier, terra carnavalesca em 
que gigantes de proporções impossíveis reinam com alegria e abun‑
dância.

A linguagem em Gargantua tem grande importância para a ma‑
terialização do espírito carnavalesco da obra e também para a eleva‑
ção da vida comum a esferas quase míticas, na mesma medida em 
que traz o mito para o cotidiano. O nome de Gargantua, por exem‑
plo, é uma exteriorização de toda a bufonaria que envolve a perso‑
nagem. Como ao nascer havia pedido em altura tonitruante por 
bebida, Grandgouiser exclamou “Que Grand tu as.”19 (“Que gran‑
de tu tens”), referindo‑se à garganta da criança (Bakhtin, 2002, 
p.405). Por ter sido a primeira sentença proferida pelo pai, os co‑
mensais de Grandgousier recomendaram que esse fosse o nome da 
criança, tendo sido assim o bebê batizado. A boca constitui um ór‑
gão particularmente ligado ao grotesco. Ela representa as funções 
inferiores do corpo, estando associada à deglutição e à produção de 
fluídos tidos como abjetos (saliva), e, por extensão, estão associa‑
dos ao grotesco todos os órgãos a ela relacionados, como os dentes, 
a língua e a garganta. A boca e a garganta ainda estão relacionadas 
ao aspecto mais essencialmente mítico do grotesco. Como o grotes‑
co reflete uma outra realidade, interior, desconhecida, topogra‑
ficamente associada ao baixo e ao subterrâneo, todos os motivos 
associados ao ctônico forneceram um potencial profícuo para a ma‑
nifestação da categoria, o que levou as cavidades a estarem associa‑
das ao grotesco, havendo uma analogia entre as aberturas do corpo 
humano e as grotas da terra que levam ao subterrâneo. A garganta 
mostra‑se como uma imagem fortemente vinculada ao grotesco 
nessa instância; além do mais, o caráter ctônico associado ao nome 

19 Optou‑se pela forma original, pois a tradução alterou levemente o texto. No entan‑
to, preserva a mesma ideia, podendo servir igualmente à análise. Na versão portu‑
guesa utilizada neste trabalho, o trecho seguinte está desta forma traduzido: “Que 
Garganta a tua” (Rabelais, 1957, p.57). Como se pode observar, a referência à gar‑
ganta, que interessa a nosso trabalho, está explícita também na tradução.
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de Gargantua (que remete a goelas escancaradas) evoca mais uma 
vez as origens diabólicas dos tipos cômicos populares, à qual se fez 
alusão anteriormente.

Outros exemplos do romance atestam uma função performática 
da linguagem que levam a realidade oficial para uma realidade car‑
navalesca e inferior, mitificando e dando veracidade histórica às 
personagens de Gargantua, marcando, por um lado, sua presença 
no mundo real, e, por outro, o caráter burlesco da realidade. A ca‑
minho de Paris, para onde viajou por motivos de estudo, Gargan‑
tua e seus companheiros passam por uma floresta na qual moscas 
incomodavam suas montarias. Gargantua montava uma égua 
monstruosa presenteada a seu pai por um rei africano. Como os in‑
setos picassem incessantemente o animal, esse se incomodou enxo‑
tando‑os com a cauda. Dadas as dimensões gigantescas da égua, 
seus movimentos de cauda derrubaram toda a floresta, transfor‑
mando o lugar num prado. Ao ver aquilo, Gargantua exclamou: 
“Bonito isto” (em francês, Beau ce). A partir daí nasceu, segundo o 
narrador, o nome da região de Beauce, que, de fato, foi uma pro‑
víncia francesa ao tempo de Rabelais (Rabelais, 1957, p.113). 
Acontecimento semelhante se dá em Paris. Chegando à cidade, os 
cidadãos passaram a seguir Gargantua, espantados com seu tama‑
nho prodigioso. A fim de dispersar a multidão, Gargantua urina 
sobre eles, afogando um número inverossímil de pessoas. Os so‑
breviventes gritaram que estavam cobertos de riso (em francês, Pas 
ris), nascendo assim Paris, o nome atual da cidade (Rabelais, 1957, 
p.118).

A linguagem em Gargantua, como se pode notar, serve ao rele‑
vo do maravilhoso mesclado ao realismo. Essa característica condiz 
com um esforço presente na obra de trazer toda a realidade séria e 
oficial para o convívio íntimo com o cotidiano popular, por meio do 
disparate. A manifestação máxima desse movimento grotesco e 
ambivalente de rebaixamento do real e sublimação do vulgar pode‑
rá ser encontrado no episódio em que o país de Grandgouiser entra 
em guerra com o país vizinho, regido por Picrocolo.

Uma querela entre pastores de Grandgousier e fogaceiros de Pi‑
crocolo torna‑se o estopim de uma guerra de proporções imensas. 
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Como os fogaceiros não quiseram vender fogaça aos pastores pelo 
preço de custo, e assim iniciado uma briga que acabou no ferimento 
grave de um dos fogaceiros, estes foram reclamar a seu rei, que viu 
no conflito pretexto para iniciar uma guerra que, em seus planos 
megalomaníacos, no futuro viria a evoluir para uma conquista do 
mundo (Rabelais, 1957, p.209). Nessa passagem, a instância coti‑
diana particular é hipertrofiada a ponto de chegar ao universal, re‑
duz todo o mundo a uma realidade específica e popular. A própria 
figura do gigante Gargantua é consoante com essa redução do gro‑
tesco. Como diz Bakhtin (2002, p.385‑400), os gigantes de Rabe‑
lais sintetizam o cósmico e o específico, tornando a realidade ime‑
diata e particular uma alegoria para o todo.

A redução do universo à realidade íntima mais cotidiana e vul‑
gar, como já se fez referência, parece acompanhar todo o imaginário 
medieval e renascentista. A lírica dos poetas vagantes, compilada 
no Codex Buranus, apresenta uma série de exemplos que corres‑
pondem aos recursos grotescos presentes em Rabelais e nas formu‑
lações de Bakhtin, tais como configuração da realidade comum 
como microcosmo de motivos universais; o que se pode notar no 
poema In taberna:

In taberna quando sumus 
Non curamus quid sit humus 
Sed ad ludum properamus, 
Cui semper insudamus; 
Quid agatur in taberna, 
Vbi numnus est pincerna, 
Hoc est opus ut queratur; 
Si quid loquar, audiatur.

Quidam ludunt, quidam bibunt, 
Quidam indescrete uiuunt; 
Sed in ludo qui morantur, 
Ex his quidam denudantur, 
Quidam ibi vestiuntur, 
Quidam saccis induuntur; 



252	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

Ibi nullus timet mortem 
Sed pro Baccho mittunt sortem:

Primo pro nummata vini, 
Ex hac bibunt libertini: 
Semel bibunt pro captivis, 
Post hec bibunt ter pro vivis, 
Quarter pro Christianis cunctis, 
Quinques pro fidelibus defunctis, 
Sexies pro sororibus vanis, 
Septies pro militibus silvanis.

Octies pro fratibus perversis, 
Nonies pro monachis dispersis, 
Decies pro navigantibus, 
Vndecies pro discordantibus, 
Douodecies pro poenitentibus, 
Tredecies pro iter agentibus. 
Tam pro papa quam pro rege 
Bibunt omnes sine lege.

Bibit hera, bibit herus, 
Bibit milles, bibit clerus, 
Bibit ille, bibit illa, 
Bibit servus cum ancilla, 
Bibit velox, bibit piger, 
Bibit albus, bibit niger, 
Bibit constans, bibit vagus, 
Bibit rudis, bibit magus,

Bibit pauper et aegrotus, 
Bibit exsul et ignotus, 
Bibit puer, bibit canus, 
Bibit praesul et decanus, 
Bibit soror, bibit frater, 
Bibit anus, bibit mater, 
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Bibit ista, bibit ille, 
Bibunt centum, bibunt mille.

Parum centum sex nummate 
Durant, cum immoderate 
Bibunt omnes sine meta, 
Quamvis bibant mente laeta. 
Sic nos rodunt omnes gentes 
Et sic erimus egentes. 
Quis nos rodunt comfundantur 
Et cum iustis non scribantur.20 

(Dornheim, 1960, p.84‑6)

A lírica vagante do século XII era veiculada por uma classe le‑
trada, constituída por preceptores, estudantes e monges que erra‑
vam atrás de estabelecimentos de ensino. O fato de essa moda‑
lidade poética pertencer a uma elite cultural é flagrante nas 
influências por ela atestada da poesia lírica romana, podendo‑se 

20 “Quando estamos na taverna/ Não nos preocupamos com o momento em que sere‑
mos chão/ Mas ao jogo nos apressamos,/ Onde sempre suamos./ O que ocorre na 
taverna,/ Onde o dinheiro é o pincerna (criado de mesa),/ Sobre esta obra se pergun‑
tares, Falarei, pois ouça./ Alguns jogam, outros bebem,/ Outros indiscretamente 
vivem./ Mas dos que o jogo frequentam/Alguns desnudam‑se/Outros lá se ves‑
tem,/ Alguns trajam sacos./ Lá ninguém teme a morte/ Mas para Baco lançam a 
sorte./ Primeiro pelo dinheiro do vinho,/ Do qual bebem os libertos;/ Uma vez be‑
bem pelos cativos,/ Depois bebem três pelos vivos,/Quatro por todos os cristãos,/ 
Cinco pelos defuntos fiéis,/ Seis pelas irmãs vaidosas,/ Sete pelos soldados da flo‑
resta./ Oito pelos irmãos perversos,/ Nove pelos monges dispersos,/ Dez pelos na‑
vegantes,/ Onze pelos discordantes,/ Doze pelos penitentes/ Treze pelos vagantes./ 
Tanto pelo papa quanto pelo rei/ Bebem todos sem lei./ Bebe a senhora, bebe o se‑
nhor,/ Bebe o soldado, bebe o clérigo,/ Bebe ele, bebe ela,/ Bebe o servo com a cria‑
da./ Bebe o veloz, bebe o preguiçoso,/ Bebe o branco, bebe o negro,/ Bebe o cons‑
tante, bebe o vago,/ Bebe o rude, bebe o mago./ Bebe o pobre e o doente,/ Bebe o 
exilado e o desconhecido,/ Bebe a criança e o encanecido/ Bebe o sacerdote e o diá‑
cono,/ Bebe a irmã, bebe o irmão,/ Bebe a velha, bebe a mãe,/ Bebe esta, bebe aque‑
le,/ Bebem cem, bebem mil./ Pouco duram seiscentas moedas/ Quando imodera‑
damente/ Bebem todos sem ter meta,/ Embora bebam com a mente alegre./ Assim 
nos roem todas as pessoas/ E assim ficaremos pobres./ Que os que nos roem sejam 
confundidos/ E como justos não sejam escritos” (tradução livre de nossa autoria).
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encontrar nela indícios das odes horacianas, dos poemas de amor 
de Catulo, assim como dos epigramas licenciosos de Marcial. No 
entanto, da mesma forma que os romances de Rabelais, compar‑
tilha muitos de seus elementos com a realidade popular. No caso 
específico da lírica dos poetas vagantes, essa característica parece 
dever‑se ao elogio dos prazeres mundanos e possíveis influências 
da experiência de errância entre os setores marginais da sociedade, 
elementos que o poema transcrito fornece exemplos. Ora, In ta
berna, harmonizando essas duas realidades que compõem a poesia 
dos monges vagantes – a saber, a oferecida pelo pensamento eru‑
dito e a fornecida pela vida dos marginais –, ajusta‑se bem ao movi‑
mento do grotesco de conversão da gravidade da vida oficial em 
jocosidade vulgar.

Nesse poema, o ambiente da taverna transforma‑se em uma terra 
de deleites sem limites onde os elementos graves da vida são suspen‑
sos. Logo de início, aquela que talvez constitua a maior das preocu‑
pações humanas – a morte – é completamente desprezada na taverna, 
visto que é dito: “in taberna quando sumus/ Non curamus quid sit 
humus” (quando estamos na taverna não nos preocupamos com o 
momento em que seremos chão”). Como a supressão da morte, den‑
tro do imaginário medieval, só seria possível na instância da vida 
eterna, a taverna converte‑se em uma espécie de paraíso terreno aces‑
sível a todos. Em vez de se preocuparem com a morte, os frequenta‑
dores da taverna entregam a sorte a Baco. Dessa forma, o vinho dos 
pagãos e sua concepção de destino tornam‑se o correspondente, em 
uma forma de sincretismo cultural, da salvação cristã em uma ins‑
tância mais próxima e aprazível – a do cotidiano vulgar.

A taverna também representa o ponto de indistinção entre os 
indivíduos, o lugar da comunhão coletiva, no melhor sentido do 
grotesco bakhtiniano. Assim como nas alegorias da Dança maca
bra, em que várias classes sociais bailam de mãos dadas guiadas 
pela morte, de modo a representar que o papel secular que cada 
vida desempenha é indiferente à ceifadora, e que, portanto, a morte 
seria sinônimo de igualdade, em In taberna, a mesma tônica da 
igualdade humana aparece, no entanto, não por meio do grave aler‑
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ta do memento mori (como na dança macabra), mas por intervenção 
de uma alegria e fraternidade universais, na construção de uma 
utopia na qual toda a humanidade se irmana no gosto pelo vinho. A 
taverna é, portanto, um mundo carnavalesco, no qual motivos gro‑
tescos, como o delírio da embriaguez, as blasfêmias e a ridiculari‑
zação do elevado tornam‑se atributos de uma felicidade cósmica. 
Como se pode notar, esse exemplo da lírica dos monges vagantes 
do século XII corresponde às formulações de Bakhtin sobre a fun‑
ção regeneradora do grotesco no imaginário popular medieval e re‑
nascentista.

Tanto os exemplos fornecidos por Gargantua quanto os extraí‑
dos de In taberna permitem uma visualização da operação do gro‑
tesco de redução do universo a uma realidade cotidiana para a ex‑
pressão da alegria. A redução, desse modo, torna‑se um elemento 
distintivo do grotesco definido por Bakhtin e a sua manifestação 
mais intensa seria, como reconhece o crítico russo, precisamente  
a conversão da realidade à instância mais íntima e baixa de todas, a 
do corpo. Bakhtin descreve uma série de imagens grotescas cen‑
trados no corpo, sobretudo nas partes inferiores que, por estarem 
associadas à deglutição e ao coito, representariam as funções essen‑
ciais da vida. Como se sabe, o estudo de Bakhtin toma como base  
a cultura renascentista, com destaque para Rabelais, autor no qual 
os motivos do baixo corporal têm destaque.

Nesse mesmo contexto cultural, Erasmo de Rotterdam escreve 
O elogio da loucura (1509), tratado filosófico que se apropria do vo‑
cábulo loucura (moria, no original em latim) para, por um lado, con‑
denar os maus costumes da elite pensante de seu tempo (clérigos, 
nobres, filósofos, artistas, etc.) e, por outro, tecer um elogio à alegria 
e ingenuidade popular. O texto de Erasmo de Rotterdam é conside‑
rado uma das primeiras defesas das potencialidades benéficas da 
comicidade popular apresentadas por um texto erudito, tendo pos‑
sivelmente refletido em obras do Renascimento dedicados à descri‑
ção dos costumes do povo, tais como os romances de Rabelais e a 
pintura de Pieter Brueghel. Em O elogio da loucura, a Loucura em 
pessoa apresenta‑se como defensora de sua contribuição para a feli‑
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cidade humana, tomando esse partido por ser consciente de que ne‑
nhum filósofo na história se prestará a tecer‑lhe uma apologia. Tal 
expediente, curiosamente, também é usado por Justus Möser em 
seu Arlequim, ou a defesa do cômico grotesco, texto no qual o teatro 
popular é defendido por uma de suas figuras mais emblemáticas – 
Arlequim –, o que parece refletir a importância da obra de Erasmo 
na tradição que busca legitimar o caráter edificante do riso.

A Loucura, na obra de Rotterdam, coloca‑se com uma espécie 
de deusa que preside uma forma de embriaguez perene e abriga em 
seu cortejo todos os conceitos associados à tolice e à insensatez. A 
maneira como a Loucura define a si própria permite sua associação 
ao universo carnavalesco e eufórico da cultura popular medieval e 
renascentista. O desregramento da realidade proposto por ela não 
teria manifestação nas formas deletérias da perda da razão, mas sim 
na alegria que aliena as mentes e encaminha o homem a uma tolice 
benfazeja:

Há, portanto, duas espécies de furor. Um vem do fundo do infer‑
no, e são as fúrias que o mandam para a terra [...] têm nisso as suas 
origens o furor da guerra, a devoradora sede do ouro, o infame e abo‑
minável amor, o parricídio, o incesto, o sacrilégio, o peso da consciên‑
cia, e os outros flagelos semelhantes [...]. Existe, porém, outro furor 
inteiramente oposto ao precedente, e sou quem o proporciona aos ho‑
mens, que deveriam desejá‑lo sempre como o maior de todos os bens 
[...]. Consiste [esse furor] numa certa alienação do espírito que afasta 
do nosso ânimo qualquer preocupação e incômodo, infundindo‑lhe os 
mais suaves deleites. (Rotterdam, 2004, p.53)

Provedora de todas as delícias, a Loucura refere‑se a si própria 
não apenas como a detentora da felicidade humana, mas como a 
divindade de maior atuação sobre os homens já que, em certo nível, 
todos os homens são loucos, seja por agirem de modo disparatado, 
seja por terem direito à felicidade. Um aspecto da Loucura levanta‑
do por Erasmo que acaba por coincidir com a imagética do realismo 
grotesco de Bakhtin encontra‑se no fato de a Loucura reclamar para 
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si a faculdade de geração de vida. Ela seria o próprio princípio da 
existência, pois os órgãos em que a vida tem origem inevitavelmen‑
te localizam‑se no polo do burlesco e do obsceno – elementos vin‑
culados à loucura:

Dizei‑me, por favor: serão, talvez, a cabeça, a cara, o peito, as mãos, 
as orelhas, partes do corpo reputadas honestas, que geram deuses e ho‑
mens? Ora, meus senhores, eu acho que não: o instrumento propaga‑
dor do gênero humano é aquela parte, tão deselegante e ridícula que 
não se lhe pode dizer o nome sem provocar o riso. Aquela, sim, é justa‑
mente a fonte sagrada de onde provêm os deuses e os homens. (Rotter‑
dam, 2004, p.22)

O rebaixamento dos elementos basilares da existência encontra 
forte expressão nessa passagem d’O elogio à Loucura – assim como 
em Rabelais a vida cotidiana do povo traz para si dilemas e questões 
universais e no poema goliardo In taberna um estabelecimento de 
divertimentos vulgares materializa a utopia de uma eternidade des‑
preocupada e da fraternidade universal –, atribuindo à instância 
mais íntima, que irmana todos os homens por refletir sua mortali‑
dade e sua natureza animal, o status de fonte sagrada da vida, repre‑
sentada precisamente pelo baixo corporal manifestado nos órgãos 
genitais. Essas partes, como já dito, são destacadas por Bakhtin 
(1993, p.277) como centro da imagética do realismo grotesco por 
aludir ao vitalismo inerente a essa categoria.

As inversões e rebaixamentos peculiares ao grotesco abundam 
em O elogio da loucura. Já de início depara‑se com a atribuição de 
divindade à faculdade humana mais desprezada pela tradição do 
pensamento, que vê na retidão do comportamento e na sisudez o 
ideal. Como frisa Erasmo pela voz da Loucura, sua concepção de 
alienação mental relaciona‑se com a alegria, o que permite vínculos 
com a definição de realismo grotesco bakhtiniana. Bakhtin, ao esta‑
belecer as diferenças fundamentais entre o realismo grotesco e o 
grotesco moderno, vale‑se do motivo da loucura, visto ser este um 
elemento indissociável do imaginário grotesco. Bakhtin utiliza os 
seguintes termos para estabelecer as distinções:
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O motivo da loucura [...] é característico de qualquer grotesco, 
uma vez que permite observar o mundo com um olhar diferente, não 
perturbado pelo ponto de vista “normal”, ou seja, pelas ideias e juízos 
comuns. Mas no grotesco popular, a loucura é uma alegre paródia do 
espírito oficial, da gravidade unilateral da “verdade” oficial. É uma 
loucura festiva. No grotesco romântico, porém, a loucura adquire os 
tons sombrios e trágicos do isolamento do indivíduo. (Bakhtin, 1993, 
p.35)

Com efeito, as manifestações do grotesco carnavalesco, em ge‑
ral, localizam‑se na esfera da conversão do incomum e terrível em 
realidade jocosa e acessível a todos. Essa forma de grotesco parece 
decifrar o mistério do mundo com a linguagem do riso, inteligível a 
todas as pessoas, sobretudo as mais humildes, sobre as quais tende 
a pesar com maior intensidade a gravidade do mundo. Esse inclu‑
sive é o ponto de distinção observado por Bakhtin entre o grotesco 
dos costumes populares e o grotesco estético surgido na moder‑
nidade, sobre o qual o egocentrismo moderno teria atuado, parti‑
cularizando‑o e convertendo o mundo do grotesco em um artifício 
hostil ao mundo comum. No entanto, efeitos de estranhamento e 
desorientação – elementos típicos do grotesco moderno – parecem 
acompanhar o fenômeno do grotesco mesmo no quadro destacado 
por Bakhtin, equiparando assim todas as manifestações dessa cate‑
goria. Tomando‑se como exemplo a imagética em torno do baixo 
corporal, o aspecto perturbador do grotesco é de certa forma evi‑
denciado. Erasmo concebe as partes geradoras da vida como ridí
culas e deselegantes, não as nomeando explicitamente, já que seu 
lugar é junto ao calão secreto das rodas populares. Com efeito, 
Bakhtin, em Questões de literatura e estética, reconhece a existência 
de certas convenções dominantes já nos tempos medievais que rele‑
garam às zonas proibidas da obscenidade aspectos fundamentais da 
vida; postulado contra o qual o realismo grotesco se insurge, frisan‑
do os relevos humanos dessa realidade escondida, relegada à ani‑
malidade:
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Este convencionalismo pernicioso que impregnou a vida humana 
é, antes de tudo, a ordem e a ideologia feudais com a sua depreciação 
de tudo o que é espaçotemporal. A hipocrisia e a impostura impregna‑
ram todas as relações humanas. As funções “naturais” oriundas da 
natureza humana realizam‑se, por assim dizer, pelo contrabando sel‑
vagem, porque a ideologia não as consagra. Isto introduzia a falsidade 
e a duplicidade a toda a existência do homem. Todas as formas 
ideológicas‑institucionais tornavam‑se hipócritas e falsas, enquanto 
que a vida real, privada de interpretação ideológica, tornava‑se gros‑
seiramente animal. (Bakhtin, 2002, p.278)

Não obstante haver indício de que a relação do homem renas‑
centista com as partes íntimas do corpo fosse diferente da nutrida 
pelos homens modernos, os estudos de Georges Bataille sobre ero‑
tismo concebem a obscenidade em épocas atuais como dotada de 
um papel semelhante ao que desempenha na dinâmica do realismo 
grotesco. Bataille concebe o erótico como indício de uma transgres‑
são da individualidade isolada (chamada por ele de “descontínua”) e 
consequente diluição do sujeito – que assim se encaminha a uma vi‑
vência da continuidade, ou seja, de integração com o exterior ao in‑
dividual –, o que faz sua experiência ser marcada pelo afrontamento 
de tabus e restrições. Ao falar precisamente sobre o obsceno, o des‑
conforto de uma realidade secreta do corpo abrindo‑se para além 
dos limites circunscritos à intimidade é destacado por Bataille:

Os corpos se abrem para a continuidade através desses canais se‑
cretos que nos dão o sentimento da obscenidade. A obscenidade signi‑
fica a desordem que perturba um estado dos corpos que estão confor‑
mes à posse de si, à posse da individualidade durável e afirmada. [...] 
Esse desapossamento é tão completo que no estado de nudez, que o 
anuncia, e que é o seu emblema, a maior parte dos seres humanos se 
esconde. (Bataille, 1987, p.17)

As obscenidades, no entanto, constituem apenas um dos aspec‑
tos perturbadores presentes no realismo grotesco. Ora, outras mo‑
dalidades de inversões carnavalescas costumam equiparar o jocoso 
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e a surpresa desorientadora: as blasfêmias subvertem o sagrado, os 
anfiguri questionam a lógica, os exageros e as monstruosidades de‑
formam as leis da natureza, o maravilhoso revela um mundo desco‑
nhecido, e assim por diante. Mesmo que não possuam a mesma 
intensidade de estranheza apresentada pelo grotesco moderno, e 
muito menos compartilhe com ele seu projeto de subversão, o gro‑
tesco das culturas populares medievais e renascentistas também 
guarda algo de perturbador. Isso leva a crer que, possivelmente, a 
natureza ambivalente do grotesco não permita que a alegria esteja 
destituída do incômodo da ruptura com a ordem comum nas mani‑
festações do grotesco popular, assim como, no grotesco moderno, o 
horror não está plenamente destituído de certo elemento risível. 
Pelo contrário, como atestam as produções grotescas a partir do ro‑
mantismo, muitas vezes o elemento cômico propositadamente 
adentra a esfera do hediondo e do sinistro para que se ampliem os 
efeitos de estranhamento.

Como pretendemos mostrar anteriormente, Kayser associa o 
grotesco à anormalidade sinistra, encontrando configuração no tó
pos do alheamento do mundo, observada, sobretudo, nas ficções 
modernas tributárias ao grotesco; já Bakhtin, distanciando‑se de 
Kayser, ao centrar seus estudos na carnavalização operada pelos 
costumes populares, atribui ao grotesco uma identidade com a ale‑
gria. Todavia, o fato de o grotesco possuir um elemento ineren‑
temente deformador da realidade usual que, à revelia das intenções 
meramente burlescas de suas manifestações populares, imprime‑se 
no realismo grotesco, acaba por aproximar a conceitualização do 
grotesco de ambos os estudiosos – tanto Kayser com Bakhtin veem 
o grotesco como perspectiva desviante da realidade usual.

As teorias de Kayser e Bakhtin sobre o grotesco tornaram‑se ba‑
silares. Kayser foi o primeiro crítico no século XX a dedicar um es‑
tudo detalhado ao grotesco, o que garante à sua teoria o papel de 
importante referência a todos os trabalhos posteriores. Suas consi‑
derações são esclarecedoras para as manifestações modernas do fe‑
nômeno, mesmo que algumas ocorrências sejam tratadas um pouco 
superficialmente por ele (como a poesia, por exemplo). O pano‑
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rama de teorias e definições do grotesco exposto pelo crítico alemão 
permite uma visualização concreta do conceito. A despeito de po‑
der‑se discordar da definição dada por Kayser de grotesco como o 
mundo alheado, é possível considerar como definições abrangentes 
do conceito muitas características apontadas pelo autor, como a ex‑
pressão da dissonância e da incongruência, da liberação da imagi‑
nação fantasiosa, e da mescla do heterogêneo, tanto no plano da 
expressão do grotesco (geração de monstros, híbridos, metáforas 
em que o humano se apresenta animalizado ou mecanizado, etc.), 
quanto da recepção do fenômeno (riso mesclado à dor e ao medo, 
asco associado ao fascínio, entre outras).

A teoria de Bakhtin destaca‑se principalmente por expor uma 
visão do grotesco diferente da de Kayser e por apresentar uma ori‑
gem das imagens e motivos presentes no fenômeno – Bakhtin bus‑
ca analisar as manifestações populares do grotesco na Idade Média 
e no Renascimento, mas as considerações feitas por ele podem ser‑
vir ao entendimento do conceito expresso também na moderni‑
dade. No quadro das artes modernas, as imagens grotescas não cos‑
tumam expressar a função regeneradora do riso que caracterizava o 
grotesco nas festas populares; todavia, suas formas se mostram da 
mesma maneira: o grotesco na modernidade também se manifesta 
como a possibilidade de criação de outro mundo díspar do cotidia‑
no, apresentando uma perspectiva deformadora da realidade, além 
de também buscar a síntese do diferente na associação de conceitos 
e formas originalmente dissociadas.

A diferença entre essa fase do fenômeno e a popular reside no 
fato de que o grotesco moderno busca gerar um mundo submetido 
aos ditames da imaginação individual, enquanto o popular medie‑
val e renascentista remetia ao estabelecimento de uma segunda 
vida. Ambas as manifestações do grotesco, no entanto, parecem 
apresentar, se não objetivos, ao menos resultados em comum: o 
grotesco das duas épocas aponta para uma visão de mundo oposta à 
convencional, o que implica sua recepção como estranho. No caso 
da criação artística, isto se manifesta como oposição aos pressupos‑
tos estéticos clássicos, pautados na harmonia, no equilíbrio e na 
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concepção do belo como expressão do ideal. As influências popu‑
lares, quando inseridas na arte de períodos dominados por concep‑
ções estéticas clássicas, não raro são tidas como extravagantes ou 
mesmo feias, podendo‑se ver nesse fato uma identidade entre o 
grotesco e as imagens da cultura popular. As manifestações do gro‑
tesco em vários contextos históricos receberam a designação de 
mau gosto, o que pode ser visto como sintoma do papel subversivo 
dessa categoria estética. Bakhtin, mesmo ao reconhecer uma dife‑
rença de função nas duas formas de grotesco, aponta uma caracte‑
rística que pode servir à reunião de todas as manifestações do fenô‑
meno numa concepção homogênea: “Na realidade a função do 
grotesco é liberar o homem das formas de necessidade inumanas 
em que se baseiam as ideias dominantes sobre o mundo. O grotesco 
derruba essa necessidade e descobre seu caráter relativo e limitado” 
(Bakhtin, 1993, p.43).

As extravagâncias e monstros gerados pelo grotesco, segundo 
essa definição de Bakhtin, revelam a relatividade do mundo. O 
grotesco, portanto, abre a percepção da realidade para novas possi‑
bilidades e, por conta disso, pode ser visto como uma categoria re‑
belde que abala os padrões, tanto estéticos quanto os concernentes 
à visão de mundo. O grotesco se expressa pela liberdade: a imagi‑
nação se apresenta livre para revelar não apenas os seus aspectos 
mais insólitos, como também os mais assustadores. A rebeldia con‑
tra convenções estéticas, ou inclusive contra regras do mundo, pode 
ser vista como característica da “estética” do grotesco, o que leva o 
absurdo, o inexplicável e o perturbador a estarem em todas as suas 
figurações, desde a expressão do obsceno e do repulsivo (que afron‑
tam os ditames da moral, abalando assim a ordem dos costumes e 
do gosto) até as representações do sonho e da fantasia sem limites.

Grotas em que os grotescos se harmonizam

Estabelecer um quadro uniforme das manifestações do grotesco 
não constitui uma tarefa simples. Tendo em vista questões práticas 
de exposição, o quadro apresentado privilegia a forma que o con‑
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ceito de grotesco assume no romantismo. Mesmo optando‑se por 
um quadro mais estrito, a multiplicidade do grotesco salta aos 
olhos. No entanto, desde as características apresentadas pelos or‑
namentos grotescos oriundos da Antiguidade, passando‑se pelos 
estetas do Sturm und Drang e do romantismo, e mesmo na formula‑
ção de teóricos contemporâneos, como Kayser, Bakhtin e Burwick, 
algumas semelhanças poderiam ser tomadas como pontos signifi‑
cativos a serviço da depreensão de um conceito.

No espectro teórico, vemos que os ornamentos grotescos 
distinguem‑se por apresentarem a união do heterogêneo, o ludis‑
mo que flexibiliza a verossimilhança e a ligação com os sonhos. No 
Sturm und Drang notou‑se que algumas características do cômico 
como o exagero às raias do inverossímil, a subversão da tradição 
clássica e a união do riso a categorias sérias acabaram por dar nova 
tonalidade ao cômico, sugerindo a existência de uma categoria in‑
dependente, que viria a ser o grotesco. Entre os românticos, todos 
os efeitos de estranhamento, a liberdade da imaginação, a repre‑
sentação das quimeras e exploração da ambiguidade e dos con‑
trastes, elementos constituintes do grotesco, são tomados como 
mecanismos de legitimidade da identidade estética do movimento. 
Além disso, servem ainda como resposta aos postulados do clas‑
sicismo e uma das vias pelas quais se alcança aquele que talvez seja 
o maior dos ideais estéticos do romantismo – o encontro do abso‑
luto, para o qual o grotesco serviria justamente por constituir o ou
tro lado da beleza que reside no desconhecido. O caráter oculto do 
grotesco encontra justificativa já no próprio vocábulo grotta a par‑
tir do qual se formula a designação da categoria. Com efeito, o des‑
conhecido oferece o nexo que une manifestações do grotesco, dos 
ornamentos até a ficção fantástica do romantismo; como reconhece 
Walter Benjamin:

O elemento subterrâneo‑fantástico, oculto e espectral, foi personi‑
ficado por E. T. A. Hoffmann – Serapions Brüder. O autor recorreu, 
para isso, graças à mediação de um anacoreta do mesmo nome, ao pin‑
tor antigo visto como clássico do grotesco a partir da muito discutida 
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passagem de Plínio sobre a pintura decorativa, o “pintor de balcões” 
Serapion, Pois já naquele tempo o caráter enigmático e secreto do im‑
pacto do grotesco parece ter sido associado ao caráter subterrâneo e 
secreto de sua origem – ruínas soterradas e catacumbas. A palavra não 
deve ser derivada de grotta no sentido literal, mas de oculto e cavernoso 
– significações contidas nas palavras caverna e grotta. (Benjamin, 
1984, p.193)

A partir desse percurso, desde a descoberta dos ornamentos até 
o romantismo, podemos destilar algumas características principais 
do grotesco: a) a flexibilização da verossimilhança e das convenções 
da racionalidade: expressa, por exemplo, nos exageros das carica‑
turas, na monstruosidade, nas inversões, nos disparates alógicos, 
na configuração de efeitos e universos oníricos e quiméricos, etc.; 
b) a mistura do heterogêneo: característica que se materializa nas 
junções que o grotesco opera desde os primeiros ornamentos, na 
união dos diversos reinos da vida, amálgama do orgânico ao inor‑
gânico, de conceitos normalmente dissociados, como a mescla do 
riso e do horror, da atração e do asco, do cômico e do trágico, etc. 
Essa característica do grotesco, inclusive, parece ter intuído forte‑
mente sobre os românticos, assumindo um papel importante em 
seus postulados, ampliando‑se na forma da estética dos contrastes 
de Victor Hugo ou na busca do elemento romântico absoluto por 
meio das junções dos arabescos em Friedrich Schlegel. Por fim, 
pode‑se destacar uma característica para a qual parecem confluir 
as duas outras elencadas: c) a busca por efeitos de surpresa e deso
rientação: visto que o grotesco, de modo geral, apoia‑se em deter‑
minadas reações que em geral se pautam pelo tópos da estranheza.

Como todas as formas do grotesco configuram‑se frequente‑
mente pelos expedientes das inversões e subversões do conhecido, 
constituindo a instauração de um elemento caótico ou incongruen‑
te em determinado quadro de normalidade, o grotesco costuma es‑
tar associado à surpresa. Os ornamentos grotescos entretêm por 
meio de seus jogos de desafios à proporções, medidas e formas na‑
turais; a comicidade popular, por vezes, busca a expressão do mun‑
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do às avessas para provocar o riso oriundo do contrassenso, pela 
apresentação de uma forma de ordenação não comum; já o grotesco 
romântico busca a todo instante desorientar o espectador ao apre‑
sentar realidades impossíveis, ou por meio de imagens que eviden‑
ciam critérios de beleza perturbadores e bizarros.

Com efeito, a desorientação, o questionamento das convenções, 
a constatação do impossível e revelação de outra realidade, seja ela 
assustadora ou ridícula, estão presentes em todas as considerações 
sobre o grotesco. Os dois principais teóricos contemporâneos dedi‑
cados ao assunto, Kayser e Bakhtin, com frequência referem‑se ao 
grotesco como a categoria que revela outro mundo: no caso de Kay‑
ser, o mundo alheado, e, em Bakhtin, a segunda vida do povo.

Estranhamento, surpresa e desorientação constituem conceitos 
que parecem apontar para o que seria a função ontológica do gro‑
tesco e seu lugar dentro do imaginário humano. Remetendo‑se tan‑
to a Kayser quanto a Bakhtin percebe‑se que as imagens do grotes‑
co correspondem às formas misteriosas, às instâncias ignotas ou 
secretas. Para Kayser, o grotesco é tomado como o que não deveria 
existir, permitindo que se intua que essas instâncias deveriam estar 
escondidas, já, para Bakhtin, o grotesco é a outra vida do povo que 
deveria ser revelada em prol da alegria. Embora se distingam em 
seus posicionamentos, tanto Kayser quanto Bakhtin localizam o 
grotesco em um ambiente estranho ao comum, e em ambos as me‑
táforas do subterrâneo surgem como formas de definição da cate‑
goria. Kayser com frequência se refere ao grotesco como abismal, e 
Bakhtin, além de localizá‑lo topograficamente no baixo, vê em ele‑
mentos típicos de sua imagética, como os orifícios do corpo, analo‑
gia com crateras e covas, o que remeteria ao caráter renovador que o 
grotesco ocupa em sua teoria, como fenômeno que expressa vida, 
morte e renascimento. Curiosamente, a própria origem do grotesco 
alude a suas ligações com o subterrâneo, uma vez que sua designa‑
ção nasce da palavra “grota”. Igualmente curioso é o fato de, na 
modernidade, o vínculo do grotesco com o subterrâneo acentuar‑se 
mais; encaminhando‑o grotesco cada vez mais para um outro abis‑
mo – o da subjetividade.
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Essa concomitância entre as formas do grotesco e o imaginário 
sobre o ignoto e lugares secretos, essa ligação do grotesco, portan‑
to com o outro, parece remeter aos próprios lugares que categorias 
como estranhamento, deformidade, alteridade e desconhecido 
ocupam nos sistemas míticos. Na maior parte dos mitos cosmogô‑
nicos, o universo nasce de uma imposição de ordem sobre o caos, 
o qual por sua vez, quando se materializa, assume a forma de um 
ser monstruoso e primitivo. Estabelecida a ordem cósmica, o ele‑
mento caótico da natureza tende a ficar relegado às instâncias ina‑
cessíveis ao homem, tais como os mares, os subterrâneos, as trevas, 
regiões essas nas quais, não coincidentemente – já que o princípio 
de criação provém do caos –, surgiram as primeiras formas de exis‑
tência (Mielietinski, 1987, p.240). Nos locais a que o caos fora con‑
finado, na origem dos mundos, é que surgem os seres ctônicos, 
símbolos da ameaça às forças que organizam o universo, em geral 
representados como monstros. Com efeito, a noite, os subterrâ‑
neos, os animais que vivem em regiões inacessíveis ao homem 
(como o fundo do mar) e os monstros, são intimamente relacio‑
nados ao grotesco, o que permite que se diga que o imaginário so‑
bre o grotesco o localiza no mesmo polo do caótico e do ctônico – daí 
sua ligação com a anormalidade. Várias outras figuras eleitas pelo 
grotesco também evocam o elemento ctônico do mundo – quando o 
grotesco se materializa em figuras humanas ou tipos sociais, estes 
costumam ser indivíduos que contestam a civilização, representan‑
do sua alteridade e seus elementos desestruturadores, a saber, os 
homens primitivos, as mulheres, os estrangeiros e os párias.

Essas constatações, como mencionado no início deste capítulo, 
permitem a definição do grotesco como uma estética do outro, visto 
que todas as suas manifestações remetem a uma forma de alterida‑
de ao comumente conhecido, implicando com frequência alguma 
forma de exceção, distorção ou excentricidade. Com efeito, a ex‑
pressão do incomum parece enfaixar todos os motivos do grotesco 
em uma mesma categoria. Disso é possível deduzir que o papel on‑
tológico do grotesco seria a revelação da alteridade; algo que, por 
seu turno, reflete a consonância que, na instância do imaginário, o 
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grotesco nutre com as representações do elemento ctônico dos mi‑
tos cosmológicos.

Lírica romântica e grotesco

Todas as figurações do grotesco destacadas no decurso deste 
capítulo tiveram como orientação sua aplicabilidade na lírica ro‑
mântica. A leitura da lírica por meio dos elementos fornecidos pela 
categoria do grotesco não costuma figurar nos estudos mais conhe‑
cidos dedicados ao assunto. Alguns fatores contribuem para uma 
dificuldade em se tecer considerações a respeito do grotesco nas 
modalidades líricas. Em primeiro lugar, o estudo fundamental so‑
bre o grotesco, realizado por Kayser, parte de um conceito de gro‑
tesco pouco adequado aos expedientes da lírica. Malgrado Kayser 
negue a inserção do grotesco na substância própria da configuração 
lírica – visto seu conceito de grotesco pautar‑se na irrupção de ele‑
mentos estranhos no cotidiano e o gênero lírico não fornecer nor‑
malmente o simulacro do cotidiano passível dessa forma de sub‑
versão grotesca – o romantismo, não apenas na prática estética, 
como também em seus postulados teóricos, viram uma concomi‑
tância perfeita entre grotesco e lírica. Schlegel, por exemplo, vê nos 
arabescos e em suas junções insólitas a possibilidade da geração de 
uma poesia absoluta e Victor Hugo, que atribui ao drama a facul‑
dade de ter descoberto a beleza oriunda da completude oferecida 
pela associação do grotesco ao sublime, vê o drama como um gê‑
nero íntimo do lírico.

Mesmo que os românticos tenham sua concepção de lírica aberta 
aos recursos fornecidos pelo grotesco, a história literária atesta que a 
presença dessa categoria estética na lírica consiste em um fenômeno 
um tanto recente. A lírica da Antiguidade sempre conhecera uma 
forma de grotesco cômico, presente nos epigramas licenciosos e obs‑
cenos. Já a lírica romântica, de modo geral, apresentou expedientes 
do grotesco em modalidades que dialogavam com outros gêneros, 
como nas baladas de temas sinistros de origem medieval, cuja confi‑
guração conta com elementos narrativos e dramáticos.
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A perfeita conjugação do grotesco à lírica parece ser uma novi‑
dade dentro do romantismo e expressa em grande parte a busca de 
experiências estéticas e ampliação do conceito de beleza que se en‑
caminha cada vez mais ao raro e ao extravagante. Nesse ponto, 
Baudelaire, sua poesia plástica e operadora de correspondências, e 
toda a geração que dele se nutre – da qual podemos destacar nomes 
que vão do simbolismo às vanguardas – parecem ter dado ao gro‑
tesco uma participação mais acentuada na poesia lírica. Baudelaire, 
ao centrar seu fazer estético na elaboração de imagens sofisticadas e 
em associações metafóricas de encanto bizarro, acaba por influen‑
ciar, por exemplo, as analogias herméticas dos simbolistas, as asso‑
ciações livres de Rimbaud e toda a realidade hedionda que se amal‑
gama em monstros impossíveis na lírica de Lautréamont. É a partir 
dessas experiências, que encontram amparo no sentimento de ex‑
centricidade que ocupa a sensibilidade do poeta moderno (tema 
sobre o qual discorremos no capítulo anterior21), que o grotesco 
surge na lírica do romantismo mais tardio como uma força reno‑
vadora da beleza e mesmo do olhar sobre o real. O soneto de Bau‑
delaire “La muse malade”, traz alguns indícios dessa nova poten‑
cialidade de beleza que surge nos tempos modernos representada 
pelo grotesco. Ainda que visto como sinal de debilidade e morbi‑
dez, o grotesco surge no poema como um elemento estético inevi‑
tável nos tempos modernos:

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.

Le succube verdâtre et le rose lutin 
T’ont‑ils verse la peur et l’amour de leurs urnes? 
Le cauchemar, d’un poing despotique et mutin, 
T’a‑t‑il noyée au fond d’un fabuleux Minturnes?

21 Ver Capítulo 3, “A face disforme da modernidade”.
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Je voudrias qu’exhalant l’odeur de la santé 
Ton sein de pensers forts fût toujours fréquenté, 
Et que ton sang chrétien coulât à flots rhythmiques,

Comme les sons nombreux des syllabes antiques, 
Où régnent tour à tour le père des chansons, 
Phoebus, et le grand Pan, ce seigneur des moissons.22 

(Baudelaire, 1961, p.14)

É fato que o grotesco presente nesse poema não surge como um 
ideal estético; pelo contrário, como a antítese desse ideal. Como se 
sabe, Baudelaire quis dotar a poesia do vigor das artes antigas e na 
pusilanimidade da arte de seu tempo viu um indício de decadência. 
Contudo, o grotesco nesse poema surge como uma espécie de doen‑
ça moderna que fora inoculada na musa dos novos tempos, mesmo 
que à revelia do poeta. Sua musa está tomada por visões noturnas, 
pelas quimeras do grotesco; entidades disformes, como o súcubo e 
o duende, cujo caráter grotesco acentuam‑se mais ainda no poema 
pelo abstracionismo que rege a sua configuração cromática (o duen‑
de é rosa, o súcubo é verde), são vistos como os possíveis agentes  
da afecção que toma a musa. E a galeria de imagens grotescas não 
para aí; são evocados também como fontes da doença poética o cau
chemar (entidade dos pesadelos) e a imagem de um pântano, o Min
turnas, descrito como fabuloso.23 A musa moderna estaria, portanto, 

22 “Minha pobre musa, ai de mim! O que tens esta 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./ O súcubo esverdeado e o duende rosa/ Teriam em ti ver‑
tido o medo e o amor de suas urnas?/ O pesadelo, de um punho despótico e rebelde,/ 
Teria te afogado no fundo de um fabuloso Mintunas?/ Eu gostaria que exalando o 
odor da saúde/ Teu seio de pensamentos fortes fosse frequentado todos os dias,/ E 
que teu sangue cristão boiasse na inundação dos ritmos,/ Como os sons numerosos 
das sílabas antigas,/ Onde reinam por toda a parte o pai das canções,/ Febo, e o 
grande Pan, o senhor das colheitas” (tradução livre de nossa autoria).

23 O pântano, por evocar águas estagnadas, onde a vida viceja em meio à podridão, e 
formas de vida repulsivas, como répteis e anfíbios, inscreve‑se na imagética do gro‑
tesco, que remete ao disforme, ao ctônico e ao ciclo vida‑morte‑e‑renascimento.
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afogada na doença, privada de sua saúde antiga e essa doença pare‑
ce ter brotado de todos os males dos tempos cristãos – da melanco‑
lia, do spleen, das cismas noturnas. O eu lírico, frente a esse quadro, 
evoca uma Idade de Ouro da poesia como contraponto: evoca a 
Antiguidade clássica, a poesia da natureza alentada por divindades 
que presidem aos artistas como Apolo e Pã. Mesmo que o ideal seja 
avesso à cena descrita, toda a série de elementos grotescos que sur‑
gem no poema (os quais abundam na lírica baudelairiana) eviden‑
cia a nova beleza que emergiu dos subterrâneos do grotesco para o 
centro da poesia moderna.

A lírica, mais talvez que outros gêneros literários, tende a dis‑
pensar o referencial fornecido pela realidade empírica, podendo 
configurar com liberdade mundos oníricos. Por isso, as paisagens 
nelas desenhadas pelo grotesco se mostram cada vez mais alucinan‑
tes ao longo do romantismo, representando por vezes o desafio da 
fantasia às convenções comportadas pelo real. Como exemplo do 
potencial flexibilizador do belo e demolidor da realidade comum 
que o grotesco pode assumir na lírica, é possível tomar o julgamen‑
to feito por Guy de Michaud à obra de Lautréamont,24 poeta que, 
em 1869, publica um dos manifestos mais estrepitosos do espírito 
de revolta romântico, que explorou as possibilidades agressivas do 

24 Conde de Lautréamont (pseudônimo de Isidore Ducasse), apesar de ser um precur‑
sor da estética simbolista, e não um representante de fato, é aqui citado como um 
exemplo do grotesco na estética de fim de século. Procedemos dessa forma porque as 
realizações estéticas de Lautréamont, no tocante ao grotesco, se assemelham muito 
às da arte do século XX, principalmente das vanguardas, além de retomar muitos dos 
motivos comuns observados no romantismo, sobretudo em Baudelaire. A matéria 
grotesca em Lautréamont, assim como em Rimbaud, por se mostrar subversiva e 
contestadora de padrões estéticos, parece refletir a tendência à crítica e à busca da 
originalidade empreendida pela arte moderna, podendo servir de exemplo de usos 
do grotesco no fim do século XIX que remetem às práticas românticas, bem como às 
inovações das vanguardas, recurso estético, portanto, típico da modernidade. Jules 
Laforgue, com sua ironia, dentre os poetas pertencentes ao movimento simbolista de 
fato, parece ser um dos mais inclinados ao grotesco; todavia, os exemplos de Lau‑
tréamont e de Rimbaud parecem ser mais consoantes com as experiências mais ra‑
dicais do grotesco na lírica romântica.
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grotesco – Os cantos de Maldoror. Para Michaud, Lautréamont te‑
ria escrito páginas:

Désolés et terrifiants: à mesure que l’on s’engage davantage dans 
cette ouvre de démence, l’atmosphère devient plus suffocante; on se 
sent devenir la proie du monstre, l‘univers apparît comme un cauche‑
mar, ou en enfer; on sent sa raison vaciller, devant ce monde qui se fait 
e se défait, sans cesse en proie aux metámorphoses hallucinantes et ca‑
taclysmes. (Michaud, 1966, p.95)

Apesar de todas essas características grotescas serem advindas 
da exploração de imagens íntimas do subconsciente, Michaud vê 
em Lautréamont um projeto estético de combater a racionalidade, 
e não uma poesia espontaneamente alógica: “Il [Lautréamont] ne 
s’abandonne pas aux fantaisies de son inconscient, mais il s’en em‑
pare, et les utilise comme une machine de guerre pour ébranler no‑
tre raison” (Michaud, 1966, p.96). Por esse motivo, Michaud de‑
fine Lautréamont como poeta da agressão – o grotesco em sua 
poesia empreende uma ação destruidora do mundo. O exemplo de 
Lautréamont mostra a função iconoclasta que o grotesco exerce na 
formulação estética da poesia moderna.

De reminiscências da realidade sinistra das narrativas popula‑
res e dos jogos caprichosos com o insólito, o grotesco, na lírica ro‑
mântica, aos poucos vai adentrando a esfera da elaboração de uma 
nova forma de beleza pautada no contrastante e na subversão da 
tradição da poesia conhecida. Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa, 
poetas cujas obras são abordadas neste livro, acabam por oferecer 
um quadro no qual essa evolução se evidencia. As considerações 
presentes neste capítulo e nos anteriores (acerca do conceito de be‑
leza romântica, da formação da sensibilidade moderna e da inclu‑
são do grotesco no programa estético do romantismo) foram elabo‑
radas para servir de base à análise desses dois poetas tributários da 
tradição do grotesco, dos quais nos ocuparemos mais detidamente 
a seguir. Ora, o grotesco parece ter sido justamente a nódoa turva e 
imprecisa que a modernidade imprimiu a seus versos.


