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Bernardo guimarães, 

o primeiro acorde dissonante

Ilustríssimos bebedores, e vós, precio
síssimos galicados, de vez que a vós e 
não a outrem, são dedicados os meus 
escritos.

Rabelais, Gargantua

Se verdadeiramente nada tem sentido, 
o escárnio não seria a única atitude 
“razoável”?

George Minois,  
História do riso e do escárnio

A lírica de exceção de Bernardo Guimarães

Durante muito tempo, a história da literatura brasileira reputou 
a Bernardo Joaquim de Silva Guimarães (1825‑1884) maior fama 
como romancista que como poeta, eclipsando, de certo modo, sua 
contribuição às letras nacionais como lírico. Apesar de Álvares de 
Azevedo contar com maior celebridade como lírico da geração ul‑
trarromântica, Bernardo Guimarães, favorecido também pelo fato 
de ter gozado de vida longa se comparado a seus confrades de gera‑
ção, apresenta uma obra em versos relativamente extensa, que con‑
ta com cinco produções oficiais, sendo elas: os Cantos de solidão, 
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publicados em São Paulo, em 1852, a segunda edição de Cantos de 
solidão, lançada no Rio de Janeiro em 1858, com o acréscimo dos 
poemas de Inspirações da tarde. Em 1865, Bernardo lança Poesias, 
obra que, além de Cantos de solidão e Inspirações da tarde, é com‑
posta pelas Poesias diversas, as Evocações e a Bahia de Botafogo. Em 
1876, Bernardo inda lançaria Novas poesias e, por fim, em 1883 – 
ano anterior a sua morte –, publica as Folhas de outono. Além dessas 
produções, Bernardo Guimarães também estampou versos em al‑
guns de seus romances (como é o caso de Escrava Isaura, Índio 
Afonso, Ilha maldita e Rosaura a enjeitada), lançou poemas obsce‑
nos em publicações clandestinas e, eventualmente, valeu‑se da im‑
prensa da época para divulgar seus poemas em cadernos literários.

De modo geral, a obra de Bernardo Guimarães versou sobre al‑
guns pontos comuns com a poesia de seus contemporâneos, sendo 
constituída principalmente por poemas de culto à paisagem natu‑
ral, versos de circunstância de acento elegíaco ou patriótico e refle‑
xões intimistas. Ao lado dessas produções adequadas ao decoro e 
bom gosto de sua época, encontra‑se na obra de Bernardo Guima‑
rães uma série de poemas de cunho irreverente; desses, alguns são 
pincelados pela sátira e humor, dois são pornográficos e outros – os 
que mais nos interessam neste livro – são marcados pelo grotesco 
manifestado no nonsense e na junção entre jocosidade e horror: ca‑
racterísticas comuns à poesia bestialógica e ao satanismo da geração 
ultrarromântica paulistana.

Pode‑se dizer que Bernardo Guimarães foi um poeta singular 
em seu contexto. Sua sensibilidade formada em meio à subcultura 
das agremiações estudantis das décadas de 1840 e 1850 sempre deu 
mostras de filiação às modalidades estéticas desenvolvidas naquele 
meio, sustentadas por elementos como a jocosidade dos romances 
de Rabelais, pelas alucinações de Hoffmann e pelo hedonismo 
byroniano. Por outro lado, sua obra trai a influência do patriotismo 
herdado do ambiente cultural dominante; no entanto, em Bernardo 
Guimarães, essa corrente não se manifesta pelas formas já prontas 
do indianismo ou da descrição da exuberância tropical mitificada 
por nossa poesia romântica tradicional, mas na recordação de pai‑
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sagens vistas, na evocação dos espaços sublimes e dos mistérios dos 
sertões brasileiros.

Basílio de Magalhães, primeiro biógrafo de Bernardo, dá desta‑
que à resistência aos modismos cívicos típicos de nosso romantis‑
mo apresentado pela obra do autor de Folhas de outono:

Apesar do influxo da época, exercido principalmente por Gonçal‑
ves Dias, Gonçalves de Magalhães e Castro Alves – não se embrenhou, 
Bernardo Guimarães no atraente aranhol do indianismo, nem se dei‑
xou alliciar pelas campanulagens do condoeirismo.

A nota predominante nelle, como em todo bom poeta brasileiro, é 
a do lyrismo, mais frequentemente objectivo do que subjectivo. Na‑
turalista em “Invocação”, “O Ermo”, A Bahia de Botafogo, “Scenas 
do Sertão”, “O Meu Valle” e “Saudades do Sertão de Oéste de Minas”, 
philosophico em “O Devanear do Sceptico”; amoroso, nas Evoações, 
mystico em diversas nênias das Folhas de Outomno: libra‑se, ás vezes, 
o lyrismo de Bernardo Guimarães a assumptos de caracter patriótico, 
como nas “Estrophes aos Voluntários Mineiros”, em “Heroides bra‑
sileiros”, “Hymno à Lei de 28 de setembro de 1871” e “Hymno a Ti‑
radentes”, descambando, outras vezes para a phantasia hoffmannes‑
ca, como na “Orgia dos Duendes”, ou para a facécia e licenciosidade, 
como em “Charuto”, “Á Saia Balão”, “Dilúvio de Papel”, “O Nariz 
perante os Poetas”, “Á Moda”, “Hymno á Preguiça” e “O Elixir do 
Pagé”. (Magalhães, 1926, p.59)

A obra poética de Bernardo Guimarães é produto de uma época 
em que as formas do indianismo e da poesia de edificação moral já 
haviam se sagrado como modelos para o nosso romantismo; além 
do mais, o período estava impregnado pelas formas do lirismo de 
salão, da poesia sentimental e amorosa dedicada ao deleite do gosto 
médio. Bernardo Guimarães, assim como os poetas formados nos 
círculos estudantis da academia de São Paulo, parecem compor 
uma lírica em resposta ao desgaste dessas formas na poesia brasilei‑
ra; daí terem integrado o espectro de uma poesia singular a ponto 
de ter sido encarada pela historiografia literária brasileira como for‑
ça expressiva de uma segunda geração em nosso romantismo.



312	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

Vagner Camilo atribui muitas das características do ultrarro‑
mantismo – momento de nossa literatura ao qual a obra de Bernar‑
do pertence – às próprias condições de meio da parte da sociedade 
que as agremiações estudantis representavam. Segundo essa ótica, 
o subjetivismo exacerbado dos ultrarromânticos seria uma face 
amena do fenômeno de afirmação da autarquia do grupo estudantil 
frente à sociedade mediante a estética, o outro aspecto mais extre‑
mado desse fenômeno – este bastante presente na poesia de Bernar‑
do Guimarães – seria o satanismo irmanado ao riso. Diz Camilo 
que o sentimentalismo ultrarromântico:

fornecia uma ideologia ajustada ao grupo, com sua ênfase na imagem 
do poeta incompreendido e solitário, isolado da comunidade dos ho‑
mens comuns. Ora isso se adequava perfeitamente à posição autárqui‑
ca do estudante paulistano, pois se o sentimentalismo ultrarromântico 
servia, por um lado como elo de ligação com a sociedade em geral, por 
outro ele permitia ao poeta estudante afirmar‑se na sua singularidade, 
na sua diferença. Essa diferença, contudo, só se configura de modo ca‑
bal com o satanismo, que fornece aos jovens uma ideologia de revolta 
espiritual, de negação de valores, de desenfreado egotismo. Através da 
corrente satânica, o corpo estudantil não só alcança seu alto grau de 
diferenciação e sua expressão mais característica, mas também deixa 
de manter todo e qualquer elo de ligação com a comunidade. (Camilo, 
1997, p.40)

As marcas da vida acadêmica possivelmente são responsáveis 
pela rebeldia da obra de Bernardo Guimarães, sobretudo quando  
o poeta solta o corrimão da poesia edificante adequada ao bom gos‑
to para se precipitar nas fantasias lúdicas e desestabilizadoras do 
grotesco.

Com efeito, comparada com sua produção “séria”, a poesia hu‑
morística e grotesca de Bernardo Guimarães demonstra mais valor 
e oferece dispositivos preciosos para o entendimento da sensibili‑
dade romântica brasileira. Talvez devido ao fato de o que havia de 
mais interessante na obra de Bernardo Guimarães localizar‑se à 
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margem da poesia oficial tenha demorado tanto tempo para a crí‑
tica reconhecer seus méritos como poeta, embora, desde muito, já 
haja quem tenha dado atenção para a importância da obra lírica do 
autor mineiro.

José Veríssimo, em sua História da literatura brasileira (1915), já 
propõe uma leitura mais atenta da produção poética do autor: “Ber‑
nardo Guimarães teve em seu tempo, e não sei se continuará a ter, 
mais nome como romancista que como poeta. Não me parece de 
todo acertado este modo de ver” (1969, p.261). Compartilhando da 
opinião de Veríssimo, muitos críticos notaram a singularidade da 
poesia de Bernardo Guimarães, acentuando a qualidade de seus es‑
critos líricos principalmente no que tange ao lado não oficial, obs‑
curo e mesmo secreto do nosso romantismo.

Antonio Candido, Luiz Costa Lima, Flora Süssekind, Alcântara 
Machado, Haroldo de Campos, entre outros, são responsáveis pela 
atual aceitação de Bernardo Guimarães no cânone da poesia român‑
tica brasileira, e todos esses críticos dão atenção especial à sua lírica 
que, se não for marginal e desviante, certamente tangencia o gosto 
literário convencional de sua época. Ora, é quase unânime o reco‑
nhecimento desses estudiosos de que a parte mais interessante da 
lírica do poeta mineiro se encontra em seus poemas jocosos, obsce‑
nos ou grotescos, sendo aí que seu estilo se configura com vigor e 
onde se dá sua contribuição particular ao espectro do romantismo 
nacional. Levando‑se em conta os poetas românticos brasileiros, 
pode‑se dizer que é apenas em Bernardo Guimarães que surgem de 
forma bem acabada as manifestações do grotesco lírico em todas as 
variantes exploradas pelo nosso romantismo: ironia melancólica, sá‑
tira, exploração do sinistro e do macabro e o nonsense.

As faces que o grotesco assume em Bernardo são variadas e, 
mesmo que seja constituída por um número relativamente escasso 
de exemplares, a poesia desviante legada pelo poeta à posteridade 
comporta o que poderia ser tomado como o que há de mais autênti‑
co em sua lírica, gênero no qual parece ter sido mais bem‑sucedido, 
além de representar iconicamente a vertente cômica e grotesca do 
ultrarromantismo brasileiro.



314	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

Não só nas modalidades poéticas grotescas Bernardo Guimarães 
distingue‑se de seus contemporâneos; mesmo sua lírica oficial e afi‑
nada com “o sorriso da sociedade” guarda particularidades se com‑
parada à praxe de seu tempo. Considerando‑se a geração enfeixada 
pelo termo “ultrarromântico”, recebe relevo a nota emocional acen‑
tuada presente na obra dos poetas que a compuseram. Seja ela mar‑
cada pela melancolia de Aureliano Lessa, seja mesclada pelas fi‑
xações mórbidas e satânico‑byronianas de Álvares de Azevedo, ou 
coberta de páthos confessional em Junqueira Freire ou ainda aber‑
tamente melodramática e frágil em Casimiro de Abreu – ela de‑
monstra que toda a segunda geração de poetas românticos brasi‑
leiros extraiu do coração as fibras para confeccionar as cordas de sua 
lira.

Bernardo Guimarães, porém, distancia‑se um tanto dessa práti‑
ca por ter sido poeta mais voltado ao exterior, por assim dizer, mais 
“impressionista” em sua composição lírica. Guimarães foi um pai‑
sagista atento ao sublime natural e sensível à experiência da con‑
templação. Segundo Antonio Candido, Bernardo Guimarães, ao 
contemplar a natureza, compunha a paisagem legando‑lhe a função 
de evocar estados interiores. O eu lírico de Guimarães seria, segun‑
do essa perspectiva, subordinado à paisagem exterior, e não o con‑
trário, daí sua poesia ser antes uma experiência de arrebatamento 
pelo quadro natural que conversão de sentimentos em imagens. 
Nele, a correspondência entre os sentimentos e o quadro oferecido 
pelo mundo tem no exterior o seu ímpeto motriz – o que faz de Ber‑
nardo Guimarães um poeta das impressões, da sensorialidade. Diz 
Candido:

O seu sentimento dominante foi o da natureza, que nele era apego 
real à paisagem, ao detalhe do mundo exterior, apaixonadamente per‑
cebido e amando. Caçador, nadador, viajante, sertanista, a terra exer‑
cia sobre ele atração poderosa, que é o estímulo principal da sua musa 
[...] Assim, a natureza não lhe parece um sistema de sinais correspon‑
dentes aos estados da alma; estes, pelo contrário, é que parecem brotar 
e definir‑se ao toque dos estímulos interiores. (Candido, 1969, p.171).
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Enquanto outros ultrarromânticos com frequência colhiam na 
natureza exterior formas para materializar seus estados interiores, 
Guimarães, por sua vez, era por ela insuflado de sensibilidade; daí 
sua poesia ser plástica, descritiva e aberta a sensações. Nesse sen‑
tido, ele parece estar próximo do que Schiller definia como poeta 
ingênuo, já que sua relação com o ideal poético se dá de forma qua‑
se espontânea, como uma espécie de sentir as coisas menos que a si 
próprio. Trata‑se de um aspecto que torna Bernardo Guimarães 
aparentemente mais distante da postura comum entre os român‑
ticos de tomar a si próprio como eixo do mundo. Sua relação com a 
natureza, como dito, é menos subordinada à intenção de fazer dela 
simulacro de si, e mais inclinada a uma espécie de panteísmo que 
toma o olhar particular como prisma da realidade e não como seu 
agente configurador.

Quando tratava da matéria íntima, Bernardo tendia a reflexões 
quase generalizadas que muitas vezes encontravam na junção da 
melancolia com a placidez, ou com ironia, uma espécie de antídoto 
ao emocionalismo exacerbado, sendo‑lhe raros os arroubos senti‑
mentais, comuns aos poetas de sua geração. Seu biógrafo mais fa‑
moso, Basílio de Magalhães, define desse modo do poeta: “A nota 
predominante nelle, como em todo poeta brasileiro, é a do lyrismo, 
mais frequentemente objectivo do que subjectivo” (Magalhães, 
1926, p.59). De fato, essa inclinação à objetividade pode ser vis‑
lumbrada em dois poemas que versam sobre motivos semelhantes 
– a fugacidade do tempo e o consequente tópos da vereda à sepul‑
tura suscitado pelo tema do aniversário. Em “No meu aniversário”, 
observam‑se o ardor das reflexões sobre o findar das alegrias com a 
passagem do tempo e o sentimento da frustração esfriarem‑se em 
contato com uma melancolia resignada:

Amigo, o fatal sopro da descrença 
Me roça às vezes n’alma, e a deixa nua, 
E fria como a lajem do sepulcro; 
Sim, tudo vai‑se; sonhos de esperança, 
Fervidas emoções, anelos puros, 
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Saudades, ilusões, amor, crenças 
Tudo, tudo me foge, tudo voa 
Como nuvem de flores sobre as asas 
De rábido tufão.
[...]
Ah! Tudo é incerteza, tudo sombras, 
Tudo um sonhar confuso e nebuloso, 
Em que se agita o espírito inquieto, 
Até que um dia a plúmbea mão da morte 
Nos venha despertar, 
E os sombrios mistérios revelar‑nos, 
Que em seu escuro seio 
Com férreo selo guarda a campa avara. 

(Guimarães, 1959, p.48)

Como se nota por esses fragmentos, o caráter pessoal da pers‑
pectiva da morte gradativamente sai da esfera particular e se uni‑
versaliza na evidência dada ao grande mistério final que constitui o 
fim da vida por meio de um processo de sublimação da tristeza ego‑
cêntrica, convertida em melancolia reflexiva. Já em outro poema, 
“Ao meu aniversário”, dedicado à mesma matéria, o tema da fuga‑
cidade do tempo surge de maneira irônica; nele, o poeta repudia o 
dia de seu aniversário como uma visita inconveniente, vetor da ve‑
lhice e da morte. Ao fim, encontra uma solução para remediar a 
frequência das vindas do “dia fatal”; de forma melancólica, porém, 
jocosa diz: “E para que não veja‑te na vida/ Raiando tantas vezes,/ 
De hoje em diante comporei meus dias/ De vinte e quatro meses” 
(Guimarães, 1959, p.100).

É válido lembrar que o tempo constitui tema recorrente em toda 
a lírica ocidental, tendo frequentado amiúde a lírica clássica, como 
atestam as odes de Horácio; particularidade essa que coincide com 
outro aspecto distintivo da obra de Bernardo Guimarães: a tradição 
parece falar em seus versos de forma mais evidente que em seus 
companheiros de geração. Um exemplo está em seus dois poemas 
obscenos conhecidos, trazidos a lume, pela primeira vez, em publi‑
cação clandestina de 1875 (Magalhães, 1926, p.113). Elementos 
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comuns à poesia canônica da época de Bernardo Guimarães rece‑
bem aqui as cores de um pastiche grotesco: “Origem do mênstruo” 
remete às Metamorfoses clássicas, sobretudo ao poema de Ovídio, 
poeta a quem é feita referência na epígrafe introdutória do texto, e 
“O elixir do pajé” converte o indianismo idealista de Gonçalves 
Dias em troça vulgar. Ora, a epígrafe que introduz “Origem do 
mênstruo” já denuncia a paródia aos poemas da Antiguidade clás‑
sica flagrante em várias características do poema, tais como refe‑
rência aos deuses greco‑latinos, narrativa de caráter presa ao tópos 
da cosmogênese e mesmo o uso de um metro tributário à tradição 
neoclássica, no caso preciso do poema, a estrutura métrica que al‑
terna decassílabos e versos de seis sílabas. Consta na epígrafe que 
“Origem do mênstruo” teria sido extraído: “De uma fábula inédita 
de Ovídio, achada nas escavações de Pompeia e vertida em latim 
vulgar por Simão de Nuntua” (Guimarães, 1992, p.59). Também a 
matéria de “Origem do mênstruo” denuncia a carnavalização do 
motivo das metamorfoses e dos mitos de formação. O poema ocupa‑
‑se de um relato da criação do fluxo menstrual e, segundo o texto de 
Guimarães, esse teria surgido como uma punição infligida pelos 
deuses às mulheres, por conta de uma brincadeira malograda da 
ninfa Galateia que teria, ao encontrar Vênus depilando sua região 
genital, pregado‑lhe um susto que a levou a ferir‑se. Vênus então 
roga aos deuses que condenem Galateia e todo o gênero feminino a 
inconveniências genitais ligadas ao sangue menstrual. O elemento 
grotesco não está ausente nesse poema jocoso, o que comprova a 
importância desse recurso dentro da configuração do cômico em 
Bernardo Guimarães, recebendo grande relevo na descrição da pu‑
nição reservada a Galateia. Como a ninfa é responsável pela des‑
graça de Vênus, sua condenação é uma versão intensificada dos 
transtornos da menstruação, como se nota na sentença proferida a 
ela pelos deuses:

[...]
Ó ninfa, o teu cono sempre atormente 
Perpétuos comichões, 
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E não aches quem jamais nele queira 
vazar os seus colhões...

Em negra podridão imundos vermes 
Roam‑te sempre a crica, 
E à vista dela sinta‑se banzeira 
A mais valente pica!

De eterno esquentamento flagelada, 
Verta fétidos jorros,  
Que causem tédio e nojo a todo mundo, 
Até mesmo aos cachorros! 

(Guimarães, 1992, p.65‑6)

“O elixir do pajé”, assim como “Origem do mênstruo”, é um 
poema obsceno trazido a lume por meio de publicação clandestina. 
Conforme testemunho de Arthur Azevedo, registrado por Basílio 
de Magalhães, trata‑se de um poema de grande popularidade no 
meio literário marginal ao tempo de Bernardo Guimarães. Arthur 
Azevedo, ao censurar os tributos de Bernardo Guimarães à musa 
secreta, assim se expressa:

Tentou egualmente o genero erótico, e em má hora o fez, porque o 
poeta, que se não pertence, que se dá inteiro á Pátria, que estremece e 
respeita, não tem o direito de prostituir a sua musa, ainda que seja a 
branca; mas nós, os brasileiros, atravessamos uma época tão primitiva 
como a do Café de Nicole, de Lisboa, no princípio do século, ou tão 
decadente como a dos boulevards de París, na actualidade. Tanto assim 
é, que, para desespero do Sr. B. L. Garnier, de todos ou de quase todos 
os livros de Bernardo Guimarães, o escripto mais popular do autor dos 
cantos de solidão é um poemeto obsceno, intitulado “O elixir do pajé”, 
que nunca foi impresso! É raro o mineiro que o não saiba de cor. Ha na 
província espalhadas um sem numero de cópias desse elixir inútil e 
brejeiro. (Azevedo apud Magalhães, 1926, p.113)

“O elixir do pajé” tem estrutura semelhante à balada indianista 
de Gonçalves Dias “I‑Juca Pirama” e narra a história de um velho 
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índio acometido pela perda da virilidade. Em certa ocasião, o índio 
recebe do diabo um elixir mágico que lhe restitui a potência sexual. 
A partir daí, o poema assume o tom de um hino priápico, descre‑
vendo as aventuras sexuais do pagé e laureando a sua potência. 
Como se pode notar, a virtude guerreira do índio, elogiada em 
“I‑Juca Pirama”, converte‑se, em “O elixir do pajé”, em celebração 
fálica da potência viril por meio da paródia e do riso.

Não só temas clássicos permeiam a lírica de Bernardo Guima‑
rães, como suas características estilísticas, flagrantes no seu uso 
métrico, regulado muitas vezes por estruturas fixas e simétricas, 
que denunciam a influência das construções poéticas neoclássicas  
e de românticos anteriores, como Gonçalves Dias. José Veríssimo 
dissera de Bernardo que

seu temperamento poético, principalmente considerando a época em 
que poetou (1858‑1864), é mais clássico ou antes mais árcade, que ro‑
mântico; não há ao menos nas suas manifestações as exuberâncias e 
menos os excessos de emoção do romantismo. (Veríssimo, 1969, 
p.261)

Essa perspectiva destaca a singularidade de Bernardo Guima‑
rães entre os românticos. Contudo, a afirmação de que ele guardava 
resquícios de classicismo em sua lírica apresenta riscos; mais corre‑
to seria considerar sua obra como dedicada a aspectos do roman‑
tismo não explorados com tanto afinco por seus contemporâneos. 
Outros poetas, mesmo cientes do caráter fashionable do lirismo la‑
crimoso e passional (algo perceptível nas alegações presentes no 
prefácio à segunda parte da Lira dos vinte anos, de Álvares de Aze‑
vedo), também glosaram exaustivamente os motes sugeridos pela 
tradição estrangeira solidificada por Chateaubriand, pelo Werther 
de Goethe, pelas canções de Musset, entre outros. Mas Bernardo 
Guimarães parece ter pendido na lírica oficial mais para uma tra‑
dição do romantismo local, preocupada com a fixação dos quadros 
naturais e com a exuberância paisagística nacional, aspecto esse que 
transfere o foco do exotismo das matas para a beleza dos sertões 
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com os quais o poeta estava familiarizado. Quanto à forma de seus 
poemas, nota‑se que ele experimentou ritmos variados, indo da li‑
berdade formal professada pelos românticos ao rigor métrico da 
tradição clássica. Daí, possivelmente, sua obra aproximar‑se mais 
do classicismo quando cotejada à dos outros ultrarromânticos, con‑
forme intuiu José Veríssimo.

Já na lírica mais obscura de Bernardo Guimarães, o ímpeto sub‑
versivo peculiar aos românticos tomou a frente. Com isso, elemen‑
tos como o satanismo, ironia, iconoclastia vocabular, obscenidade, 
sátira, paródia da tradição – cultivados, mesmo que secretamente, 
por todos os poetas alentados pelo mal do século –, explodem em 
formas únicas nessa curiosa parcela de sua lírica que o poeta não se 
preocupou em esconder.

Podemos afirmar que o ultrarromantismo brasileiro possui ou‑
tra face distinta daquela dos poemas movidos pelo tópos de amor e 
morte celebrizado por seus representantes: uma face mais escar‑
ninha, zombeteira e perturbadora. Álvares de Azevedo a insinuou 
em sua lírica tributada ao humour, e a revestiu de macabro e paté‑
tico em sua Noite na taverna; Bernardo Guimarães, por sua vez, 
escancarou seu riso diabólico e ruidoso em parte considerável de 
sua obra poética. Apesar de aparentemente menos intimista que 
românticos como Álvares de Azevedo, Aureliano Lessa e Casimiro 
de Abreu, não se pode negar que Bernardo foi egocêntrico, mas 
esse aspecto de sua sensibilidade se manifesta na exploração das 
potencialidades subversivas que a imaginação exerce sobre a reali‑
dade exterior, seja no âmbito do discurso racional, da moralidade 
convencional, seja no das relações de causa e efeito.

Todos os gêneros desviantes ou baixos e modalidades do grotes‑
co romântico foram explorados por Bernardo Guimarães em obras 
como os poemas satíricos “A saia balão” ou “Parecer da Comissão 
de Estatística a respeito da freguesia de Madre‑deus‑do‑angu”; as 
paródias de modismos estilísticos “O nariz perante os poetas” ou 
“Lembranças do nosso amor”; e mesmo nos poemas obscenos 
“Origem do mênstruo” ou “O elixir do oagé”, que figuram na obra 
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de Bernardo Guimarães como demonstração de sua verve cômica e 
grotesca.

A quantidade de poemas grotescos em sua obra é grande se 
comparada ao que se conhece de outros poetas da época. A isso 
pode ter contribuído uma inclinação de temperamento peculiar ao 
poeta, já que a galhofa impressa nos poemas do autor encontra res‑
paldo no anedotário que envolve sua biografia, prenhe de boêmias 
lendárias, estudantadas e alguns escândalos. Basílio de Magalhães 
revela que, concomitante a sua obra plural, dedicada tanto à poesia 
quanto à prosa, o poeta mineiro viveu uma vida não furtada ao des‑
regramento de conduta e ao impulso revolucionário.1

Escandaloso e irreverente, principalmente ao se considerar os 
costumes acanhados de sua época e do meio provinciano onde vi‑
veu na juventude (a cidade de São Paulo) ou onde encerrou seus 
dias (em Ouro Preto), Bernardo Guimarães demonstra ter sempre 
nutrido empatia pelos meios marginais e estudantis nos quais, pos‑
sivelmente, seus chistes encontraram boa acolhida. Não apenas os 
anos de estudante comportam a produção e difusão de seus poemas 
desviantes, já que ele sempre manifestou intenção de tornar públi‑

1 Vários dados biográficos de Bernardo Guimarães relatados por Basílio de Magalhães 
dão mostras de sua insubordinação e irreverência, tanto na conduta pessoal, quanto 
no que tange à atuação política. Por exemplo, quando contava com 17 anos, em 1842, 
o poeta teria se engajado na revolução liberal de Minas Gerais, tendo, para tomar 
parte no conflito, fugido do colégio (Magalhães, 1926, p.19‑20). No período em que 
foi juiz em Catalão, ainda seria protagonista de uma polêmica em sua vida pública. 
Conta Basílio de Magalhães que, por conta de uma licença do juiz de comarca Virgí‑
lio Henriques Costa, em 1861, Bernardo Guimarães tê‑lo‑ia substituído em suas 
funções. Nessa ocasião, o poeta teria feito a inspeção da prisão de Catalão e consta‑
tado que os presos viviam em péssimas condições; por conta disso, na sessão jurídica 
convocada por ele no dia 16 de maio, e realizada no dia 17 de junho, absolveu todos 
os 11 réus que lá compareceram. Esse evento resultou na exoneração de Bernardo 
dos cargos que ocupava em Goiás (a saber, de juiz e delegado de polícia) e na sua 
popularidade entre os liberais de Catalão (Magalhães, 1936, p.42‑3). Na vida pes‑
soal, Bernardo Guimarães foi reputadamente galhofeiro e afeito a pândegas; na ju‑
ventude compunha a cúpula da célebre Sociedade Epicureia e conforme relatos de 
contemporâneos era dos mais dedicados à boêmia e às patuscadas.
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cas peças burlescas,2 tendo inclusive guarnecido sua última coletâ‑
nea de versos, Folhas de outono (1883), com poemas tributários ao 
grotesco, como atesta a parte dessa obra intitulada “Dispersas”, a 
qual conta com textos expressivos do caráter anárquico de sua líri‑
ca, como “Mote estrambótico”, “Disparates rimados”, dentre ou‑
tros. Muitos dos poemas presentes nessa obra de maturidade são 
datados da época de estudante em São Paulo, o que comprova o 
apreço de Bernardo pelo lado gauche de sua lírica; ora, sua dedi‑
cação à burla poética não parece ter sido insensatez de juventude 
(como em muitos de seus contemporâneos), mas uma face de sua 
identidade estética.

Basílio de Magalhães vê precisamente no elemento humorístico 
o ponto característico da obra de Bernardo Guimarães, a qual o 
destaca em meio a seus contemporâneos e no quadro da literatura 
brasileira. Para defender seus argumentos, o biógrafo do poeta mi‑
neiro evoca a autoridade de José Veríssimo, que, em Estudos de lite
ratura brasileira, dissera de Bernardo:

tem uma personalidade á parte da dos poetas do seu tempo [...] Ele é, 
porventura, o mais espirituoso, o mais engraçado, e não sei sinão o úni‑
co humorístico dos poetas brasileiros, sem exclusão talvez do mesmo 
Gregório de Mattos. Tem três ou quatro poesias, “O nariz perante os 
poetas”, “A saia balão”, “Dilúvio de papel”, que qualquer dellas tem 
mais chiste, que quantas reuniu Camillo Castello‑Branco no seu Can
cioneiro alegre, onde, aliás, não figura Bernardo Guimarães. (Veríssimo 
apud Magalhães, 1926, p.63)

O fragmento de autoria de José Veríssimo destacado por Basílio 
de Magalhães permite que se constate que, ainda na época de Verís‑
simo, ainda não se havia feito justiça à importância dos versos cô‑
micos de Bernardo Guimarães; ora, sabe‑se que nem mesmo sua 

2 Basílio de Magalhães relata que, como consta em correspondências de Bernardo 
Guimarães a Fernando Saldanha Moreira, o poeta pretendia em 1882 publicar seus 
poemas bestialógicos e inclusive algumas paródias de Castro Alves (Magalhães, 
1926, nota da p.128).
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obra poética gozava de grande reconhecimento até então. Parece 
ser justamente no esforço de retificar o fato de a história literária 
brasileira ter ignorado o poeta mineiro que Basílio de Magalhães 
coloca em relevo a produção risível de Bernardo Guimarães, moda‑
lidade na qual, flagrantemente, o poeta se destaca em sofisticação 
criativa no quadro do nosso romantismo. Diz Basílio de Magalhães 
ao tecer juízo sobre a verve burlesca de Bernardo em diálogo com a 
opinião de Veríssimo:

A verdade está com José Veríssimo, eliminando‑se o “porventura” 
e o “talvez” de que este crítico systematicamente usa e abusa. Si a sá
tira – que, segundo João Ribeiro, “é construtora e moral”, – visa “a 
corrigir ou ridicularizar os defeitos e imperfeições humanas”, en‑
quanto ao humour “só apraz a demolição das coisas futeis”; si o bom 
humor (expressão tão castigada em nossa lingua e que se distingue da 
“verve” francesa e do “humour” inglês), peculiar dos sensitivos, se ca‑
racteriza, conforme Afranio Peixoto, pelo desengano dos imaginati
vos, vem dessa mesma desilusão, envolvendo desprezo, resignação e 
ás vezes até piedade, e podendo ser por isso “um riso doloroso” [...], 
– Bernardo Guimarães foi, na poesia, o melhor humorista, genuina‑
mente “brasileiro”, do seu tempo, pois deixou de visto o próprio 
“brasileiríssimo” autor das “primeiras travas burlescas”. Gregório de 
Mattos não passou da chalaça lusitana, condimentada com algumas 
chulices bahianas. “O pesadelo” (1837), “Os garimpeiros” (1838) e 
“A cameleida” (1839), publicações anonymas de intuitos pessoaes, 
embora revelando mestria no verso e no engenho satírico, deixaram 
de grangear a devida fama aos seus autores, Francisco José Pinheiro 
Guimarães, Conego Januario da Cunha Barbosa e Manuel Pereira da 
Silva. Álvaro Teixeira de Macedo, o escritor da “festa de Baldo” não 
faz rir; e o Padre Corrêa de Almeida, o nosso Tolentino, quer na “Re‑
pública dos Tolos”, quer no mais da sua vasta produção, tem quase 
tanto de zombeteiro quanto de insípido; Álvares de Azevedo só foi 
esporadicamente humorista no “Poema do frade”, como foram raras 
rimas de alguns cytharedos coevos. A todos eles supera o ouropre‑
tano, pela graça natural, espontanea e esfuziante, e, si muitas vezes 
lhe falta a correção syntactica, que elle não apurava, sempre lhe sobeja 
a limpeza vocabular. (Magalhães, 1926, p.633‑66)
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Basílio Magalhães evoca uma linhagem consideravelmente lon‑
ga de textos poéticos risíveis – de Gregório de Matos até alguns 
contemporâneos de Bernardo Guimarães – a fim de que as qualida‑
des do poeta mineiro sejam destacadas. Seriam, conforme o biógra‑
fo, pontos fortes e distintivos do humor bernardino a sua autentici‑
dade e a qualidade cômica de seus textos, características, segundo 
Magalhães, não equiparadas por qualquer dos outros poetas joco‑
sos do Brasil, até então. A autenticidade de Bernardo Guimarães 
não residiria apenas na criatividade de seus escritos e na graça es‑
pontânea de seus efeitos cômicos, mas também na fidelidade de 
seus poemas ao quadro da cultura nacional, a ponto de ser chamado 
por Basílio de Magalhães de “o melhor humorista genuinamente 
brasileiro”.

De fato, Bernardo Guimarães é um poeta muito atento às tradi‑
ções locais e à realidade específica do Brasil, podendo‑se dizer que 
o meio atua sobre sua poesia como força determinante; inclusive, 
não está apartada desse “brasilianismo” a sua poesia grotesca. Em‑
bora o grotesco de seus poemas se alimente das fontes estrangeiras 
do romantismo, Bernardo Guimarães sempre aplainou essas influ‑
ências com as cores locais. Um exemplo expressivo é o conhecido 
“Orgia dos duendes”, poema aos moldes das cenas de ritos satâni‑
cos celebrados na montanha de Blocksberg, descritas no Fausto, de 
Goethe, e oriundas de lendas de sabás europeias, que o poeta acli‑
mata por meio de referências ao folclore brasileiro e uso de elemen‑
tos linguísticos típicos dos falares populares do Brasil. Esse poema 
é definido por Basílio de Magalhães como: “em tudo e por tudo, 
[...] a mais brasileira das produções poéticas do autor de ‘Cantos de 
solidão’” (Magalhães, 1926, p.84).

Basílio de Magalhães ainda evoca a autoridade de Sílvio Rome‑
ro para atestar o reconhecimento do caráter nativista da produção 
de Bernardo Guimarães. Conforme opinião de Sílvio Romero, a lí‑
rica do poeta mineiro se destaca pelo forte traço sertanista, ausente 
na poesia dos demais ultrarromânticos (Magalhães, 1926, p.59). 
Com efeito, o sertão é presença constante em sua obra, não apenas 
na prosa (aspecto que lhe garantiu o mérito de ser o inventor do 
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romance regionalista brasileiro) como na poesia, manifestado no 
lirismo plástico e paisagístico de sua lírica “séria” e nas peculiari‑
dades linguísticas e na imagética afinadas com a realidade nacional 
presentes em sua poesia jocosa.

Seja por sua autenticidade no que se refere à cor local, seja pela 
autonomia e criatividade de sua expressão, a vertente cômico‑
‑grotesca de Bernardo Guimarães merece, como dito, destaque em 
sua lírica. Dentre todas as modalidades do grotesco romântico, im‑
pressas em seus versos, uma, em particular, chama a atenção tanto 
por seu potencial subversivo quanto por sua singularidade dentro 
da literatura brasileira. Trata‑se da poesia nonsense, comumente 
praticada pelos românticos brasileiros da geração ultrarromântica e 
que teve em Bernardo Guimarães o seu poeta mais bem‑sucedido.

Pantagruelismo e nonsense moderno:  
a tradição do grotesco nas páginas secretas  
do diário romântico

Antonio Candido, no ensaio “A poesia pantagurélica”, trata da 
face humorística que, juntamente com o emocionalismo melancó‑
lico e exacerbado, acaba por distinguir a geração ultrarromântica 
no quadro do nosso romantismo. A poesia pantagruélica é produ‑
zida nas instâncias daquela lírica secreta, na qual também se escon‑
dem os poemas obscenos e muitos dos poemas cômicos do período. 
Candido aponta para a escassez desse material e sua vinculação es‑
treita com o meio específico das agremiações literárias dos estu‑
dantes da academia de São Paulo, reconhecendo, não obstante, a 
importância desse gênero para o entendimento da sensibilidade ro‑
mântica brasileira:

O que conhecemos da poesia pantagruélica faz dela, essencialmen‑
te, um fenômeno entre os decênios de 1840 e 1860. Pertence, por con‑
seguinte, ao romantismo paulistano, marcado pelo satanismo, o humor 
e a obscenidade, exprimindo a sociabilidade especial dum grupo de ra‑
pazes confinados no limite estreito da cidadezinha provinciana e con‑
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vencional, procurando libertar‑se por atitudes de negação. O que res‑
tou dela é muito pouco, quase nada. Tratando‑se de um discurso 
heterodoxo, os seus próprios praticantes não apenas não lhe davam 
importância, mas a partir do momento em que entravam na vida prá‑
tica, como advogados, magistrados, funcionários, parlamentares, di‑
plomatas ou simples chefes de família, punham de lado as provas de 
loucura da mocidade e com certeza as destruíam, como fizeram com a 
poesia obscena, que jamais pensariam em assumir, muito menos em 
publicar, o que aliás seria impossível no tempo. (Candido, 1993, 
p.230‑1).

Fadada ao esquecimento pela pudicícia do meio social, pela au‑
tocensura e pela subestimação de seus realizadores, essa poesia pa‑
rece ter sido vítima do ambiente inóspito que a literatura brasileira 
oficial do século XIX propiciou ao grotesco e a todos os gêneros 
menores. Como reconhece Vagner Camilo (1997), no século XIX, a 
literatura de humor duvidoso, negro, obsceno ou de gosto questio‑
nável só teve solo favorável em pequenos círculos marginais, tais 
como rodas boêmias e grupos de estudantes, sendo aceita na cul‑
tura oficial apenas à época da geração modernista.

De fato, mesmo no âmbito da prática de gêneros ligados ao riso 
(como a dramaturgia cômica), a literatura brasileira do século XIX 
não se entrega à comicidade livre das regras do recato e afinadas 
com o riso ruidoso e espontâneo dos meios populares. Basta obser‑
varmos as comédias mais expressivas da época: dificilmente elas 
trazem o disparatado, o escatológico e o abertamente obsceno (ele‑
mentos comuns ao grotesco). Indo desde as comédias de desencon‑
tros de Martins Pena ao teatro de revista, que tem em Arthur Aze‑
vedo um autor icônico, essas peças, por mais que utilizem de 
referências ao riso baixo, fazem‑no de forma velada e por meio  
de insinuações.

Aquele que talvez seja o único representante de uma dramatur‑
gia cômica do grotesco no Brasil do século XIX foi relegado ao olvi‑
do por cerca de um século. Trata‑se de José Joaquim de Campos 
Leão, o “Qorpo‑Santo”, dramaturgo gaúcho que na década de 1860 
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escreve 17 peças nas quais se encontram contrassensos, pantomi‑
mas vulgares, um calão singular que vai do licencioso ao bestialó‑
gico e tantos outros recursos grotescos explorados pela tradição 
cômica do passado, mas ignorados pelo teatro brasileiro oficial. O 
fato de a obra de Qorpo‑Santo ter sido preservada até os tempos 
atuais não se deve aos auspícios e bom juízo de seus contemporâ‑
neos – que nunca viram qualquer encenação de suas peças e entre 
os quais o autor sofreu o estigma de alienado mental –, mas por ele, 
por iniciativa própria, ter resolvido editar sua obra (Aguiar, 1975, 
p.39).

Os estudos acerca da obra irregular de Qorpo‑Santo não poucas 
vezes questionam os motivos de sua não aceitação por seus contem‑
porâneos. Entre os motivos que justificam a maneira como sua pro‑
dução foi ignorada na época está inclusive o caráter antecipatório 
de tendências da dramaturgia moderna atestado por sua obra, tais 
como recursos comuns ao teatro do absurdo, à linguagem surrealis‑
ta e às demais vanguardas dramáticas (Fraga, 1988, p.23). Mais se‑
guro, contudo, é tomar essa exclusão de Qorpo‑Santo como sinto‑
ma da reserva do meio quanto aos gêneros baixos e às estéticas que 
expressam o anômalo. Ora, Qorpo‑Santo comprova que, se nem 
em um gênero ao qual está assegurada a expressão do riso baixo, 
como é o caso da comédia, o grotesco encontrou boa acolhida na 
vida cultural brasileira, seria difícil que houvesse uma aceitação em 
um gênero oficialmente pouco afinado ao riso, como o lírico.

Malgrado seu número pouco expressivo, a poesia pantagruélica 
representa com vigor o lado mais iconoclasta, anárquico e rebelde 
do nosso romantismo. A mesma revolução temática que o satanis‑
mo à maneira byroniana opera na sensibilidade romântica brasi‑
leira, esses bestialógicos parecem representar no âmbito da expe‑
riência vocabular. É precisamente nessa poesia que o grotesco 
assume os contornos mais singulares dentro da lírica romântica.

Manifestação do conflito romântico entre a fantasia subjetiva e 
as regras do mundo exterior, os anfiguri dos poetas brasileiros ex‑
pressam as potencialidades antimiméticas e deformadoras que o 
grotesco assume no romantismo. Apesar desses aspectos moder‑
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nos, a poesia bestialógica dos nossos ultrarromânticos alicerça‑se 
em uma história bem antiga, remetendo diretamente às raízes do 
grotesco cravadas no cômico popular. Isso é evidente em sua reve‑
rência à obra de Rabelais, escritor renascentista definido por 
Bakhtin, como “o Corifeu do povo”. O termo escolhido para no‑
mear esse gênero de poesia ilógica evoca de imediato todos os con‑
trassensos e a picardia maravilhosa que se entreveem no universo 
de Rabelais, escritor francês do século XVI que injetou na cultura 
erudita elementos como os tolos, o tópos medieval do mundo às 
avessas e a bobagem alegre das festividades públicas, servindo des‑
sa forma de referencial para a teoria de Bakhtin, que vai buscar as 
origens da imagética do grotesco na cultura do vulgo.

A produção da poesia pantagruélica nos fornece mostras de 
quais elementos rabelaisianos chamaram a atenção da geração de 
Bernardo Guimarães: o teor obsceno e escatológico do riso vulgar, 
que aos olhos dos modernos surge como potencialidade iconoclasta 
e, sobretudo, os jogos linguísticos, marcados pelos silogismos labi‑
rínticos que se encaminham ao nada e as sentenças nonsenses que 
suscitam tanto o riso quanto abalam a orientação racional do leitor. 
Ora, uma das marcas de Rabelais é o uso singular dado por seus es‑
critos à linguagem, criando o impossível e buscando os efeitos cô‑
micos no maravilhoso por meio da quebra da ordem prevista pelo 
discurso regular. Com efeito, Wolfgang Kayser, ao tratar dos usos 
linguísticos do grotesco, alude ao estudo linguístico de Leo Spitzer 
acerca da formação das palavras em Rabelais. Alega Spitzer que o 
autor de Pantagruel:

cria famílias de palavras em que parecem horríveis seres de fantasia, 
que diante de nossos olhos se misturam e multiplicam, dotados de rea‑
lidade apenas no mundo da linguagem e se situam num mundo inter‑
mediário, entre o real e o irreal, entre o em parte nenhuma que é assus‑
tador e o aqui que confirma. (Spitzer apud Kayser, 2003, p.129).

Como se pode notar nesse estudo datado de 1910, Rabelais cha‑
ma a atenção por sua exploração maravilhosa da linguagem, a qual 
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distorce o discurso de maneira a engendrar, a partir dele, um mundo 
de relações e formas impossíveis. A perspectiva que parece orientar 
essa particularidade da obra rabelaisiana é flagrantemente o cômico. 
Contudo, o elemento desorientador latente na linguagem do nonsen
se, inevitavelmente, suscita certa impressão de insegurança e incô‑
modo, sobretudo aos olhos modernos, acostumados às intenções 
subversivas das formas de expressão estética do alógico, e sob o ân‑
gulo das conotações por vezes angustiantes que o grotesco assume 
em épocas mais recentes. De fato, Wolfgang Kayser concebe o uso 
vocabular de Rabelais como uma via para a fruição do medo, experi‑
mentado na experiência de confrontação do desconhecido, interpre‑
tação corroborada pela concepção de Spitzer que toma o discurso ra‑
belaisiano como veículo da desorientação e do terror:

Rabelais cria famílias grotescas de palavras (ou famílias de demô‑
nios verbais), não só mudando o que existe; também deixa intactas cer‑
tas formas do seu material vocabular e trabalha com a justaposição: 
amontoando violentamente adjetivo sobre adjetivo, até chegar ao efei‑
to extremo do pavor, de tal modo que de algo bem conhecido, surgem 
os contornos do desconhecido. (Spitzer apud Kayser, 2003, p.131‑2)

Em capítulo anterior, discutimos a conotação perturbadora que 
Kayser imprime no grotesco, sendo precisamente o elemento sur‑
preendente e assustador o ponto distintivo de sua teoria acerca 
desse conceito; daí o “pavor” entrevisto por Spitzer no ludismo 
verbal de Rabelais adequar‑se perfeitamente ao sistema das con‑
siderações de Kayser. A despeito disso, seria mais adequado consi‑
derar o nonsense rabelaisiano como forma de extração de potencia‑
lidades risíveis do maravilhoso mediante o uso da linguagem, uma 
associação, portanto, das categorias do cômico e do impossível. 

Porém, é inevitável a constatação da perda da orientação racio‑
nal no contato com o alógico. Kayser analisa a poesia absurda to‑
mando como modelo Morgenstern, poeta alemão da passagem do 
século XIX ao XX, o qual alega que a arbitrariedade da língua – ins‑
tância na qual se encontram nossos conceitos do mundo – sugere, 
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consequentemente, a arbitrariedade do “mundo geral” (Morgens‑
tern apud Kayser, 2003, p.129). Como a língua molda e alicerça 
nossas certezas quanto aos conceitos sugeridos pelo mundo exte‑
rior, qualquer fissura em sua regularidade abre o mundo como um 
todo a novas possibilidades, o que coincide com o fato de que, mo‑
dernamente, os contrassensos cômicos dos jogos verbais do grotes‑
co têm sido considerados mecanismos de abalo da realidade, ele‑
mentos motrizes, portanto, de rebeldia não apenas estética como 
ontológica. Ora, Kayser reconhece a proximidade entre a poesia 
nonsense dos modernos (por exemplo, Morgenstern) e os disparates 
de autores antigos, como Fischart (primeiro tradutor – e glosador 
do estilo – de Rabelais entre os alemães) e Rabelais. Kayser lê nos 
absurdos verbais do Renascimento os mesmos potenciais de alhear 
o real presentes na poesia nonsense moderna:

tanto em Rabelais como em Fichart o elemento abismal apavorante re‑
side não só nos conteúdos da linguagem, como na impossibilidade 
desta. Ela, o nosso instrumento familiar indispensável para o nosso 
estar‑no‑mundo, mostra‑se de repente voluntariosa, estranha, anima‑
da demoniacamente e arrasta o homem ao noturno e ao inumano. 
(Kayser, 2003, p.132)

Mesmo que no Renascimento os disparates estivessem a serviço 
da expressão despretensiosa do riso (e não declaradamente inquie‑
tante, como no moderno), podemos inferir de Kayser que o discur‑
so grotesco de Rabelais deve ter soado como subversivo para gera‑
ções seguintes de artistas e críticos, o que justificaria o apelo que 
sua obra teve para a poesia pantagruélica brasileira. Ora, o grotesco 
verbal é justamente a característica mais reincidente nos poucos 
exemplares preservados da poesia anfigúrica nacional, exemplares 
esses que, dadas certas evidências – como o fato de muitos dos poe‑
mas pantagruélicos terem surgido como respostas a motes, ou pa‑
ródias da produção “oficial” dos estudantes de São Paulo –, de‑
monstram pertencerem a um contexto de prática coletiva. Ciente 
dessas evidências, Vagner Camilo, em Riso entre pares: poesia e hu
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mor romântico, trata desse aspecto da lírica cômica romântica brasi‑
leira como um fenômeno motivado pela vivência social do meio 
estudantil da academia de São Paulo. Segundo o pesquisador, tais 
bestialógicos seriam realizações de um círculo específico, compar‑
tilhando semelhanças com outros contextos de práticas literárias 
cômicas geradas em agremiações estudantis, como é o caso da lite‑
ratura goliarda dos monges vagantes do século XII.

Com base em Henri Bergson, para quem o riso advém de um 
contato coletivo, Vagner Camilo diz que o ambiente social dos estu‑
dantes paulistanos favoreceu o vicejo da poesia cômica. Camilo 
lembra que o vínculo entre agremiações estudantis e o cômico está 
presente em muitos contextos culturais diferentes, como comprova 
o levantamento das tradições do realismo grotesco feito por Bakhtin 
em seus estudos sobre Rabelais:

Muitos são os grupos estudantis de que fala Bakhtin, marcados pe‑
los traços de emulação boêmia e pelo gosto por toda sorte de mistifica‑
ções e disfarces, valendo destacar, a título de ilustração, os garotos des
preocupados (Enfants sans souci), intérpretes de soties liderados por 
um “príncipe dos tolos”, e os goliardos ou vacans, cuja lírica se mescla 
de tons extremamente licenciosos para promover o culto exacerbado 
da bebida e do sexo [...] Disso tudo, porém, o que importa destacar é a 
ideia (procedendo de longa data, como se viu) de ociosidade e irreve‑
rência associada à vida escolar. Ora, o riso parece sempre requerer esse 
espírito de vacância, que a condição de estudante parece, ao menos em 
tese, frequentemente oferecer, dada sua posição “marginal”. (Camilo, 
1995, p.41‑3)

Os estudantes de São Paulo do período entre 1840 e 1860 vive‑
riam, portanto, em condições semelhantes às dos poetas errantes 
que produziram obras cômicas como os Carmina Burana, as Soities 
e os Fabilaux – ou seja, viveriam em um meio marginal, embebidos 
em utopias cômicas de vagabundagem, boêmia e liberdade, avessas 
às imposições da vida “oficial”, exterior aos muros da vida estu‑
dantil. Essa posição de marginalidade frente à ordem da vida co‑
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mum é assinalada, segundo Vagner Camilo, pelas seguintes condi‑
ções: “configuração autárquica em meio à comunidade local” (já 
que os estudantes compõem um grupo independente), “recuo tem‑
porário frente à ordem social e o universo do capital e do trabalho” 
e o “entrelugar próprio à adolescência, em que se encontrava a mé‑
dia dos estudantes” (Camilo, 1995, p.43).

O fato de o meio estudantil ser específico e distinto permite o 
uso de uma linguagem particular, compartilhada apenas por seus 
membros, motivo pelo qual é frequente, na literatura engendrada 
nesses ambientes, a presença de determinados códigos, maneiris‑
mos linguísticos e cifras. Isso justifica em parte o elemento ilógico e 
enigmático presente na poesia nonsense, que, ao lado das paródias  
e dos poemas licenciosos, marcaram a produção cômica dos estu‑
dantes românticos da academia de São Paulo. Vagner Camilo, aten‑
to à importância da poesia nonsense para a constituição da identi‑
dade da poesia cômica no contexto do romantismo brasileiro, 
reconhece essas manifestações como a expressão, por excelência, 
do caráter gregário da lírica burlesca dos poetas ultrarromânticos 
de São Paulo:

Sendo como era, um gênero, cultivado coletivamente, o bestialó‑
gico surge, a meu ver, como a expressão mais acabada do grupo. Lá 
onde o cômico se libera para a pura fantasia do grotesco verbal, ainda é 
possível reconhecer as marcas do meio em que se gestou. (Camilo, 
1995, p.45)

“As marcas do meio” parecem fornecer precisamente a clave de 
leitura dos anfiguri românticos, iluminando os caminhos turvos 
que seus silogismos sem propósito ou suas associações impossíveis 
trilham. A despeito de serem herméticos e intencionalmente sem 
sentido, a natureza coletiva, a filiação ao meio estudantil e a aclima‑
tação da tradição cômica representada pela lírica burlesca da Idade 
Média e do Renascimento ao espírito de renovação estética típico 
do romantismo conferem certa homogeneidade à poesia pantagrué‑
lica e permitem sua decodificação. Curiosamente, as vertentes que 
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confluem para essa poesia têm como ponto de contato a categoria 
do grotesco, meio eficiente de decifração desses poemas.

Uma glosa ao absurdo

Tomando‑se de Bernardo Guimarães o poema “Mote estram‑
bótico” fica evidente a relação íntima entre as particularidades do 
gênero pantagruélico e as idiossincrasias do grotesco, e como essa 
categoria estética denuncia as impressões deixadas pelo meio em 
que surgiram. O poema “Mote estrambótico” é composto como 
glosa ao seguinte mote:

Mote

Das costelas de Sansão 
Fez ferrabrás um ponteiro, 
Só para coser um cueiro 
Do filho de Salomão. 

(Guimarães, 1959, p.442)

Nas antigas sociedades literárias, datadas dos períodos renas‑
centista, barroco e árcade, o mote apresentava‑se como um desafio 
a determinado poeta para que versejasse acerca dos motivos por ele 
sugeridos. O poeta aceitaria o desafio mediante a confecção de uma 
glosa, forma poética destinada a cotejar o mote que ao novo poema 
seria incorporado. Trata‑se, portanto, de uma prática lúdica – um 
jogo de desafio – e de uma manifestação de criação coletiva, condi‑
zente com épocas nas quais a autoria era considerada com menos 
deferência que no romantismo e em tempos modernos. O motejar é 
prática originalmente realizada em grupo (embora possa ser simu‑
lada solitariamente), e sua presença dentro da poesia pantagruélica 
possibilita inferir que suas criações não são isoladas, a despeito dos 
poucos exemplares desses poemas de que se tem registro. O poema 
“Mote estrambótico” ainda permite que se veja a dinâmica peculiar 
da poesia pantagruélica; o desafio oferecido por um mote pantagrué
lico (como sugere o poema) ao estro poético não convida à argu‑
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mentação equilibrada e construção discursiva coerente estimulada 
por seu conteúdo – algo que se esperaria de uma glosa em outros 
contextos –, mas exige de seu decodificador uma construção condi‑
zente com os nexos herméticos (quando esses existem) que se es‑
condem por trás da estrutura do mote.

Os mesmos recursos grotescos explorados pelo mote estarão 
homologamente presentes na glosa. Dentre esses recursos destacam‑
‑se o rebaixamento grotesco, a paródia de motivos comuns à tra‑
dição histórica e religiosa do Ocidente por meio do nonsense e a dis‑
torção do sublime em benefício do efeito cômico (três expedientes 
que se configuram de forma intercambiável tanto no mote quanto 
na glosa). O mote compõe uma imagem absurda, que rebaixa o su‑
blime ao grotesco por meio da associação de figuras bíblicas ao bai‑
xo corporal, ao cotidiano vulgar e ao disparate.

Ao afirmar que um certo Ferrabrás, nome que opera uma perso‑
nalização a partir de uma expressão popular que designa sujeitos bra‑
vateiros e valentões, teria feito um ponteiro das costelas de Sansão 
para a confecção do cueiro do filho de Salomão, o mote opera, de 
imediato, uma série de paródias grotescas das escrituras bíblicas. Pri‑
meiramente, temos a referência a Sansão, herói hebreu célebre por 
sua força que tem, no poema, parte de sua anatomia reduzida a 
matéria‑prima de um objeto destinado à função rebaixada de confec‑
cionar um cueiro (objeto relacionado ao grotesco por sua associação 
com o escatológico e baixo corporal) e com a menção indireta a Salo‑
mão em contexto vulgar, cujas potencialidades grotescas se dão pela 
tônica do rebaixamento, assim como no caso de Sansão. Em segundo 
lugar, pode‑se observar a paródia sutil do próprio motivo do poder 
performático de Deus, já que o mesmo osso utilizado pelo Criador 
para gerar a mulher (a costela, que teria sido extraída de Adão), quan‑
do extraída de Sansão por Ferrabrás, gera um ponteiro. Topografica‑
mente, depreende‑se uma simetria entre a matéria bíblica original, 
localizada na esfera do sublime, e a paródia grotesca apresentada pelo 
mote. Na tradição judaico‑cristã encontramos: Deus (criador) – cos‑
tela de Adão (matéria‑prima) – Eva (criação); já no mote esse esque‑
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ma encontra seu antípoda grotesco: Ferrabrás (criador) – costela de 
Sansão (matéria‑prima) – ponteiro de coser cueiros (criação).

A glosa que Bernardo Guimarães confeccionou preserva a obs‑
curidade presente no mote com o qual dialoga, preparando, em 
meio a uma série de silogismos vazios e referências sem nexo, uma 
armadilha para a lógica do leitor, como se pode observar:

 Glosa

 1. Gema embora a humanidade, 
Caiam coriscos e raios, 
Chovam chouriços e paios 
Das asas da tempestade,

 5.  – triunfa sempre a verdade, 
Com quatro tochas na mão. 
O mesmo Napoleão, 
Empunhando um raio aceso, 
Suportar não pode o peso

 10. Das costelas de Sansão.
  Nos tempos da Moura‑Torta, 

Viu‑se um sapo de espadim, 
Que perguntava em latim 
A casa da Mosca‑Morta.

 15. Andava de porta em porta, 
Dizendo, muito lampeiro, 
Que, para matar um carneiro, 
Em vez de pegar no mastro, 
Do nariz do Zoroastro

 20. Fez ferrabrás um ponteiro.
  Diz a folha de Marselha 

Que a imperatriz da Mourama, 
Ao levantar‑se da cama, 
Tinha quebrado uma orelha, 
25. Ficando manca a parelha. 
É isto mui corriqueiro 
Numa terra, onde um guerreiro, 
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Se tem medo de patrulhas, 
Gasta trinta‑mil agulhas,

 30. Só para coser um cueiro.
  Quando Horácio foi à china 

Vender sardinhas de Nantes, 
Viu trezentos estudantes 
Reunidos numa tina.

 35. Mas sua pior mofina, 
Que mais causou‑lhe aflição, 
Foi ver de rojo no chão 
Noé virando cambotas 
E Moisés calçando as botas

 40. Do filho de Salomão. 
(Guimarães, 1959, p.443‑4)

À primeira vista, o poema não parece ter qualquer nexo discur‑
sivo. Contudo, o poema pantagruélico não constitui um texto sem 
nenhuma orientação, guardando um sentido cifrado, e sua constru‑
ção busca comprometer a lógica regular ao turvar seus caminhos 
conhecidos. Quando seguimos em busca dos mecanismos de con‑
fecção do poema, gradativamente o sentido do discurso se perde e 
qualquer consideração sobre seu conteúdo argumentativo falha. 
Independentemente disso, uma concatenação semântica está pre‑
sente, estando aí localizada a ameaça à lógica padrão. Observando 
as imagens do texto, o leitor depara‑se com certa possibilidade de 
decodificação que resvala no nonsense.

Rabelais já primara por utilizar as formas grotescas como via de 
acesso à dinâmica do mundo às avessas. Em seu universo, tolos são 
coroados, de modo a inverter o tópos entre elevado e baixo, a vivên‑
cia íntima do escatológico e do obsceno são transportados para a 
esfera pública e o cotidiano revela‑se prenhe de maravilhas. Todos 
esses expedientes expõem a realidade conhecida de outro ângulo, 
outra perspectiva que revela outro mundo, o mundo do carnaval, 
das inversões e do grotesco. A mesma vicissitude operada nas for‑
mas exteriores da realidade o grotesco parece realizar naquela que é 
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a faculdade pela qual se estruturam as orientações da realidade co‑
mum – a lógica racional.

Em Rabelais, as inversões carnavalescas desafiam o racional por 
meio dos disparates, as cifras exageradas e impossíveis, as etimolo‑
gias infundadas e jocosas e as paródias da escrita erudita. Esses 
mesmos recursos regem os bestialógicos dos nossos românticos. 
Em “Mote estrambótico”, essa tradição do grotesco jocoso deixa 
marcas profundas, contribuindo para a criação de um poema fun‑
damentado no paródico e no nonsense. É justamente essa tradição 
que oferece os mecanismos de decodificação desse poema emble‑
mático dentro do quadro da poesia pantagruélica.

O vínculo com as maneiras de expressão da cultura popular, que 
segundo Bakhtin são fundamentais para o entendimento das mani‑
festações do grotesco, encontra‑se na estrutura formal do poema. 
Além de o texto ter quatro décimas (uma forma poética típica dos 
cantares populares e tradicional nas glosas), seu ritmo é ditado pelo 
verso heptassílabo, comum na poesia popular ibérica, o que se vê no 
uso das redondilhas maiores. Os quarenta versos que compõem o 
poema distribuem‑se em quatro estrofes (cada uma dedicada à glosa 
de um dos versos do mote) dotadas de um esquema de rimas inde‑
pendente, mas homólogo. Cada estrofe evolui em rimas dispostas 
no esquema: a, b, b, a, a, c, c, d, d, c, o que cria a impressão acústica 
de oscilação, propícia ao lúdico (condizente com a intenção burlesca 
do poema) e às pausas discursivas que antecedem conclusões, ge‑
rando a expectativa no leitor quanto a possíveis argumentos conti‑
dos no texto, os quais, como dito, são de sentido movediço.

O extrato semântico, por seu turno, gravita em torno do grotes‑
co por meio de paródias e disparates, trazendo uma galeria de figu‑
ras elevadas da tradição ocidental (vultos históricos, personagens 
bíblicos, poetas clássicos, heróis, etc.) que têm sua altivez minada 
ora por desempenharem ações sem sentido, ora por desfilarem ao 
lado de personagens de contos de fadas ou nascidas de facécias e 
jogos linguísticos. O mote cotejado nesses versos já havia instaura‑
do a paródia da tradição por intermédio de inversões grotescas que 
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evocam figuras bíblicas em meio a situações disparatadas e risíveis, 
professadas em tom de vaticínio.

Parodiando assim a solenidade do texto profético, aos moldes 
dos episódios históricos da Bíblia, é concebida a seguinte imagem: 
um tal Ferrabrás teria feito ponteiros com a costelas de Sansão, com 
a intenção de coser um cueiro para o filho de Salomão, o mítico rei 
hebreu. No mote, observa‑se uma espécie de paródia não apenas de 
gêneros discursivos (a saber, os motes sérios e a Bíblia), mas tam‑
bém da categoria estética do sublime, que se opera no uso de perso‑
nagens associadas ao majestoso – Sansão e Salomão – para a com‑
posição de um quadro burlesco. O sublime é simetricamente 
reduzido ao ridículo pelo grotesco; afinal, para se fazer os cueiros 
do filho de um rei das dimensões de Salomão, só mesmo um instru‑
mento oriundo de uma matéria‑prima proporcionalmente colossal 
– as costelas de Sansão. O baixo corporal é posto em relevo tanto na 
figura do cueiro, peça de roupa, como indica a própria etimologia 
do vocábulo, destinada a revestir as partes íntimas consideradas 
obscenas e escatológicas, quanto na imagem absurda de um pontei‑
ro confeccionado a partir de costelas. O tópos do rebaixamento do 
sublime já presente no mote reincidirá ao longo da glosa, como é 
possível notar já na primeira estrofe:

Gema embora a humanidade, 
Caiam coriscos e raios, 
Chovam chouriços e paios 
Das asas da tempestade, 
– triunfa sempre a verdade, 
Com quatro tochas na mão. 
O mesmo Napoleão, 
Empunhando um raio aceso, 
Suportar não pode o peso 
Das costelas de Sansão.

O risível emerge da paródia: a figura triunfante de um Napo‑
leão divino, trazendo nas mãos raios, que, malgrado as tintas colos‑
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sais que o pintam, curva‑se ante o peso das costelas de Sansão. Mais 
uma vez, a paródia do sublime: o último grande monarca guerreiro 
do Ocidente, Napoleão, é assinalado pela glória ao portar na mão 
um raio (ligado ao sublime por representar o poder hostil dos céus); 
no entanto, por tentar sustentar partes do corpo de Sansão, Napo‑
leão desce ao grotesco, já que seriam essas costelas a matéria‑prima 
de um instrumento que confeccionaria um cueiro.

A hipérbole do grotesco, nutrida pela proximidade com o su‑
blime, já antecedera esse quadro construído entre os versos 7‑10 
do poema. Valendo‑se de um recurso retórico para evocar a ver‑
dade contida no fato de Napoleão não ter conseguido sustentar o 
peso das costelas de Sansão, a voz lírica conjura a inevitabilidade 
da verdade de forma grandiloquente, terrífica e, em contraponto, 
grotesca ao dizer que: “Gema embora a humanidade,/ Caiam co‑
riscos e raios,/ Chovam chouriços e paios/ Das asas da tempes‑
tade,/ – triunfa sempre a verdade,/ Com quatro tochas na mão”. 
Nada impede o triunfo da verdade – essa sentença é sugerida entre o 
exagero sublime e a falta de senso (as quatro tochas poderiam ser 
lidas como alegorias da Ilustração propiciada pela verdade, ou ape‑
nas um disparate) –, nem mesmo cataclismos, sejam eles sublimes: 
coriscos e raios caídos do céu, ou grotescos: chouriços e paios lan‑
çados sobre o poema em uma tempestade grotesca tanto pela natu‑
reza baixa das figuras que a compõem (alimentos são grotescos por 
ligarem‑se à deglutição), quanto pelo disparate que a configura 
(uma chuva de chouriços e paios compõe um quadro absurdo). 
Além do mais, essa tempestade lembra indiretamente mitos asso‑
ciados ao imaginário grotesco popular medieval, como o País da 
Cocanha, Idade de Ouro carnavalesca na qual a natureza engendra 
alimentos que se oferecem em quantidades fartas e já prontos para 
ser consumidos.

A correspondência perfeita entre as categorias do sublime e do 
grotesco evidencia‑se ainda mais nessa estrofe quando se observa o 
paralelismo acústico que marca os versos que tratam dessa estranha 
tempestade: “Caiam coriscos e raios,/ Chovam chouriços e paios” 
constituem pares simétricos em várias instâncias. Primeiramente, o 
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paralelo é fornecido pelo metro heptassílabo, já previsto pela estru‑
tura do poema. Em segundo lugar, pela homologia tonal entre am‑
bos: eles possuem tônicas na 3a e 7a sílabas. Em terceiro, a distribui‑
ção das rimas: além de as rimas finais de ambos os versos (“raios” e 
“paios”) estarem justapostas (não há qualquer verso entre ambos), 
observa‑se ainda a presença de uma rima interna nos versos, repre‑
sentada pelos vocábulos “coriscos” e “chouriços”. Como se pode 
notar, a subversão do sublime pela intervenção do grotesco já é fla‑
grante na própria estrutura do texto e propicia um efeito acústico 
singularmente cômico.

Se a primeira estrofe erige os efeitos grotescos em sua corres‑
pondência com o sublime, a segunda se atém às ligações do grotes‑
co com as personagens dos contos populares e com figurações do 
insólito. Para glosar o segundo verso do mote “Fez Ferrabrás o 
ponteiro” é composta a seguinte décima:

  Nos tempos da Moura‑Torta, 
Viu‑se um sapo de espadim, 
Que perguntava em latim 
A casa da Mosca‑Morta. 
Andava de porta em porta, 
Dizendo, muito lampeiro, 
Que, para matar um carneiro, 
Em vez de pegar no mastro, 
Do nariz do Zoroastro

 20. Fez ferrabrás um ponteiro.

A ligação com os contos populares já é apresentada no 1o verso 
da estrofe (11o no conjunto do poema), no qual são evocados “os 
tempos da Moura‑Torta”, uma antagonista comum nos contos de 
fada luso‑brasileiros, correspondendo à madrasta má ou usurpado‑
ra encantada dos contos germânicos. É nessa época que, segundo o 
poema, vagou a procura da “Mosca‑Morta” – personagem sem 
propósito aparente que surge no poema com a simples função de 
oferecer um paralelo para o vocábulo “Moura‑Torta” e gerar um 
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efeito nonsense – um sapo de espadim. A figura do sapo de espadim 
traz consigo uma série de implicações grotescas. Em primeiro lu‑
gar, trata‑se de um animal imediatamente vinculado ao grotesco 
tanto por sua aparência abjeta quanto por estar relacionado ao 
aquático e ao subterrâneo, plagas do desconhecido e, portanto, ins‑
tâncias do grotesco:

Mesmo o homem moderno ainda pode sentir, e até no tocante a 
animais que lhe são familiares, a estranheza do que é inteiramente ou‑
tro e de um fundo sinistro. Há animais preferidos pelo grotesco, como 
serpentes, corujas, sapos, aranhas – os animais noturnos e os rastejan‑
tes que vivem em ordens diferentes, inacessíveis ao homem. (Kayser, 
2003, p.157)

Em segundo lugar, o espadim humaniza o sapo, configurando 
uma imagem entre o humano e o bestial. Ademais, a figura de ani‑
mais repelentes adotando atitudes e aspectos humanos é tradição 
no imaginário grotesco, bastando lembrar as numerosas pinturas e 
ilustrações que retratam as “Tentações de santo Antão” – curiosa‑
mente, duas delas apresentam figuras de sapos antropomórficos 
como representações do demônio. A tela de Mattias Grünewald 
(século XVI) apresenta, em meio aos muitos demônios que surram 
o santo, a figura de um homem com traços de batráquio, já uma 
gravura de Jacques Callot (século XVII) apresenta, como uma das 
representações das ilusões diabólicas, um sapo trajando chapéu, 
botas e com a cintura guarnecida de uma espada.

Podemos lembrar ainda as muitas metamorfoses de humanos 
em sapos presentes nos contos populares. É precisamente esse sapo 
de espadim, de trejeitos petulantes (ele é definido pela voz poética 
como lampeiro e fala em latim), que oferecerá a oportunidade para 
glosar o mote de maneira grotesca – é ele quem prescreve que, para 
matar um carneiro, não seria necessário pegar no mastro do nariz 
do Zoroastro (como se suporia, segundo a maneira como se expres‑
sa a lógica anômala do universo do poema), mas bastaria, a exem‑
plo de Ferrabrás, fazer um ponteiro.
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Os versos 18 e 19 (8o e 9o da estrofe) estão carregados pelas cores 
do grotesco. De imediato, tem‑se a figura impossível de um mastro 
pegado de um nariz. Também é grotesca a figura do próprio nariz, 
órgão que, segundo a teoria de Bakhtin, entraria para o rol das ima‑
gens do grotesco corporal: por se tratar de uma saliência, represen‑
taria a inclinação do corpo grotesco em expandir‑se, rompendo o 
insulamento da individualidade corporal ao amalgamar‑se com  
o exterior. O grotesco se instaura ainda quando é feita a referência 
ao detentor do tal nariz munido de mastro – o lendário Zoroastro, 
ou Zaratrusta, sábio que professou a doutrina do zoroastrismo 
(mais uma vez, o grotesco atua como intertexto com a tradição 
histórico‑religiosa).

A estrofe dedicada ao quarto verso do mote concebe uma espé‑
cie de terra do insólito que corrobora os acontecimentos dispara‑
tados nela descritos. A quarta décima do poema refere‑se a uma 
plaga nomeada de Mourama, nome que, por um lado, evoca a gra‑
tuidade do grotesco nonsense, por não possuir correspondência com 
qualquer terra existente, e por outro remete a uma forma de exotis‑
mo maravilhoso. Mourama está possivelmente ligado ao vocábulo 
“mouro”, sugerindo no poema o remoto espacialmente além de 
evocar todas as fantasias que envolvem o imaginário ocidental acer‑
ca dos costumes do Oriente. O testemunho do fato que envolve 
uma certa “imperatriz da Mourama” é atestado por um suposto 
documento grotesco por não poder existir, por estar envolto em 
hermetismo e por registrar um acontecimento cômico e anormal – 
trata‑se da “Folha de Marselha”:

Diz a folha de Marselha 
Que a imperatriz da Mourama, 
Ao levantar‑se da cama, 
Tinha quebrado uma orelha, 
Ficando manca a parelha.  
É isto mui corriqueiro 
Numa terra, onde um guerreiro, 
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Se tem medo de patrulhas, 
Gasta trinta‑mil agulhas, 
Só para coser um cueiro.

A justaposição do elevado ao baixo, de modo a favorecer o re‑
baixamento grotesco, também é atestada pela relação entre o acon‑
tecimento descrito pela folha de Marselha e o sujeito nele envolvi‑
do. Ora, ao relatar que uma imperatriz sofreu uma queda que teve 
como consequência a fratura de uma orelha, a folha da Marselha 
testemunha a submissão de uma figura régia (elevada) a um evento 
cômico (a queda e consequente quebra da orelha) e, portanto, bai‑
xo. Além do mais, contribui ao grotesco o absurdo do dano causado 
pela queda, já que uma orelha não é passível de ser quebrada.

Ainda nessa décima, encontra‑se um expediente comum à estru‑
tura argumentativa da poesia bestialógica – a justificativa de um 
dado insólito por outro tão absurdo quanto. A quebra de uma orelha 
em uma queda, por mais estranha que possa parecer, é perfeitamen‑
te possível em um reino maravilhoso como a Mourama, no qual, um 
guerreiro (eis o dado absurdo tomado como referência que justifica o 
acontecimento anterior), por medo, “gasta trinta‑mil agulhas só para 
coser um cueiro”. Os versos 27, 28, 29 e 30 (7o a 10o da estrofe), que 
comportam esse argumento, estão prenhes de motivos grotescos. 
Em primeiro lugar, pode‑se citar a cifra monstruosa de agulhas uti‑
lizadas para fazer o cueiro, o que lembra os números grotescos utili‑
zados por Rabelais, além de remeter ao tópos do exagero – elemento 
peculiar ao grotesco. Outra manifestação mais sutil do grotesco pode 
ser observada nesse trecho na correlação entre “medo” e “cueiro”, 
na qual subleva‑se o escatológico, já que o medo tende a alterar a fi‑
siologia regular dos corpos, de modo que o referido cueiro poderia 
estar destinado a comportar as possíveis consequências do desarran‑
jo fisiológico, precisamente, no caso presente, dos intestinos.

Saindo da esfera do baixo corporal, a última estrofe vai criar o 
efeito grotesco a partir de uma forma de disparate já explorada ao 
longo do texto, caracterizada pelo intertexto entre eventos cômicos e 
anômalos e figuras de destaque oriundas da história do Ocidente:
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Quando Horácio foi à China 
Vender sardinhas de Nantes, 
Viu trezentos estudantes 
Reunidos numa tina. 
Mas sua pior mofina, 
Que mais causou‑lhe aflição, 
Foi ver de rojo no chão 
Noé virando cambotas  
Moisés calçando as botas 
Do filho de Salomão.

A suposta viagem de Horácio à China com o intuito de comer‑
cializar “sardinhas de Nantes” já é em si grotesca por meio da con‑
versão do poeta latino em um mercador. O historiográfico esbarra 
na invencionice galhofeira e grotesca, em uma primeira instância 
pela gratuidade que a caracteriza, e em segundo lugar por testemu‑
nhar como real algo que nunca ocorreu nem poderia ter ocorrido. A 
subversão do dado “real” se dá pela presença do elemento histórico 
conhecido (a figura de Horácio), que provoca o riso ao vir acompa‑
nhado de uma série de anacronismos (o comércio de produtos euro‑
peus no Extremo Oriente ocorreu em tempos muito posteriores a 
Horácio). Não bastasse a criação do “poeta peixeiro”, o grotesco 
ainda surge nos eventos presenciados por Horácio na China e na 
própria natureza do lugar evocado.

A evocação do Oriente por si própria já prepara o espectador 
para o maravilhoso e o inusitado; todavia, o poema vai mais longe 
que as esperadas plasmações do exotismo orientalista, dotadas de 
forte potencial grotesco, ao confrontar Horácio com uma aparição 
sem nexo: “trezentos estudantes reunidos numa tina” (versos 33 e 
34). Essa visão em si não é anômala (exceto, talvez, pelo exagero 
numérico). O grotesco está precisamente no despropósito com que 
é inserida no poema enquanto objeto de estupefação, ocupando o 
lugar das tributadas surpresas que o Oriente ofereceria aos olhos 
ocidentais. Outro dado curioso é que a passagem parece trair o con‑
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texto em que o poema foi produzido e o público ao qual estava, ori‑
ginalmente, endereçado – as agremiações estudantis.

A leitura de “Mote estrambótico” permite a constatação de que 
a fachada de gratuidade dos versos da poesia pantagruélica guarda 
certa coerência interna, amparada pela tradição das imagens e re‑
cursos do grotesco. As imagens, apesar de insólitas, apresentam 
uma elaboração mutuamente concatenada, assim como o tom argu‑
mentativo dos poemas apoia‑se em sentenças impossíveis que vi‑
sam quebrar a lógica. No caso do referido poema, o grotesco parece 
seguir certas diretrizes dominantes, a saber: a redução do elevado 
por meio da intervenção do nonsense, do vulgar e do burlesco e a 
subversão da lógica regular por parte da apresentação de sentenças 
injustificáveis e inesperadas. Pode‑se dizer que o poema obedece a 
uma estrutura e traz mesmo um conteúdo perceptível que, mesmo 
cifrado, ilumina‑se através da perscrutação dos motivos nele pre‑
sentes, os quais são desenvolvidos em correlação com a tradição do 
cômico e do grotesco.

Consciente disso, Vagner Camilo se referiu à poesia de caráter 
bestialógico como uma espécie de linguagem para iniciados, per‑
tencentes a um grupo insular, o que é atestado por seu hermetismo 
e pelo meio resguardado que a produziu; trata‑se de uma poesia 
destinada a estudantes que também as produzem e que dispõem, 
portanto, das claves para sua interpretação e por conta disso seria a 
representação de um sistema gregário, coletivo e, ao mesmo tempo, 
fechado. Bernardo Guimarães, por seu turno, irá quebrar essa bar‑
reira de silêncio que encerrava a poesia pantagruélica no segredo, 
conferindo a ela uma deferência incomum no contexto em que ela 
surgiu, como reconhece Antonio Candido:

Só Bernardo Guimarães, bem menos convencional [que os outros 
membros de sua geração], guardou, publicou ou deixou reproduzir 
algumas das suas produções nesses setores condenados. Mas quem lê 
documentos com as Minhas recordações de Francisco de Paula Ferrei‑
ra de Rezende, sabe que Bernardo, Aureliano Lessa e Álvares de Aze‑
vedo tinham vida intelectual comum e partilhavam dos mesmos gos‑
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tos. É portanto possível que todos eles fizessem poemas desses tipos; 
mas não se imagina a família de Álvares de Azevedo, por exemplo, pu‑
blicando junto com o material que formou a póstuma Lira dos vinte 
anos algum soneto pícaro ou pantagruélico do rebento morto, cuja gló‑
ria era preciso alicerçar segundo as boas normas. (Candido, 1993, 
p.230‑1)

A importância de Bernardo Guimarães no quadro dos poemas 
bestialógicos da Faculdade de Direito de São Paulo é ainda destaca‑
da por Antonio Candido (1993, p.232) quando o crítico lembra que 
Almeida Nogueira considerava Bernardo se não o inventor, o intro‑
dutor desse gênero discursivo entre os estudantes paulistanos.

Muitas sentenças de definição frequentes na teorização do gro‑
tesco romântico – como as formulações de Bakhtin que tratam o 
grotesco romântico como fruto da rebeldia subjetiva moderna con‑
tra o mundo exterior ou a tentativa de configuração de efeitos de 
alheamento do cotidiano e abalo dos alicerces do mundo conheci‑
do, características atribuídas ao grotesco por Kayser – têm corres‑
pondências na poesia pantagruélica. Parece possível de se observar 
em tais elementos os ecos da relação conflituosa do artista moderno 
com o meio comum – do qual ele se vê dissociado, obrigando‑se a 
se encerrar em um universo interior particular –, além de expressar 
(mesmo que pela apropriação de expedientes fornecidos por uma 
longa tradição) a própria dinâmica de renovação estética que marca 
a modernidade.

O monstro devorador de palavras:  
grotesco e sensibilidade moderna em  
“eu vi dos polos o gigante alado”

O Nada tangencia a poesia moderna de diversas maneiras; é ele 
que impõe o silêncio, provoca as lacunas presentes nos fragmen‑
tos, favorece o spleen, se esconde por trás da ironia, inspira a neces‑
sidade de fixação das ausências no discurso estético como tentativa 
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de se ocupar o lugar vago deixado pela falência das certezas. A 
consciência do Nada ainda parece ser fruto daquela orfandade me‑
tafísica, cantada pelos modernos no tema da morte de Deus. A de‑
manda dos românticos por analogias que confiram sentido ao 
mundo, assim como sua insistência na função performática da pa‑
lavra, parecem ter sido, em certa medida, alternativas à presença 
opressiva do Nada. Haja vista os metapoemas (aos quais os ro‑
mânticos são afeitos) que frequentemente surgem como desafios à 
impossibilidade de criação imposta à sensibilidade romântica 
acossada pelo silêncio. Mais tarde, os simbolistas conviveriam de 
forma mais resignada com essa determinação do imaginário mo‑
derno, buscando abertamente um ideal vazio (algo possivelmente 
aprendido com Baudelaire), os contornos do Nada (como se obser‑
va nos poemas de Mallarmé) e a música do silêncio – a nova me‑
lodia cósmica que, de certo modo, substitui a música das esferas 
que os românticos anteriores em vão tentaram ouvir. Considerando‑
‑se o quadro oferecido pela lírica moderna, o antidiscurso do non
sense surge como a face lúdica da relação conflituosa que a palavra 
nutre com o Nada na lírica moderna. Liga‑o ainda à modernidade 
sua subordinação à ironia; fator que estreita ainda mais seu vínculo 
conceitual com o grotesco.

Um poema anfigúrico de Bernardo Guimarães em especial ex‑
pressa o caminho que vai do bestialógico ao vazio discursivo, 
valendo‑se de elementos modernos como a metalinguagem, a har‑
monização do sublime com o grotesco na construção imagética e o 
turvamento da lógica verbal – trata‑se do soneto “Eu vi dos polos  
o gigante alado”, poema que, ainda mais explicitamente que “Mote 
estrambótico”, manifesta o caráter moderno da poesia bestialógica 
romântica.

A composição original de “Eu vi dos polos o gigante alado”, se‑
gundo consta nos estudos sobre Bernardo Guimarães, remete à dé‑
cada de 1840, sendo, portanto, uma produção dos anos de juven‑
tude, nascida junto ao ambiente acadêmico de São Paulo. A 
divulgação do texto dá‑se por meio de sua inclusão no compêndio 
enfaixado sob o título Poesias diversas, que surge no volume Poe
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sias, de 1865. Conforme Antonio Candido, nesse mesmo ano, o so‑
neto é publicado no Correio Mercantil, do Rio de Janeiro. Por conta 
de, nessa época, dominar a poesia condoreira, o poema foi erronea‑
mente tomado como uma paródia do estilo grandíloquo e sublime 
dos poetas hugoanos brasileiros:

Esta publicação [a do Correio Mercantil] tem levado alguns a ima‑
ginar que o soneto data de 1865 e teria sido motivado pelo intuito de 
parodiar os poemas condoreiros, como diz inclusive o erudito Basílio 
de Magalhães, que no entanto conhecia e cita o texto de Cardoso de 
Meneses narrando como as coisas realmente ocorreram. Fique portan‑
to claro que o aproveitamento satírico foi posterior de quase vinte anos 
à composição, cujo móvel era o jogo livre do anfiguri. (Candido, 1993, 
p.235)

A associação de “Eu vi dos polos o gigante alado” com paródias 
da poesia condoreira pode dever‑se ao fato de o sublime rondar o 
poema em várias passagens. Contudo, tais momentos não possuem 
o intento de arrebatar o leitor (como no sublime usual), mas sim o 
de fazer o poema resvalar na gratuidade, falhando assim as expec‑
tativas do leitor, que se depara com o grotesco, o absurdo e o vazio. 
Se “Mote estrambótico” trai uma linhagem cômica, “Eu vi dos po‑
los o gigante alado” nos aproxima da modernidade por meio do 
nonsense:

Eu vi dos polos o gigante alado, 
Sobre um montão de pálidos coriscos, 
Sem fazer caso dos bulcões ariscos, 
Devorando em silêncio a mão do Fado.

Quatro fatias de tufão gelado 
Figuravam da mesa entre os petiscos; 
E envolto em um manto de fatais rabiscos 
Campeava um sofisma ensanguentado!
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– “Quem és, que assim me cerca de episódios?” 
Lhe perguntei com voz de silogismo, 
Brandido um facho de trovões seródios.

– “Eu sou” –, me disse –, “aquele anacronismo, 
Que a vil coorte de sulfúrios ódios 
Nas trevas sepultei de um solecismo...”

(Guimarães, 1959, p.442)3

Candido divide o soneto em dois momentos constitutivos: o 
primeiro, composto pelos quartetos, criaria a ilusão de um discurso 
facilmente inteligível, e o segundo, que compreenderia os tercetos, 
frustraria a regularidade do primeiro, revelando‑se nonsense (1993, 
p.236‑7). Essa gradação do ininteligível parece atender perfeita‑
mente à retórica misteriosa dos bestialógicos de Bernardo Guima‑
rães, que tendem a não abolir a lógica de imediato, mas introduzir o 
leitor em um discurso labiríntico, no qual o sentido das palavras se 
esvai. “Em mote estrambótico”, a vereda do estranhamento é tri‑
lhada tanto pela elaboração das imagens quanto por uma argumen‑
tação com aspectos silogísticos; já em “Eu vi dos polos o gigante 
alado”, a armadilha do disparate se estrutura na associação impos‑
sível de imagens que oscilam entre junções fracamente inteligíveis 
e outras completamente absurdas. Se o riso é quase espontâneo na 
leitura de “Morte estrambótico”, em “Eu vi dos polos o gigante 
alado”, ele não surge com tanta facilidade. O vocabulário sério, 
oriundo de disciplinas linguísticas como a oratória e a gramática, as 
imagens sublimes, a temática da aparição maravilhosa e aterradora 

3 A versão original, datada do final da década de 1840, reproduzida por Candido em 
seu ensaio, contava com um último verso diferente, dotado, como reconhece o pró‑
prio Candido, de um hermetismo ainda maior; era ele: “Meteu da Gávea no profun‑
do abismo”. Optou‑se pela versão acima por ser ela a última publicada, constando 
inclusive em publicação oficial dos versos de Bernardo Guimarães. A versão escolhi‑
da tem procedência, portanto, se não por ser a definitiva, por ser a mais recente do 
poema. De qualquer forma, as considerações aqui feitas caberiam tanto a uma quan‑
to à outra versão do poema, não sendo, desse modo, de todo inapropriado optar por 
uma delas.
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– entre outros elementos – levam o espectador a acreditar que o poe‑
ma seja decifrável pelos mecanismos da razão. Por mais que as rela‑
ções entre os vocábulos do texto não tenham sentido aparente – 
sendo abertamente grotescos por seu caráter insólito –, sua natureza 
semântica sóbria impede o riso fácil. Daí pensar‑se no poema como 
uma paródia; interpretação cômoda, mas frágil, já que o modelo 
parodiado não está explícito no poema e se observa nele uma lógica 
e estrutura próprias. Outra possível leitura, que resolveria o enig‑
ma, seria não atribuir ao poema sentido algum; no entanto, a con‑
catenação semântica das imagens bloqueia também essa saída – a 
relação das palavras passa a impressão de ser decodificável, mesmo 
que com dificuldade.

Esse soneto pode ser considerado uma expressão pungente da 
vertigem cognitiva que o grotesco vocabular provoca na moderni‑
dade, quando os disparates não formam apenas um palavreado tolo 
ou paródias risonhas, mas abismos conceituais nos quais os senti‑
dos do mundo se precipitam. A subversão das relações entre pala‑
vras também subverte os conceitos, de modo que o grotesco voca‑
bular afeta a própria realidade. Pode‑se dizer que o grotesco 
presente em “Eu vi dos polos o gigante alado” irmana‑se às formas 
modernas da ironia, como professou Friedrich Schlegel, ou do riso 
aniquilador de Jean Paul, já que implica um jogo estético que torna 
frágeis as amarras do real ao minar a segurança dos conceitos no 
que eles trazem de universal.

“Eu vi dos polos o gigante alado” estruturalmente brinca com o 
discurso poético. Enquanto “Mote estrambótico” vale‑se de ritmos 
tradicionalmente ligados ao popular (e consequentemente ao cômi‑
co), esse outro texto de Bernardo Guimarães opta pela estrutura 
clássica do soneto. O metro adotado é o decassílabo (previsivel‑
mente adequado ao soneto) e os versos simetricamente alternam‑se 
entre sáficos e heroicos. Os quartetos têm os versos no esquema 
sáfico/heroico/sáfico/heroico, enquanto os tercetos em heroico/
heroico/sáfico. Essa distribuição confere uma ilusão de solenidade 
ao ritmo do poema: trata‑se de um sublime que sob a epiderme 
revela‑se grotesco.
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O esquema de rimas é igualmente rigoroso, seguindo o esque‑
ma a/b/b/a/, a/b/b/a nos quartetos e o c/d/c, d/c/d nos terce‑
tos. Bernardo Guimarães demonstrou ter sido leitor atento de 
Gonçalves Dias (como atestam suas paródias tanto temáticas 
quanto métricas desse poeta), com quem aprendeu a conferir a seus 
versos uma perfeita adequação entre o ritmo e a matéria abordada.4 
Com efeito, Antonio Candido vê a métrica de Bernardo Guima‑
rães como uma característica distintiva de sua lírica entre seus con‑
temporâneos:

Notemos que esse poeta sem requinte foi, do grupo em estudo, o 
mais preocupado com a experimentação métrica, revelando senso exa‑
to da adequação do ritmo à psicologia. Ninguém usou tão bem os peri‑
gosos versos anapésticos, que reservou aos poemas de movimento, in‑
quietude ou os grotescos, sempre com o melhor proveito. Poucos 
utilizaram tão bem as estrofes de metros alternados para evocar a mar‑
cha do devaneio, ou tiveram a curiosidade, como ele, de brincar com o 
eco, à maneira do “Pas d’armers du roi Jean”, de Victor Hugo, em poe‑
mas como o aliás medíocre “Gentil Sofia”. (Candido, 1969, p.170)

Considerando‑se as práticas formais características de Bernar‑
do Guimarães, nota‑se que a sobriedade formal de “Eu vi dos polos 
o gigante alado” encontra correspondência nas imagens por ele 
pintadas, contribuindo para a armadilha cognitiva que o poema re‑
presenta.

O soneto é dotado de apelo fortemente plástico, apresentando‑
‑se ao leitor como uma espécie de episódio no qual uma aparição 
impactante se revela ao eu lírico como uma espécie de epifania; im‑
pressão essa reforçada pela aparente presença do sublime. A voz 
do poema revela‑se no início em tom de vaticínio (algo acentuado 
pelo requinte expressional dos hipérbatos) ao declarar ter visto: 

4 Nesse aspecto, Bernardo Guimarães diferencia‑se de seus companheiros de geração, 
os quais optaram por uma estruturação poética mais livre, marcada por versos bran‑
cos, esquemas de rimas menos rigorosos e uso de metros variados, como comprova a 
lírica de Álvares de Azevedo.
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“Dos polos o gigante alado,/ sobre um monte de pálidos coriscos,/ 
sem fazer caso dos bulcões ariscos,/ Devorando em silêncio a mão 
do fado”.

A figura titânica de um gigante portador de asas, do alto de 
tempestades devorando o destino, surge como algo explicitamente 
sublime. Vários signos associados ao elevado, infinito e telúrico – 
elementos afinados com a categoria do sublime – são aqui dispos‑
tos: a estatura do gigante, sua ligação com os polos (sugerindo o 
absoluto), a tempestade, o nevoeiro, a gravidade do silêncio e a 
imagem do fado sendo devorado. O monstro devorador bem po‑
deria remeter a Saturno, cuja ligação com o tempo, inexorável cei‑
fador de tudo que existe, é patente. A contemplação dessa imagem 
por parte do eu lírico poderia ser interpretada, até o presente mo‑
mento, como uma espécie de epifania: talvez a revelação da forma 
do tempo, ou de qualquer outra força cósmica; uma experiência, 
portanto, condizente com os lances sublimes presentes no enun‑
ciado.

No entanto, a concatenação das imagens sublimes sutilmente é 
turvada por um dado apresentado, sobre o qual paira certa estra‑
nheza: não todo o fado é devorado, mas especificamente a sua mão. 
Na verdade, a imagem de um gigante devorando uma mão forma 
um quadro relativamente grotesco. Antonio Candido observa que 
o surgimento da “mão do fado” deixa entrever uma intenção de 
burla; inclusive, “a mão do fado” remete ao clichê romântico da 
mão do destino (Candido, 1993, p.237). Com tudo isso, o texto 
revela‑se uma brincadeira com as peculiaridades do discurso poéti‑
co elevado e grave, justificando o fato de ele ter sido considerado 
pela crítica como paródia do estilo condoreiro.

Quanto ao tópos da devoração, que na primeira estrofe, por meio 
de embustes, evoca o cósmico, no segundo quarteto, adentra a ins‑
tância da glutonaria grotesca. Ante o gigante que pairava acima da 
tempestade agora surge uma mesa, na qual é sugerido estarem dis‑
postas iguarias variadas. Se antes o gigante alado evocava reminis‑
cências mítico‑alegóricas como a de Saturno e do tempo, agora, ele 
relaciona‑se mais aos colossos comilões de Rabelais e seus banque‑
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tes opulentos. Porém, assim como a mão do fado, os pratos dispo‑
níveis são igualmente estranhos, algo sugerido pela referência às 
“quatro fatias de tufão gelado”. Se a mão do fado ainda poderia 
criar a ilusão de um efeito sublime autêntico, aqui se revela de for‑
ma clara o rebaixamento dessa categoria estética. Os tufões, forças 
naturais hostis, também possuem conotação sublime, mas sua divi‑
são em fatias, precipita‑os no grotesco por intermédio do absurdo; 
consequentemente, a mão do fado esvazia‑se de qualquer possibili‑
dade simbólica – ela é apenas uma figuração insólita, um disparate, 
como as fatias de tufão. Mesmo o adjetivo “gelado”, aplicado aos 
tufões, possui uma ambiguidade que favorece esse jogo entre o su‑
blime e o grotesco. Pensando‑se no tufão como fenômeno natural, 
“gelado” é a ele apropriado com índice de intensificação de sua vio‑
lência telúrica – o adjetivo evoca a imagem de ventos álgidos e 
agressivos. No entanto, como esse tufão é um petisco, “gelado” 
acentua sua ligação com o universo dos banquetes – bem poderia 
tratar‑se meramente de um prato frio.

A partir desse quarteto, os absurdos obedecem a uma gradação, 
de modo que o gigante agora aparece trajando “um manto de fatais 
rabiscos”, imagem que, de acordo com o sistema do poema, sinteti‑
za as formas do sublime e do grotesco para configurar o impossível. 
Manto é uma vestimenta tradicionalmente ligada ao elevado, re‑
metendo à púrpura dos reis e aos trajes de sábios e ascetas. Esse 
manto ainda é adornado por inscrições descritas como “fatais”; ad‑
jetivação que mais uma vez refere‑se ao caráter terrível e magnífico 
do gigante. Contudo, tais inscrições, por serem rabiscos, colocam 
mais o grotesco em relevo, por ligarem‑se à gratuidade e à incon‑
gruência.

O banquete prossegue com o gigante procurando outra iguaria, 
um “sofisma ensanguentado”, que amplia a galeria dos pratos in‑
sólitos na qual já está a mão do fado, conceito abstrato materiali‑
zado como comida. O gigante devorador de sofismas torna‑se o 
próprio vetor que inocula as forças da incongruência no poema. De 
acordo com o tópos moderno da obsessão poética pelo Nada, o gi‑
gante surge como uma versão carnavalesca do mal‑estar frente ao 
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vazio. Entidade mítica que alegoricamente expressa a falência do 
sentido na poesia, esse gigante parece estar, no que se refere ao lu‑
dismo vocabular grotesco, para a poesia jocosa como os silêncios e 
abismos para a poesia “séria” dos românticos. Trata‑se, assim, de 
um Saturno devorador da racionalidade linguística que prepara ca‑
minho para o vazio na instância poética, conceito tratado seria‑
mente pelos românticos como a incongruência entre ideal e repre‑
sentação poética, incapacidade de se abarcar o infinito e a aspiração 
por uma verdade essencial que traga alternativa ao Nada. Embora 
possamos amarrar a motivação de “Eu vi dos polos o gigante ala‑
do” à tradição da poesia moderna, é impossível afirmar que 
voluntariamente o poema busque expressar o tópos do vazio ex‑
pressional; parece mais seguro que, intuitivamente, o soneto ma‑
nifeste tal fenômeno, já que o nonsense romântico está vinculado à 
perspectiva da nulidade conceitual, da falência das certezas e da 
desorientação da realidade. Para Candido,

o romantismo [...] foi marcado pela negatividade. Por isso nele o anfi‑
guri, além de ser um jogo, como antes, torna‑se também um recurso 
para pesquisar o inconsciente, mostrar a elasticidade da palavra e ne‑
gar a ordem da razão oficial. O anfiguri romântico pode parecer quase 
igual ao que se fazia antes, mas na verdade corresponde a outro univer‑
so poético. Ele se irmana ao gosto pelo absurdo e à confiança no frag‑
mento, ao uso do contraste e do grotesco, à mistura de gêneros e que‑
bra das hierarquias literárias, parecendo afirmar a liberdade de 
experimentação, que pode levar a uma espécie de negação do discurso. 
(Candido, 1993, p.229)

Em face da diluição do sentido do poema – movida tanto pe‑ 
las associações incongruentes por ele operadas, quanto iconica‑
mente representada pelo gigante devorador de sofismas –, 
deparamo‑nos com uma epifania carnavalesca do vazio. Outra lei‑
tura possível se concentra nas possibilidades satíricas do poema, 
tradicionalmente visto por seus comentadores como uma paródia 
do estilo condoreiro. Segundo essa leitura, o gigante comedor de 
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sofismas seria uma evidência da essência vazia do discurso condo‑
reiro, reduzido a falsidade encoberta por miragens grandiosas. De 
qualquer modo, as duas interpretações não se excluem, já que am‑
bas refletem o vazio significativo e a precipitação da palavra poética 
no absurdo.

A partir do primeiro terceto é travada a confrontação direta en‑
tre o gigante e o eu lírico que se dá por um diálogo com nuanças de 
revelação que explicita a natureza absolutamente absurda do poe‑
ma. Permeado por insinuações imagéticas sublimes, o primeiro ter‑
ceto configura o eu poético como um herói diante da força titânica 
do universo. Se o gigante está de acordo com as imagens do sublime 
ao ser descrito como dotado de estatura imensurável, pairando aci‑
ma das tempestades com suas asas, ligado ao absoluto e devorando 
categorias abstratas, o eu poético se opõe a ele brandindo “um fa‑
cho de trovões seródios” – um quadro que se localiza entre o subli‑
me da evocação das forças naturais e o absurdo de um homem por‑
tando como arma um trovão (que é fenômeno acústico, não uma 
manifestação tátil).

O diálogo entre ambos inicia‑se pelo questionamento do eu poé‑
tico acerca da identidade do gigante, o que prepara o leitor para a 
revelação do real sentido dessa misteriosa aparição, para a epifania, 
portanto. É perguntado: “Quem és que assim me cercas de episó‑
dios?”. Tanto a referência aos “episódios” como a descrição da ma‑
neira como a pergunta é feita (“Lhe perguntei com voz de silogis‑
mo”), não guardam qualquer sentido, manifestando antes a 
intenção de conferir grandiosidade propositalmente superficial e 
postiça à conversa do gigante com a voz poética.

O último terceto confere voz ao gigante e frustra qualquer ex‑
pectativa quanto à existência de um significado secreto dentro do 
poema. Em sua resposta, o gigante ao invés de revelar sua identida‑
de, nubla ainda mais o poema com o enigmático, deixando como 
única alternativa ao entendimento desse texto sua ligação com os 
jogos sem nexo dos anfiguri. Malgrado não faça qualquer sentido, a 
resposta do gigante segue as diretrizes solenes do sublime (provo‑
cando, pelo contraste, o efeito grotesco): “Eu sou [...] aquele ana‑
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cronismo/ Que a vil coorte de sulfúrios ódios/ Nas trevas sepultei 
de um solecismo”.

Esses versos trazem uma armadilha para o leitor; os nexos dos 
elementos constituintes dessa passagem do poema com os das passa‑
gens anteriores existem, mas são superficiais e frágeis, desmoro‑
nando de vez qualquer possibilidade de existência de uma significa‑
ção usual. Em primeiro lugar, o gigante alega ser um “anacronismo”, 
termo que se liga ao campo semântico do cronológico e que, ao ser 
relacionado à figura titânica do gigante, que lembra por sua vez 
Saturno, pode levar a que se atribua um caráter antigo e primitivo 
ao gigante – ele poderia ser uma força do passado que anormal‑
mente se manifesta em tempo presente, daí definir‑se como ana‑
cronismo. Esse gigante alega também ter encerrado uma suposta 
“vil coorte” em solecismo; afirmação que liga o gigante aos discur‑
sos vazios e à quebra do sentido, elementos agora expressos na fi‑
gura dos erros gramaticais (aos quais faz alusão o vocábulo “soli‑
cismo”). Optando‑se pela interpretação do poema como sátira aos 
condoreiros, o fato de o gigante ser um anacronismo pode remeter 
ao vocabulário empoado dos condoreiros, que amiúde vai buscar 
vocábulos antigos de efeito impactante, que não raro resvalam no 
mau gosto. O solecismo, no qual esse gigante teria sepultado “a vil 
coorte”, seria, conforme essa leitura, uma forma de rebaixar essa 
poesia, que tem no gigante sua manifestação mítico‑carnavalizante, 
a um mero erro de gramática.

“Eu vi dos polos o gigante alado” pode ainda ser visto como um 
metapoema estrambótico acerca do próprio discurso absurdo. Ao 
se construir mediante associações falhas, o poema destrói qualquer 
possibilidade de sentido, ao passo que esse movimento de precipi‑
tação da racionalidade vocabular no Nada se manifesta em repre‑
sentações concretas, o que gera as imagens do poema. A metalin‑
guagem, ao longo do romantismo, por vezes surgiu como uma 
alternativa à impossibilidade de expressão imposta tanto pelo Nada 
ou pelo caráter indizível dos objetos dos quais alguns textos se pres‑
taram a tratar. Por meio de um poema metatextual, o ato de falar 
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sobre o processo de construção poética já transforma o poema em 
coisa concreta, desafiando assim as imposições do silêncio.

De forma lúdica e galhofeira, “Eu vi dos polos o gigante alado” 
parece operar algo semelhante. O poema não se contenta em 
construir‑se por sentenças sem propósito, mas também acaba por 
dar forma à falta de sentido, residindo aí sua sofisticação e seu cará‑
ter enigmático. O gigante alado surge como uma espécie de entida‑
de mítica representante do próprio absurdo e a relação entrópica 
que ele tem com os discursos, tragando‑os no banquete apresenta‑
do pelo poema, reflete a queda do próprio poema no absurdo. “Eu 
vi dos polos o gigante alado” é antes de tudo um poema que desafia 
qualquer forma de decodificação; as relações por ele apresentadas 
diluem‑se ao mais leve contato. Por conta disso, nosso esforço foi 
no sentido de evidenciar os pontos de ligação desse poema com o 
lugar que o grotesco ocupa no quadro da poesia moderna, de modo 
a evidenciar o quanto a lírica de Bernardo Guimarães nutre‑se das 
possibilidades oferecidas pelo grotesco moderno (mesmo que ins‑
tintivamente) para a configuração de seu caráter singular.

A poesia nonsense de Bernardo Guimarães é de suma importân‑
cia para a constatação do lugar do grotesco no lirismo romântico 
brasileiro, já que constitui praticamente todo o material concreto 
desse momento único de nosso romantismo, representado pela prá‑
tica dos anfiguri. No entanto, não é apenas em relação à lírica do 
absurdo que Bernardo Guimarães desempenha papel fundamental 
no romantismo nacional: em relação ao grotesco, sua contribuição é 
basilar.

A geração ultrarromântica da qual Bernardo Guimarães fez 
parte foi muito sensível à influência do grotesco, não sendo de todo 
equivocado afirmar que tenha se nutrido dessa categoria para ela‑
borar sua identidade específica. Ora, o satanismo, a ironia e a incli‑
nação à fantasia subjetiva que definem essa geração ligam‑se ao 
grotesco, e, se ela não se entregou francamente ao grotesco a todo 
momento, parece ter tangenciado seus postulados. No âmbito da 
literatura em prosa, por exemplo, não se pode deixar de realçar o 
papel emblemático para a definição do espírito macabro ultrarro‑
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mântico de Noite na taverna, de Álvares de Azevedo, obra tributá‑
ria ao satanismo byroniano e ao fantástico hoffmânico, com laivos 
grotescos.

Na poesia, a expressão máxima do lado soturno e macabro de 
nosso romantismo, ajudando a delinear as formas específicas da es‑
tética de nossa segunda geração romântica, é o poema “Orgia dos 
duendes”, de Bernardo Guimarães. Trata‑se de um texto que  
encontra no grotesco a via para adequar as influências europeias  
ao material fornecido pela tradição local, de maneira a perpetuar, 
mesmo que não intencionalmente, as práticas do grotesco na lite‑
ratura brasileira. Em “Orgia dos duendes”, como se pretenderá 
mostrar, mais uma vez Bernardo Guimarães e o grotesco se apre‑
sentam como elementos indissociáveis no quadro do romantismo 
brasileiro.

A dança dos condenados  
ao som de acordes dissonantes

A crescente atenção que a crítica literária brasileira vem dispen‑
sando à parcela desviante da lírica de Bernardo Guimarães, àqueles 
poemas representados pelo humorismo, licenciosidade, satanismo 
e grotesco, possivelmente deve‑se ao chamariz que “Orgia dos 
duendes” representa dentro da obra do poeta. Trata‑se de um dos 
textos que melhor representa aspectos que definem o satanismo ca‑
racterístico dos ultrarromânticos em nosso país, tais como perver‑
são, horror e hediondez.

“Orgia dos duendes” é publicado pela primeira vez na parte de‑
dicada a poemas diversos, presentes no volume das Poesias de Ber‑
nardo Guimarães, datado de 1865. Por conta disso, não é possível 
precisar se foi escrito no período em que Bernardo Guimarães era 
estudante em São Paulo; todavia, não se pode negar o vínculo es‑
treito desse poema com as produções dos acadêmicos boêmios pau‑
listanos. Como foi frisado anteriormente, sempre atuaram sobre a 
poesia de Bernardo Guimarães as influências das experiências esté‑
ticas dos anos de estudante, de maneira que em Folhas de outono 
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(1883), obra publicada no ano anterior à morte do poeta, surgem 
poemas bestialógicos. Além do mais, Bernardo Guimarães sempre 
recorrera às rodas boêmias, marginais e estudantis, em busca de 
público para seus poemas pouco adequados ao gosto oficial. Como 
a chama da rebeldia juvenil nunca parece ter se apagado nos escri‑
tos de Bernardo Guimarães, se houvesse distância cronológica en‑
tre “Orgia dos duendes” e o contexto das estudantadas paulista, 
essa seria irrelevante, já que o poema mantém vivas as marcas das 
fantasias extravagantes e do riso anárquico que o poeta desenvolve‑
ra com seus pares de geração.

Talvez por constituir – ao lado da Noite na taverna, de Álvares 
de Azevedo – um dos mais bem elaborados produtos da inspiração 
nefasta ultrarromântica, “Orgia dos duendes” tem sido constante 
referência em estudos acerca do romantismo brasileiro.

É provável que Antonio Candido tenha grande responsabilida‑
de por essa notoriedade, visto que, já no segundo volume de sua 
Formação da literatura brasileira, ao tratar da produção lírica de 
Bernardo Guimarães, ele propõe uma primeira leitura de “Orgia 
dos duendes” (mais tarde aprofundada no ensaio “A poesia panta‑
gruélica”) que destaca o poema como emblema das fantasias sinis‑
tras da segunda geração romântica, desvendando os signos lúgu‑
bres escondidos sob o aparente tom de galhofa (Candido, 1969, 
p.174‑7) e destacando a forte acentuação do grotesco no desenvol‑
vimento do poema. A breve referência feita por Haroldo de Cam‑
pos a Bernardo Guimarães no ensaio “Por uma poética sincrônica”, 
integrante da coletânea de estudos A arte no horizonte do provável, 
com sua indicação de tópicos que a crítica haveria de utilizar na in‑
terpretação do poema, tais como a hibridação do folclore europeu 
(em especial quanto aos ritos de bruxaria) e lendas nacionais; o tri‑
buto ao Fausto, de Goethe (cena da “Walpurgisnacht”); as seme‑
lhanças entre o ritmo do poema (uso de novessílabos anapésticos, 
de cadência marcial) e alguns dos cantos indianistas de Gonçalves 
Dias5 (Campos, 1975, p.211).

5 Essa hipótese, aliás, acompanha considerações sobre “Orgia dos duendes” anteriores 
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Como o poema “Orgia dos duendes” se nutre de uma vasta tra‑
dição, muitas foram as leituras propostas, indo desde considerações 
acerca de seu caráter humorístico, passando pelos indícios de nati‑
vismo nele presentes, até reflexões de caráter histórico, analisando‑
‑o da perspectiva dos estudos do imaginário e das mentalidades 
coletivas. Deve‑se, contudo, a Vagner Camilo uma recente análise 
bastante detalhada de “Orgia dos duendes” que repassa a fortuna 
crítica existente com o propósito de embasar sua leitura sob a ótica 
do humorismo. Vagner Camilo (1997, p.171) dá destaque particu‑
lar ao humour noir que seria proveniente da extração da matéria ri‑
sível de instâncias estranhas à jocosidade leve, tais como o sadismo, 
a profanação e o horror.

A análise de Camilo explora múltiplos aspectos – a filiação do 
poema à “Walpurgisnacht” goethiana, seu parentesco com outras 
expressões do satanismo literário brasileiro, a conjunção dos ele‑
mentos da tradição europeia aos oferecidos pelo contexto cultural do 
Brasil, bem como a predominância do grotesco. Camilo ainda de‑
preende das imagens hediondas, ligadas à violência e à mutilação, 

ao estudo de Haroldo de Campos e mesmo aos de Antonio Candido. Basílio de Ma‑
galhães, ao que tudo indica, parece ter sido o primeiro a chamar a atenção para esse 
aspecto do poema, alegando ser ele uma paródia do “Canto do piaga”, de Gonçalves 
Dias. Magalhães, no entanto, não explicita que aspecto do poema de Gonçalves Dias 
é parodiado (Magalhães, 1926, p.82). Comparando‑se o poema de Bernardo ao 
“Canto do piaga”, nota‑se que a matéria tratada por ambos é bem diversa – “Orgia 
dos duendes”apresenta um festejo satânico perpetrado por fantasmas e demônios, ao 
passo que o poema de Gonçalves Dias consiste em um oráculo acerca da invasão do 
continente americano pelos europeus. As semelhanças quanto ao ritmo, todavia, 
aproximam os dois poemas, indicando que, quando fala em paródia, Basílio de Ma‑
galhães, possivelmente, considera o metro utilizado em “Orgia dos duendes”. Vag‑
ner Camilo, por sua vez, questiona a intencionalidade por parte de “Orgia dos duen‑
des” em parodiar as medidas anapésticas de o “Canto do piaga”, já que essa não 
conta com matéria textual que a comprove. Camilo reconhece a possibilidade de a 
influência de Gonçalves Dias existir no poema de Bernardo Guimarães, mas não 
como uma apropriação direta e destinada à paródia, como alega Basílio de Maga‑
lhães, e sim como demonstração de adesão a uma tradição estilística do romantismo 
brasileiro, que engloba também Gonçalves Dias, que remete ao ritmo apresentado 
pelo Caramuru, de Santa Rita Durão (Camilo, 1997, p.176).
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assim como das insinuações sexuais presentes no poema, indícios de 
dispositivos psicológicos ligados ao complexo de castração, pers‑
pectiva que se justificaria pela recorrência dessa marca em outros 
poemas de Bernardo Guimarães, como “Origem do mênstruo”, 
também analisado pelo mesmo estudioso. Dessa maneira, existiriam 
no riso de “Orgia dos duendes” emanações das instâncias subterrâ‑
neas da subjetividade (que posteriormente a psicanálise chamaria de 
inconsciente) que manifestariam recalques e fixações, justificando 
dessa maneira o sistema de imagens presente no poema.

Levando‑se em conta os argumentos levantados por Candido 
em Formação da literatura brasileira e no ensaio “A poesia panta‑
gruélica”, assim como o estudo de Vagner Camilo – sem contar as 
considerações rápidas de tantos outros autores –, parece difícil 
acrescentar algo de novo às leituras de “Orgia dos duendes”. Por‑
tanto, as reflexões que propomos limitam‑se a analisar as dimen‑
sões que o grotesco assume no poema. Partindo da premissa de que 
a categoria do grotesco constitui o eixo do texto, pretende‑se aqui 
evidenciar que todas as particularidades de “Orgia dos duendes”, 
tal qual a exploração da tensão entre riso e medo, a escolha da ima‑
gética demoníaca europeia, as referências ao folclore brasileiro, os 
recursos linguísticos e sonoros, entre outros, são orientados por 
uma forma de grotesco tipicamente romântico‑moderna. Inevita‑
velmente, será necessário que se toque em alguns pontos já explo‑
rados pela fortuna crítica de Bernardo Guimarães; todavia, pretende‑
‑se fazer isso sob amparo do grotesco, já que esse elemento permeia 
todas as correntes e influências que deságuam nesse poema. Com 
efeito, consideramos as manifestações grotescas de “Orgia dos 
duendes” como pontos de convergência tanto da estética que am‑
para o poema quanto das reminiscências do imaginário folclórico 
que o inspira.

“A orgia dos duendes” consiste em uma balada dedicada à apre‑
sentação de um festejo satânico, para o qual entidades infernais são 
convocadas, precisamente, à meia‑noite. Consiste em uma celebra‑
ção alegre da crueldade e do sacrílego, cuja alegria é atestada pelo 
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tom frívolo e despreocupado com que os danados que tomam parte 
no festim narram os feitos que os condenaram ao Inferno. Em tom 
de bravata são confessados crimes e pecados os mais variados – in‑
cestos, infanticídios, concupiscências, vícios de clérigos –, que são 
cantados pelos festivos trasgos em uma gradação de terribilidade 
que contrasta com o tom galhofeiro e ridículo do poema. O fato de 
os crimes cometidos pelos duendes terem‑lhes garantido a precipi‑
tação no Inferno talvez permita a leitura do poema sob o viés da 
sátira moralizante; contudo, a minúcia com que os lances cruéis e 
imagens abjetas são descritos comprova que, se há intenção morali‑
zante, essa é totalmente relegada a segundo plano para dar passa‑
gem ao desfile das figurações grotescas. Mais que isso, a possibili‑
dade de no cerne do poema haver uma intenção satírica mingua 
completamente quando se nota que as faltas cometidas pelos fan‑
tasmas ligam‑se à tradição dos sacrilégios e profanação condenados 
pelos interditos cristãos, reproduzindo a ambientação dos sabás, e 
não oferecendo exemplos de vícios humanos condenáveis.

É justamente o modelo do sabá de bruxas que costuma ser to‑
mado pela crítica como inspiração para a “Orgia dos duendes”, ar‑
gumento comprovado pelos inúmeros signos satânicos e sinistros 
que perpassam os versos do poema amalgamados a um riso ruidoso 
e inquietante.

A ORGIA DOS DUENDES

I

Meia‑noite soou na floresta 
No relógio de sino de pau; 
E a velhinha, rainha da festa, 
Se assentou sobre o grande jirau.

5. Lobisome apanhava os gravetos 
E a fogueira no chão acendia, 
Revirando os compridos espetos, 
Para a ceia de grande folia.
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Junto dele um vermelho diabo 
10. Que saíra do antro das focas, 
Pendurado num pau pelo rabo, 
No borralho torrava pipocas.

Taturana, uma bruxa amarela, 
Resmungando com ar carrancudo, 
Se ocupava em frigir na panela 
Um menino com tripas e tudo.

Getirana com todo o sossego 
A caldeira da sopa adubava 
Com o sangue de um velho morcego, 
Que ali mesmo com as unhas sangrava.

Mamangava frigia nas banhas 
Que tirou do cachaço de um frade, 
Adubado com pernas de aranhas, 
Fresco lombo de um frei dom abade.

Vento sul sobiou na cumbuca, 
Galopreto na cinza espojou; 
Por três vezes zumbiu a mutuca, 
No cupim o macuco piou.

E a rainha com as mãos ressequidas 
O sinal por três vezes foi dando, 
A coorte das almas perdidas 
Desta sorte ao batuque chamando:

“Vinde, ó filhas do oco do pau, 
Lagartixas do rabo vermelho, 
Vinde, Vinde tocar marimbau, 
Que hoje é festa de grande aparelho.

Raparigas do monte das cobras, 
Que fazeis lá no fundo da brenha? 
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Do sepulcro trazei‑me as abobras, 
E do inferno os meus feixes de lenha.

Ide já procurar‑me a bandurra 
Que me deu minha tia Marselha, 
E que aos ventos da noite sussurra, 
Pendurado no arco‑da‑velha.

Onde estás, que inda aqui não te vejo, 
Esqueleto gemenho e gentil? 
Eu quisera acordar‑te com um beijo 
Lá no teu tenebroso covil.

Galopreto da torre da morte, 
Que te aninhas em leito de brasas, 
Vem agora esquecer tua sorte, 
Vem‑me em torno arrastar tuas asas.

Sapoinchado, que moras na cova 
Onde a mão do defunto enterrei, 
Tu não sabes que hoje é lua nova, 
Que é o dia das danças da lei?

Tu também, ó gentil Crocodilo, 
Não deplores o suco das uvas; 
Vem beber excelente restilo 
Que eu do pranto extraí das viúvas

Lobisome, que fazes, meu bem, 
Que não vens ao sagrado batuque? 
Como tratas com tanto desdém, 
Quem a coroa te deu de grão‑duque?”

II

Mil duendes dos antros saíram 
Batucando e batendo matracas, 
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E mil bruxas uivando surgiram, 
Cavalgando em compridas estacas.

Três diabos vestidos de roxo 
Se assentaram aos pés da rainha, 
E um deles, que tinha o pé coxo, 
Começou a tocar campainha.

Campainha, que toca, é caveira 
Com badalo de casco de burro, 
Que no meio da selva agoureira 
Vai fazendo medonho sussurro.

Capetinhas trepados nos galhos 
Com o rabo enrolado no pau, 
Uns agitam sonoros chocalhos, 
Outros põem‑se a tocar marimbau.

Crocodilo roncava no papo 
Com ruído de grande fragor; 
E na inchada barriga de um sapo 
Esqueleto tocava tambor.

Da carcaça de um seco defunto 
E das tripas de um velho barão, 
De uma bruxa engenhosa o bestunto 
Armou logo feroz rabecão.

Assentado nos pés da rainha 
Lobisome batia a batuta 
Com a canela de um frade, que tinha 
Inda um pouco de carne corruta. 
Já ressoam timbales e rufos, 
Ferve a dança do cateretê, 
Taturana, batendo os adufos, 
Sapateia cantando – o lê rê!
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Getirana, bruxinha tarasca, 
Arranhando fanhoso bandurra, 
Com tremenda embigada descasca 
A barriga do velho Caturra.

O Caturra era um sapo papudo 
Com dous chifres vermelhos na testa, 
E era ele, a despeito de tudo, 
O rapaz mais patusco da festa.

Já no meio da roda zurrando 
Aprece a mulasemcabeça, 
Bate palmas, a súcia berrando 
– Viva, viva a Sra. Condessa!...

E dançando em redor da fogueira 
Vão girando, girando sem fim; 
Cada qual uma estrofe agoureira 
Vão cantando alternados assim:

III

TATURANA

Dos prazeres de amor as primícias, 
De meu pai entre os braços gozei; 
E de amor as extremas delícias 
Deu‑me um filho, que dele gerei.

Mas se minha fraqueza foi tanta, 
De um convento fui freira professa; 
Onde morte morri de uma santa; 
Vejam lá, que tal foi esta peça.
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GETIRANA

Por conselhos de um cônego abade 
Dous maridos na cova soquei; 
E depois por amores de um frade 
Ao suplício o abade arrastei. 
Os amantes, a quem despojei, 
Conduzi das desgraças ao cúmulo, 
E alguns filhos, por artes que sei, 
Me caíram do ventre no túmulo.

GALO‑PRETO

Como frade de um santo convento 
Este gordo toutiço criei; 
E de lindas donzelas um cento 
No altar da luxúria imolei.

Mas na vida beata de ascético 
Mui contrito rezei, jejuei, 
Té que um dia de ataque apoplético 
Nos abismos do inferno estourei.

ESQUELETO

Por fazer aos mortais crua guerra 
Mil fogueiras no mundo ateei; 
Quantos vivos queimei sobre a terra, 
Já eu mesmo contá‑los não sei.

Das severas virtudes monásticas 
Dei no entanto piedosos exemplos; 
E por isso cabeças fantásticas 
Inda me erguem altares e templos.
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MULA‑SEM‑CABEçA

Por um bispo eu morria de amores, 
Que afinal meus extremos pagou; 
Meu marido, fervendo em furores 
De ciúmes, o bispo matou.

Do consórcio enjoei‑me dos laços, 
E ansiosa quis vê‑los quebrados, 
Meu marido piquei em pedaços, 
E depois o comi aos bocados.

Entre galas, veludo e damasco 
Eu vivi, bela e nobre condessa; 
E por fim entre as mãos do carrasco 
Sobre um cepo perdi a cabeça

CROCODILO

Eu fui papa; e aos meus inimigos 
Para o inferno mandei com um aceno; 
E também por servir aos amigos 
Té nas hóstias botava veneno.

De princesas cruéis e devassas 
Fui na terra constante patrono; 
Por gozar de seus mimos e graças 
Opiei aos maridos sem sono.

Eu na terra vigário de Cristo, 
Que nas mãos tinha a chave do céu, 
Eis que um dia de um golpe imprevisto 
Nos infernos caí de boléu.
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LOBISOME

Eu fui rei, e aos vassalos fiéis 
Por chalaça mandava enforcar; 
E sabia por modos cruéis 
As esposas e filhas roubar.

Do meu reino e de minhas cidades 
O talento e virtude enxotei; 
De michelas, carrascos e frades, 
De meu trono os degraus rodeei.

Com o sangue e suor de meus povos 
Diverti‑me e criei esta pança, 
Para enfim, urros dando e corcovos, 
Vir ao demo servir de pitança.

RAINHA

Já no ventre materno fui boa; 
Minha mãe, ao nascer, eu matei; 
E a meu pai por herdar‑lhe a coroa 
Em seu leito com as mãos esganei.

Um irmão, mais idoso que eu, 
Com uma pedra amarrada ao pescoço, 
Atirado às ocultas morreu 
Afogado no fundo de um poço.

Em marido nenhum achei jeito; 
Ao primeiro, o qual tinha ciúmes, 
Uma noite com as colchas do leito 
Abafei para sempre os queixumes.

Ao segundo, da torre do paço 
Despenhei por me ser desleal; 
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Ao terceiro por fim num abraço 
Pelas costas cravei‑lhe um punhal.

Entre a turba de meus servidores 
Recrutei meus amantes de um dia; 
Quem gozava meus régios favores 
Nos abismos do mar se sumia.

No banquete infernal da luxúria 
Quantos vasos aos lábios chegava, 
Satisfeita aos desejos a fúria, 
Sem piedade depois os quebrava.

Quem pratica proezas tamanhas 
Cá não veio por fraca e mesquinha, 
E merece por suas façanhas 
Inda mesmo entre vós ser rainha.

IV

Do batuque infernal, que não finda, 
Turbilhona o fatal rodopio; 
Mais veloz, mais veloz, mais ainda 
Ferve a dança como um currupio.

Mas eis que no mais quente da festa 
Um rebenque estalando se ouviu, 
Galopando através da floresta 
Magro espectro sinistro surgiu.

Hediondo esqueleto aos arrancos 
Chocalhava nas abas da sela; 
Era a Morte, que vinha de tranco 
Amontada numa égua amarela.

O terrível rebenque zunindo 
A nojenta canalha enxotava; 
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E à esquerda e à direita zurzindo 
Com voz rouca desta arte bradava:

“Fora, fora! Esqueletos poentos, 
Lobisomes, e bruxas mirradas! 
Para a cova esses ossos nojentos! 
Para o inferno essas almas danadas!”

Um estouro rebenta nas selvas, 
Que recendem com cheiro de enxofre; 
E na terra por baixo das relvas 
Toda a súcia sumiu‑se de chofre.

V

E aos primeiros albores do dia 
Nem ao menos se viam vestígios 
Da nefanda, asquerosa folia, 
Dessa noite de horrendos prodígios.

E nos ramos saltavam as aves 
Gorjeando canoros queixumes, 
E brincavam as auras suaves 
Entre as flores colhendo perfumes.

E na sombra daquele arvoredo, 
Que inda há pouco viu tantos horrores, 
Passeando sozinha e sem medo 
Linda virgem cismava amores.

(Guimarães, 1959, p.144‑51)

Uma gargalha de eriçar os cabelos talvez defina bem o tipo de 
riso que caracteriza a “Orgia dos duendes”. O poema é tão engra‑
çado quanto lúgubre, tão alegre quanto cruel, tão despretensioso 
quanto provocador; enfim, opera perfeitamente a síntese de opos‑
tos em afinação com os acordes dissonantes do grotesco. Como 
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também se observava nos poemas anfigúricos de Bernardo Guima‑
rães, é quase impossível balizar o que é mera troça da subversão 
estética; provavelmente, essas duas intenções não se distingam, já 
que o grotesco romântico – contaminado pela ironia moderna – é 
por excelência a instância do contraste. Com efeito, “Orgia dos 
duendes” apropria‑se de uma série de influências diferentes – tanto 
no que tange a gêneros poéticos quanto a temas e motivos –, sub‑
vertendo os limites que tradicionalmente as cerceiam. Por exemplo, 
o ordinário que se esperaria de uma balada, seria a descrição de 
eventos sobrenaturais com dinamismo, imparcialidade e impacto. 
Embora isso também ocorra em “Orgia dos duendes”, o tom de 
facécia que caracteriza o poema atenua o efeito de horror esperado, 
ao passo que estimula a sensação de estranhamento, de modo a 
configurar uma forma de grotesco mais sofisticada – por se pautar 
em tensões e surpresas – do que a possível de se observar em uma 
balada assentada passivamente na tradição. Essa característica vem 
de sua inclinação para transgredir os limites instituídos por gêneros 
e categorias, sendo que essa inclinação, não raro, manifesta‑se por 
um viés parecido ao da paródia.

Fruto do sincretismo de várias tradições culturais, “Orgia dos 
duendes” parece manifestar sua especificidade por meio de inova‑
ções que não negam, porém, seus modelos. Como dito anterior‑
mente, há uma tendência na crítica a Bernardo de Guimarães, in‑
fluenciada pelos juízos de Basílio de Magalhães, de ver “Orgia dos 
duendes” como paródia do metro novessílabo anapéstico de Gon‑
çalves Dias. Vagner Camilo, contudo, questiona tal intenção paró‑
dica: para ele, a influência de Gonçalves Dias no poema de Bernar‑
do Guimarães não seria necessariamente a de uma apropriação 
direta e destinada à paródia, mas de adesão a uma tradição estilísti‑
ca do romantismo brasileiro, que inclui Gonçalves Dias e remete ao 
ritmo do Caramuru, de Santa Rita Durão (Camilo, 1997, p.176). 
No romantismo, como demonstram poemas de Gonçalves Dias 
como “I‑Juca Pirama”, “Deprecação” e “Canto do piaga”, a cono‑
tação bélica dos poemas e sua gravidade temática são apropriadas 
ao tom soturno e à cadência marcial dos versos de nove sílabas sin‑
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copados. Já em “Orgia dos duendes”, levando‑se em conta o conte‑
údo cômico do texto, esse mesmo metro tem resultado diverso. Se o 
sinistro se preserva por conta da matéria macabra do poema, o rit‑
mo martelado do novessílabo de pé quebrado tonifica o efeito cô‑
mico buscado no poema tanto pelo contraste oferecido pelo riso 
característico do poema face ao referente “sério” oferecido pela tra‑
dição na qual ele se assenta, quanto pela própria natureza dos even‑
tos apresentados. Ora, os festejos de diabretes, quando cotejados 
aos hinos guerreiros de “I‑Juca Pirama”, à oração dolorosa de “De‑
precação” ou às profecias sombrias de “Canto do piaga”, lembram 
um simulacro cômico do tom desses poemas.

O anapesto é um metro originário do sistema métrico típico da 
poesia greco‑latina clássica e caracteriza versos compostos por seg‑
mentos que apresentam duas sílabas breves sucedidas por uma lon‑
ga. O efeito dessa estrutura, ao ser transposto para os versos de 
nove sílabas, sustenta‑se na acentuação tônica na 3a, 6a e 9a sílabas, 
como se observa em “Orgia dos duendes”:

Meia‑noite soou na floresta 
No relógio de sino de pau; 
E a velhinha, rainha da festa, 
Se assentou sobre o grande jirau.

O andamento dos versos de “Orgia dos duendes” implica a cor‑
respondência entre as oscilações do ritmo e os passos quebrados do 
cortejo de diabos facetos da festa. Assim, o ritmo que nos textos de 
Gonçalves Dias evoca uma marcha sorumbática e febril, converte‑
‑se em bailado cômico no poema de Bernardo Guimarães. Qual‑
quer sequência do poema exemplifica bem essa conclusão, como se 
observa no seguinte trecho:

Mil duendes dos antros saíram 
Batucando e batendo matracas, 
E mil bruxas uivando surgiram, 
Cavalgando em compridas estacas.
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Três diabos vestidos de roxo 
Se assentaram aos pés da rainha, 
E um deles, que tinha o pé coxo, 
Começou a tocar campainha.

Esse uso do ritmo também pode ser tomado como referência ao 
próprio gênero ao qual o poema pertence. Afinal, a impressão acús‑
tica de dinamismo, repetição e velocidade dos novessílabos anapés‑
ticos lembra os movimentos frenéticos que caracterizam os eventos 
das baladas, assim apresentados com a finalidade de despertar uma 
atmosfera de terror, imprecisão sensorial e delírio, acentuada pela 
vertigem provocada pelo cortejo de imagens que evoluem no poe‑
ma em uma coreografia caótica, apenas ordenada pelos ritmos do 
“galope infernal”.

Apesar de os novessílabos com marcação em anapesto serem 
mormente utilizados no romantismo brasileiro em poemas de te‑
mática grave, o potencial cômico explorado por Bernardo Guima‑
rães nessa estrutura não é de todo estranho à literatura brasileira. 
Antonio Candido alega que esse metro conta com uma história na 
literatura de língua portuguesa que precede a seu estabelecimento 
na lírica do século XIX, podendo ser encontrado na poesia jocosa 
de Gregório de Matos:

O novessílabo, acentuado na 3a, 6a e 9a, foi muito pouco usada na 
poesia de língua portuguesa até o século XIX, quando teve a sua gran‑
de voga. Serviu‑se dele Gregório de Matos para efeitos burlescos; Di‑
niz, o maior experimentador do seu tempo, empregou‑o nos ditiram‑
bos e nas odes anacreônticas, seduzido com certeza pela sua capacidade 
de movimento. Mais discriminado que os românticos, quebrava‑lhe 
porém a monotonia pela alternância de metros. Pouco estimado pelos 
tratadistas clássicos, afeitos a outra concepção, a sua raridade era tal 
que não vem enumerado entre os metros portugueses no Tratado de 
eloquência, de Frei Caneca. Deves [sic] ter influído na sua voga o exem‑
plo dos poetas espanhóis, como Zorilla e Esponceda, dos italianos, e 
até do francês Béranger, muito prezado e traduzido pelos românticos 
portugueses e brasileiros, e que usava um tipo de decassílabo isorrít‑
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mico, desempenhando função análoga dentro da métrica de sua língua. 
[...] É escusado lembrar o êxito do novessílabo na poesia erudita e po‑
pularesca do romantismo, que lhe esgotou praticamente o interesse e o 
tornou inaproveitável para os sucessores, mas que soube não raro uti‑
lizá‑lo com força expressiva em poemas de movimento, como o “Galo‑
pe infernal”, de Bernardo Guimarães, ou de fantasmagorias, como o 
“Canto do piaga”, de Gonçalves Dias. (Candido, 1969, p.38‑9)

O burlesco da lírica de Gregório de Matos bem poderia ter ser‑
vido de referência para a utilização cômica do metro em “Orgia dos 
duendes”. Embora Gregório de Matos, por ter se mantido desco‑
nhecido em nossas letras até o século XIX, não tenha até o roman‑
tismo deixado influência em nossa literatura, o fato de sua desco‑
berta ser algo recente no romantismo brasileiro pode ter causado 
impacto entre os poetas do período, particularmente aqueles que, 
como Bernardo Guimarães, pendiam para a poesia risível. Não há, 
contudo, maneira de provar a filiação do uso cômico do novessílabo 
de Bernardo Guimarães a Gregório de Matos. Mais acertado seria 
atribuir essa semelhança entre poetas distintos a elementos presen‑
tes no próprio metro anapéstico e talvez a impressão acústica de 
movimentos por ele suscitada já esteja de imediato aberta a efeitos 
cômicos, tendo sido Bernardo Guimarães, assim como fora Gregó‑
rio de Matos, sensível a essas conotações.

Outro elemento que poderia ser paródico em “Orgia dos duen‑
des” é a apropriação do imaginário europeu quanto aos sabás de 
bruxas e à “Walpurgisnacht”. A lenda na qual Goethe se baseia 
professa que nas montanhas de Harz, na noite de primeiro de maio, 
eram celebrados festejos em glória a Satã. É para esse lugar sinistro 
que Mefistófeles encaminha Fausto na noite aziaga, como parte de 
seus planos para corromper o sábio, assim como mitigar o amor 
que este começara a nutrir por Gretchen. A atmosfera de corrupção 
moral é manifestada nessa passagem do texto através de várias alu‑
sões a imagens do folclore que envolvem cultos diabólicos e, tradi‑
cionalmente, servem da alegoria aos pecados e aos vícios. O cami‑
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nho para o sabá é também uma trajetória de enredamento nas 
artimanhas e seduções do diabo, materializadas já no guia maldito 
que ilumina os passos de Mefistófeles e Fausto – o fogo‑fátuo. Pe‑
las seguintes palavras Mefistófeles conjura o agoureiro guia:

[...]

Quão triste ascende a esfera mutilada 
Da rubra lua ao céu, em ignição tardia, 
E reluz mal: faz com que a gente choque 
Num tronco, a cada passo, ou num rochedo! 
Convém que um fogo fátuo a nós convoque; 
Eh, lá! Posso chamar‑te camarada? 
Porque hás de chamejar p’ra nada? 
Vem, por favor, luzir‑nos no percurso!

(Goethe, 2004, p.437)

Segundo as crenças populares, fogos‑fátuos – exalações lumino‑
sas oriundas de matéria putrefata – eram gênios malditos que sur‑
giam em lugares ermos e tinham como finalidade turvar o caminho 
dos viajantes ou guiá‑los por trilhas arriscadas. É, desse modo, icô‑
nica a utilização do fogo‑fátuo como guia dos pecadores na “Wal‑
purgisnacht”, já que esse percurso na verdade corresponde à perdi‑
ção. Esse caráter é explicitado na fala das personagens coadjuvantes 
da cena descrita por Goethe, como se explicita no canto do coro de 
bruxos que se dirige ao sabá:

Semi‑coro dos Bruxos:

Seguimos nós pacatamente, 
Todo o femeaço está à frente. 
Pois, indo para o inferno a gente, 
Tem passos mil a fêmea à frente.

A outra metade:
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Não nos perturba isso, sequer, 
Com passos mil fal‑o‑á a mulher; 
Mas, corra o que puder, detrás 
Vem o homem e de um salto o faz.

(Goethe, 2004, p.447)

Nessas estrofes cantam os velhos adágios populares que profes‑
sam as estreitas relações da mulher com o mal e com o diabo. No 
entanto, essa passagem prova que os homens têm também muita 
presteza em se perder no pecado, estando tão ou mais dispostos que 
as mulheres a se corromper. Dessa maneira, pode‑se deduzir que a 
perdição iguala os sexos; como, na dança macabra, o Inferno não vê 
distinção entre os seres humanos, estando aberto a todos indistin‑
tamente.

A atmosfera de degeneração da sabá descrito por Goethe se de‑
senvolve por meio de figuras típicas do imaginário dos bruxedos e 
malefícios: objetos de feitiçaria, vassouras, bodes e porcos voado‑
res, a lua negra, ventos revoltos e demais signos satânicos tradicio‑
nais surgem como símbolos da luxúria pecaminosa, remetendo a 
uma tradição que em “Orgia dos duendes” se renova pelo acrés‑
cimo de elementos oriundos do imaginário popular brasileiro. Os 
dois mundos são, assim, reunidos precisamente pelos nexos do gro‑
tesco e do sinistro.

Os duendes de Bernardo Guimarães não são apenas os tradicio‑
nais demônios e fantasmas do folclore europeu, contando também 
com a demonização de muitos animais da fauna brasileira e com 
aparições fantasmagóricas nativas, como a Taturana, a Mula‑sem‑
‑cabeça, a Getirana e a Mamangava. Além desses elementos oriun‑
dos de nossa cultura específica, surgem instrumentos musicais e 
práticas festivas típicas do Brasil, que são registrados no poema em 
descrições permeadas pelo calão popular da terra:

Mil duendes dos antros saíram 
Batucando e batendo matracas, 
E mil bruxas uivando surgiram, 
Cavalgando em compridas estacas.
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Três diabos vestidos de roxo 
Se assentaram aos pés da rainha, 
E um deles, que tinha o pé coxo, 
Começou a tocar campainha.

Campainha, que toca, é caveira 
Com badalo de casco de burro, 
Que no meio da selva agoureira 
Vai fazendo medonho sussurro.

Capetinhas trepados nos galhos 
Com o rabo enrolado no pau, 
Uns agitam sonoros chocalhos, 
Outros põem‑se a tocar marimbau.

Crocodilo roncava no papo 
Com ruído de grande fragor; 
E na inchada barriga de um sapo 
Esqueleto tocava tambor.

Da carcaça de um seco defunto 
E das tripas de um velho barão, 
De uma bruxa engenhosa o bestunto 
Armou logo feroz rabecão.

Assentado nos pés da rainha 
Lobisome batia a batuta 
Com a canela de um frade, que tinha 
Inda um pouco de carne corruta. 
Já ressoam timbales e rufos, 
Ferve a dança do cateretê, 
Taturana, batendo os adufos, 
Sapateia cantando – o lê rê!

Getirana, bruxinha tarasca, 
Arranhando fanhoso bandurra, 
Com tremenda embigada descasca 
A barriga do velho Caturra.
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O Caturra era um sapo papudo 
Com dous chifres vermelhos na testa, 
E era ele, a despeito de tudo, 
O rapaz mais patusco da festa.

Já no meio da roda zurrando 
Aprece a mulasemcabeça, 
Bate palmas, a súcia berrando 
– Viva, viva a Sra. Condessa!...

O sabá de Bernardo conta com demônios tocando marimbaus, 
adufos, rabecões e cumbucas, enquanto os banquetes sacrílegos 
têm em seu cardápio carnes de crianças e frades. Essas cenas de fol‑
guedos bizarros ainda contam com bailados de ritmos brasileiros, 
como o caretetê e a embigada, demonizados em sua associação à 
festa satânica.

A mera aproximação de realidades culturais tão distintas, por 
mais que haja zonas de contato entre elas, já suscita a união de con‑
trastes com efeitos cômicos, visto que a realidade específica do Bra‑
sil subverte o modelo original do sabá, oriundo da cultura europeia. 
Desse modo, o sabá sertanejo de Bernardo Guimarães poderia ser 
lido como uma paródia da “Walpurgisnacht” europeia pela simples 
fixação do imaginário popular nacional em uma matéria que, ape‑
sar de suas origens populares, chega ao Brasil já mediada pela lite‑
ratura erudita, como é o caso do Fausto, de Goethe. Por meio dessa 
leitura, o erudito, representado pela influência europeia, e o popu‑
lar, representado pela cor local, formam um todo sincrético. Assim, 
“Orgia dos duendes” divide‑se em dois polos: um representado 
pela gravidade, no qual se localizariam as bases eruditas das repre‑
sentações literárias do sabá europeu e o tópos do horror; o outro se‑
ria representado pela facécia, no qual se reconhecem o riso e a vul‑
garização suscitada pelas referências à cultural popular local. A 
concatenação dessas junções leva‑nos a ver em “Orgia dos duen‑
des” não uma simples paródia, mas um produto estético novo e au‑
tônomo, gerado em perfeita adequação com as premissas do grotes‑
co romântico.
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A nosso ver, a paródia se atenua e recebe relevo uma dinâmica 
de carnavalização do horror que parece definir mais apropriada‑
mente a configuração do poema. Em outras palavras, a paródia 
apenas parece em “Orgia dos duendes” naqueles pontos em que a 
intertextualidade se encontra com a motivação de justaposição de 
contrários com o fim de produzir o riso grotesco.

“Orgia dos duendes” parte de premissas modernas do grotesco 
– por exemplo, harmonização de contrastes agudos como o riso e o 
medo –, reproduzindo muitas das características da carnavalização 
medieval, guardadas, é claro, as diferenças de contexto. “Orgia dos 
duendes”, amparado pela estética romântica, reúne o riso ao terror 
como forma de buscar uma nova forma de fruição e um resultado 
estético no qual as discrepâncias sejam inseparáveis. Curiosamen‑
te, essa reunião se assemelha à maneira como a arte e o imaginário 
medieval buscavam imprimir uma nota cômica nos objetos promo‑
tores do medo, como forma de convivência com os aspectos mais 
sombrios da existência. Observando as manifestações do demonía‑
co e do macabro medieval – representações de duas preocupações 
majoritárias nesse período, a saber, o mal e a morte –, nota‑se que 
há uma associação progressivamente mais acentuada desses temas 
aos motivos risíveis, que ao longo dos tempos, conforme o medo se 
torna mais presente, vai se acentuando e tornando suas represen‑
tações cada vez mais ridículas.

Essa dinâmica, em muitos casos, implica o quase completo es‑
vaziamento do conteúdo nefasto de muitos motivos do grotesco, 
que, mediante a estilização e a estereotipia, convertem‑se em más‑
caras cômicas que apenas no que há de mais substancial lembram 
suas origens terríficas. Isso é evidente quando se considera o per‑
curso de constituição da imagem do diabo no imaginário medieval, 
que conta com muitas intervenções do risível, a ponto de o diabo 
ser motivo de inspiração de muitas figuras da cultura cômica vin‑
culada aos meios populares, como é caso apontado por Bakhtin 
(1996, p.285) de personagens como o Pantagruel de Rabelais e o 
Arlequim da Commedia dell’Arte – ambas frutos do imaginário me‑
dieval envolvendo o demônio.
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O período entre a Idade Média e a Idade Moderna presenciou o 
triunfo do diabo e, consequentemente, do medo do mal sobre o 
imaginário coletivo. Se no início da Idade Média, como afirmam 
Jean Delemeau, Mikhail Bakhtin, Muchembland, Claude Kappler 
e outros estudiosos, o diabo atuava como uma entidade pequena, 
semelhante aos gênios da natureza e pequenos diabretes matreiros 
das lendas pagãs, podendo – como consta em contos populares – ser 
ludibriado e mesmo desempenhar funções benéficas ao homem; no 
final da Idade Média, ele passa a exercer a função de antagonista 
divino, representante da ameaça à ordem celeste, nêmesis de Deus 
e – talvez o mais grave – agente decisivo para os acontecimentos do 
cotidiano humano.

O monstruoso, categoria particular do maravilhoso6 represen‑
tada pelos produtos curiosos da natureza, tem muita intimidade 
com o grotesco. Poderíamos mesmo sugerir que o lugar que o 
monstruoso ocupa dentro do imaginário é muito semelhante ao 
que o grotesco representa dentro da estética, sendo que ambos os 
fenômenos recorrem à surpresa, à ruptura da ordem cotidiana, ao 
fascínio pelo anômalo e à desordem. Para se confirmar a proximi‑
dade entre um e outro, basta olharmos para constatar que as repre‑
sentações do monstruoso na arte não se configuram sem a inter‑
venção do grotesco.

É possível que o juízo do monstruoso cunhado no fim da Idade 
Média – época em que é associado ao mal – tenha deixado resquí‑
cios nas formas do grotesco (já que o imaginário, em geral, tem pre‑
cedência em relação à arte), o que explica as ambiguidades do gro‑
tesco em todas as épocas. Mesmo nas manifestações analisadas por 
Bakhtin, nota‑se algo de inquietante espreitando por trás de suas 
formas alegres. Possivelmente, esse mal‑estar já fosse sentido no 

6 A concepção de maravilhoso utilizada para as considerações ora apresentadas se ins‑
pira em definições apresentadas por estudiosos do imaginário medieval, já que, nes‑
se contexto, o maravilhoso tem grande importância. O conceito de maravilhoso de‑
preendido das lendas medievais e populares apresenta características em comum 
com o fantástico moderno. Para Kappler, quando se consideram as maravilhas me‑
dievais, a distinção entre real e irreal é irrelevante (Kappler, 1994, p.135).
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contexto original dessas representações (ou seja, na cultura popular 
da Idade Média e do Renascimento), daí a necessidade de submeter 
tais motivos grotescos à depuração carnavalesca. Ora, as excentri‑
cidades do grotesco na Antiguidade não frequentam as considera‑
ções de Bakhtin sobre a carnavalização; afinal, elas eram tomadas 
pelos antigos, como tudo indica, por fantasias frívolas e jocosas. 
Parece que a justificativa para a criação dos espantalhos cômicos do 
grotesco entre a Idade Média e o Renascimento repouse na tentati‑
va de purgar o mal do mundo em uma época em que a presença do 
diabo se afirmara seguramente.

Vários são os atestados da convivência do cômico com o imagi‑
nário do mal no final da Idade Média. Na arte, a analogia intrínseca 
entre o demônio e o riso se manifesta, por exemplo, nas representa‑
ções do inferno de Hieronymus Bosch, com destaque para as cenas 
apresentadas em obras como As tentações de santo Antão ou o tríp‑
tico das delícias, nas quais o poder de influência do diabo sobre 
conceitos como ilusão, mentira e sedução materializa‑se através da 
representação de um mundo às avessas, composto por imagens 
magneticamente atraentes que resvalam no cômico. Com efeito, 
não parece ser difícil associar uma série de imagens boschianas às 
fantasmagorias presentes em “Orgia dos duendes”, homologia 
imagética que não escapou à percepção de leituras clássicas desse 
poema, como a apresentada por Antônio Candido em Formação da 
literatura brasileira, que assim se pronuncia sobre o poema de Ber‑
nardo: “A invocação de Jerônimo Bosch talvez ajude a compreen‑
der a sua perturbadora força poética, feita de macabro, grotesco e o 
sadismo certamente mais cruel de nossa poesia” (Candido, 1969, 
p.175‑6).

Candido ainda menciona a presença (em particular nos versos 9 
a 12) de recursos bestialógicos em alguns trechos do poema. Ora, o 
bestialógico, ou nonsense, a despeito de ser um elemento moderno 
dentro da lírica de Bernardo Guimarães, traz para “Orgia dos 
duendes” a tradição do imaginário diabólico – o mundo às avessas, 
as ilusões caprichosas e extravagantes e as fantasmagorias esdrúxu‑
las. Por conta disso, o recurso grotesco da bestialização que, no poe‑
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ma, age convertendo os condenados em animais repugnantes, fan‑
tásticos e cômicos, como sapos guarnecidos de chifres, mulas‑ 
sem‑cabeça, galos pretos, taturanas, etc., é aparentado às imagens 
que frequentam as telas de Bosch, como a porca de hábito de monja 
e o rei dos infernos devorador de homens – um demônio com ca‑
beça de pássaro e coroado com um caldeirão –, entrevistos na parte 
dedicada ao inferno de seu tríptico das delícias, ou nos ratos gigan‑
tes e jarros guarnecidos de pernas que servem de montaria a figuras 
bizarras em suas Tentações de santo Antão.

Tais manifestações sugerem a exteriorização de fantasias hiper‑
bólicas que, em Bosch, contudo, não representavam caprichos da 
imaginação particular do artista, mas materializações plásticas de 
convenções vivas na mentalidade coletiva. Basta observar as hostes 
de seres híbridos entre o histriônico e o horror expulsos dos céus 
por figuras angélicas na pintura A queda dos anjos rebeldes, de Pie‑
ter Brughel, ou os diabretes estranhos que atormentam santo An‑
tão, nas Tentações, de Matthias Grünewald.

Os temas medievais do nefando e do macabro possivelmente 
sugeriram uma série de motivos mais incorporados pelas formas 
estéticas do grotesco. O fato de atestarem os nexos entre o cômico e 
o horror já seria o suficiente para se rastrear o caminho que leva das 
idiossincrasias do grotesco à maneira como eles se imprimiram na 
sensibilidade popular. Entretanto, um aspecto em particular susci‑
tado por esses motivos, no que concerne à estética, pode ser tomado 
como prova material do contato entre esses relatos de aparições de‑
moníacas e macabras e o grotesco – o tópos da multidão.

“Orgia dos duendes” em fidelidade ao modelo fornecido pelas 
lendas medievais, apresenta sua multidão de monstros em conso‑
nância com os tropéis diabólicos e carnavalescos dos pesadelos po‑
pulares. Porém, não se pode excluir de sua interpretação o peso que 
esse motivo assumiu modernamente, mesmo que não tenha deixa‑
do marcas evidentes no poema. É possível que todas as transgres‑
sões, sacrilégios e brutalidades que surgem nas quadras histriônicas 
que compõem o poema estejam prenhes de significados mais pro‑
fundos e graves.
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Vagner Camilo, ao analisar o poema, dá importância para a ima‑
gética da noite em sua constituição, dedicando atenção especial ao 
papel da noite dentro do imaginário específico eleito pelo roman‑
tismo para abarcar suas criações. Segundo o estudioso, a noite está 
para os românticos como a luz estava para os pensadores da ilustra‑
ção; se nesse último contexto ela é metáfora da razão esclarecida 
que se coloca como ponto de decifração do mistério do mundo, a 
noite para os românticos ocupa o papel de conjuradora das incerte‑
zas, da imprecisão, do irracional e do onírico:

Dentre os principais motivos eleitos pelos românticos, há um que 
goza de especial relevo, a ponto mesmo de se confundir com a própria 
imagem associada à escola. Refiro‑me obviamente ao motivo da noite 
– domínio do mistério, do sobrenatural, da anormalidade e do incons‑
ciente liberto em sonho, ou, no limite extremo, em pesadelo –, valori‑
zada pelos românticos na mesma proporção com que os clássicos, im‑
buídos de certo racionalismo cartesiano, valorizavam a luz do dia. 
Contra a luz da razão patrocinada pelo Aufklärung, a tudo buscando 
esquadrinhar e revelar de modo distinto, compartimentalizado e abs‑
trato, os românticos lançaram seu apelo, no dizer de Schelling, à “divi‑
na confusão” da noite, cuja tônica é oferecida pela “mescla” do que os 
clássicos trabalhavam separadamente. (Camilo, 1997, p.159‑60)

Por buscarem o mistério, mas sem decifrá‑lo, os românticos vi‑
ram na noite o espaço em que as certezas são postas em xeque – tan‑
to o palco para a evocação de seus devaneios mais sublimes, quanto 
a fonte de suas fantasias grotescas. Ao lado das belas cismas notur‑
nas banhadas pela lua, os românticos também se depararam com os 
pesadelos de contornos difusos e com as encruzilhadas entre o 
mundo material e o das coisas invisíveis, nas trilhas do noturno. 
Ora, como assevera Jean Delumeau, o homem nunca esteve habi‑
tuado à noite, dada a sua condição de animal diurno. Foi sob o sol 
que se constituiu a civilização e muitas de suas conquistas foram 
motivadas pelo medo da noite (Delumeau, 1996). Haveria, portan‑
to, um desconforto instintivo que levaria o homem a povoar a noite 
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com seus terrores. Esse medo é precisamente a matriz das fantasias 
que fascinaram os românticos.

Afinado com esse espírito de vislumbre dos mistérios da noite 
interna, Bernardo Guimarães inicia o festejo dos danados ao soar 
das doze badaladas:

Meia‑noite soou na floresta 
No relógio de sino de pau; 
E a velhinha, rainha da festa, 
Se assentou sobre o grande jirau.

Pela primeira vez, assegurado por essa quadra inicial, o ritmo 
martelado do poema manifesta sua expressividade. A homofonia 
entre o som do relógio e a sonoridade sincopada desses novessíla‑
bos de pé quebrado ecoará por todo o poema – primeiramente, pela 
evocação da hora da feitiçaria que inicia o texto, depois, nos passos 
da dança dos condenados, para, em terceiro momento, estourar na 
vertigem da cavalgada da Morte que os expulsa novamente aos in‑
fernos:

Do batuque infernal, que não finda, 
Turbilhona o fatal rodopio; 
Mais veloz, mais veloz, mais ainda 
Ferve a dança como um currupio.

Mas eis que no mais quente da festa 
Um rebenque estalando se ouviu, 
Galopando através da floresta 
Magro espectro sinistro surgiu.

Hediondo esqueleto aos arrancos 
Chocalhava nas abas da sela; 
Era a Morte, que vinha de tranco 
Amontada numa égua amarela.
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“Orgia dos duendes” divide‑se em cinco partes, compostas por 
um número de quadras variadas, como já dito, estruturadas em ver‑
sos de nove sílabas e esquema de rimas a, b, a, b. As rimas servem a 
uma forma de paralelismo acústico que aproxima o poema das for‑
mas poéticas populares, adequadas tanto ao gênero da balada que 
inspira o poema quanto à temática por ele explorada. Das baladas, o 
poema ainda guarda as características narrativas e dramáticas, que 
são intensificadas na terceira parte, na qual cada alma condenada 
conta seus crimes pregressos.

A divisão do poema implica a dinâmica de apresentação das eta‑
pas do festim diabólico. A primeira delas já traz a atmosfera nefas‑
ta, que será desenvolvida na segunda parte, dedicada à apresenta‑
ção das atividades festivas dos duendes. Nessa parte, temos os 
banquetes e folias grotescas, que amalgamam o ridículo ao hedion‑
do em uma atmosfera de pesadelo alegre, cuja brutalidade e sadis‑
mo muitas vezes tangenciam o absurdo, dada sua acentuada bizar‑
rice, conforme vemos nas seguintes passagens:

Crocodilo roncava no papo 
Com ruído de grande fragor; 
E na inchada barriga de um sapo 
Esqueleto tocava tambor.

Da carcaça de um seco defunto 
E das tripas de um velho barão, 
De uma bruxa engenhosa o bestunto 
Armou lego feroz rabecão.

Observamos nesse momento que o corpo, em nome da com‑
posição de quadros estranhos e repelentes, é subvertido: a barriga 
de um sapo serve de tambor a um esqueleto, os cadáveres servem 
de matéria‑prima para instrumentos musicais insólitos. Essas ma‑
nifestações plásticas do grotesco, justificadas pela intenção de pro‑
vocar estranhamento e horror, desafiam a verossimilhança e criam 
algo entre imagens terrificantes avizinhadas ao insólito.
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O primeiro segmento do poema serve de prelúdio à série de hor‑
rores jocosos descritos na segunda parte. Nele são apresentados os 
convivas da festa, conforme a Rainha, feiticeira condutora do even‑
to, evoca cada um dos seus participantes em uma espécie de seção 
de conjuração mágica:

Vinde, ó filhas do oco do pau, 
Lagartixas do rabo vermelho, 
Vinde, Vinde tocar marimbau, 
Que hoje é festa de grande aparelho.

Raparigas do monte das cobras, 
Que fazeis lá no fundo da brenha? 
Do sepulcro trazei‑me as abobras, 
E do inferno os meus feixes de lenha.

Ide já procurar‑me a bandurra 
Que me deu minha tia Marselha, 
E que aos ventos da noite sussurra, 
Pendurado no arco‑da‑velha.

Onde estás, que inda aqui não te vejo, 
Esqueleto gemenho e gentil? 
Eu quisera acordar‑te com um beijo 
Lá no teu tenebroso covil.

Galopreto da torre da morte, 
Que te aninhas em leito de brasas, 
Vem agora esquecer tua sorte, 
Vem‑me em torno arrastar tuas asas.

Sapoinchado, que moras na cova 
Onde a mão do defunto enterrei, 
Tu não sabes que hoje é lua nova, 
Que é o dia das danças da lei?



388	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

Tu também, ó gentil Crocodilo, 
Não deplores o suco das uvas; 
Vem beber excelente restilo 
Que eu do pranto extraí das viúvas

Lobisome, que fazes, meu bem, 
Que não vens ao sagrado batuque? 
Como tratas com tanto desdém, 
Quem a coroa te deu de grão‑duque?”

A analogia com os rituais de feitiçaria é patente nessa passagem. 
Vários signos relacionados ao magismo compõem a atmosfera de 
malefício que prepara o convite das almas danadas. Exemplos disso 
são a recorrência do número três e a eclosão de fenômenos naturais 
e o canto de aves noturnas:

Vento sul sobiou na cumbuca, 
Galopreto na cinza espojou; 
Por três vezes zumbiu a mutuca, 
No cupim o macuco piou.

E a rainha com as mãos ressequidas 
O sinal por três vezes foi dando, 
A coorte das almas perdidas 
Desta sorte ao batuque chamando:

A referência à lua nova, a lua negra, astro lôbrego que expressa 
a influência celeste maligna: “Tu não sabes que hoje é lua nova,/ 
Que é o dia das danças da lei?”. Há ainda, nesse momento, a pre‑
sença de objetos e imagens estereótipos da bruxaria, como o caldei‑
rão, elemento que lembra muito a imagética da “Walpurgisnacht”, 
de Goethe:

Getirana com todo o sossego 
A caldeira da sopa adubava 
Com o sangue de um velho morcego, 
Que ali mesmo com as unhas sangrava.
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Através do convite, são evocados seres místicos das mais variadas 
origens: “lagartixas de rabos vermelhos” – criaturas semelhantes às 
salamandras que, segundo o imaginário mágico, viveriam no fogo 
(elemento diabólico por excelência), mortos animados (o esqueleto 
“acordado com um beijo”), animais grotescos por sua hediondez, ab‑
jeção e ligação com os malefícios – o sapo, o crocodilo, o galo‑preto –, 
e também bruxas e monstros mágicos – “as raparigas do monte das 
cobras” e “o lobisome”. Esses seres juntam‑se na festa a diabos, feiti‑
ceiras e demais trasgos que a própria meia‑noite aziaga já despertara. 
Traindo a herança do imaginário popular sobre o demoníaco que in‑
flui sobre o poema, cada uma das personagens encarna determinadas 
características arquetípicas das lendas que inspiram “Orgia dos 
duendes”. Por exemplo, o Lobisome encarna as maldições e os terro‑
res da noite, o Esqueleto é reminiscência das danças macabras, o sapo 
está entre aqueles animais – ao lado dos quais se encontram as ser‑
pentes, aves noturnas, gatos e bodes – que representam iconicamente 
a bruxaria, o sabá e, consequentemente, o diabo. A esses seres juntam‑
‑se estranhos exemplares do bestiário nativo: a Taturana, a Maman‑
gava e a Getirana, que, pelos nexos do grotesco, também se conver‑
tem em animais de mau agouro e diabólicos.

O grotesco apresenta uma tendência a metamorfosear a fauna 
real em monstros de bestiários fantásticos, ressaltando nesses seres 
as suas curiosidades mais anômalas e, se possível, suas possibilida‑
des mágicas e nefandas. No grotesco, a estranheza dos animais nas‑
ce sobretudo de sua comparação com as características humanas, 
amalgamando‑se o humano ao animal mediante processos de bes‑
tialização. É isso o que ocorre com os animais de “Orgia dos duen‑
des”, que são humanizados não apenas nas ações (tocam instru‑
mentos, falam, dançam), como também nas características físicas. 
Dessa maneira, a Taturana é descrita como “uma bruxa amarela” e 
a Mamangava (um inseto) cozinha uma sopa cabalística, com san‑
gue de morcego, por ela sangrado com as próprias unhas (ora, mãos 
– pressupostas pelas unhas – são elementos ausentes na anatomia 
de insetos). Como ficará claro na estrofe em que cada entidade 
descreve sua condição quando vivos, a condenação ao inferno sur‑
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ge como a força grotesca que converte homens em animais fantás‑
ticos.

O grotesco também tende a eleger seus animais alegóricos, es‑
pécies de totens anormais que, em alguns casos específicos, sinteti‑
zam a atmosfera das obras nas quais estão inseridos. Um caso desse 
tipo de relação simbólica em “Orgia dos duendes” é dado pelo Galo‑
‑preto. Além de os animais negros estarem intimamente relaciona‑
dos, no imaginário, aos agouros ruins, essa figura revela um aspecto 
especial. No universo dos terrores noturnos, os galos surgem como 
animais de exorcismos, dada a ligação de seu canto com os primei‑
ros alvores do dia. Em Hamlet, por exemplo, na passagem em que o 
protagonista confabula com o espectro de seu pai, a conversa é in‑
terrompida pelo cantar do galo. O fantasma explica ao filho que 
deve retornar para seu lugar de tormentos, pois o canto do galo des‑
pertaria o Deus do dia, período em que não era permitido às almas 
vagar pelo mundo.7

Amparado nesses dados, pode‑se dizer que o Galo‑preto – um 
galo noturno – surge aqui como um duplo maldito do galo comum, 
assim como a noite é o gêmeo especular do dia, seu reflexo oposto e 
misterioso. Esse galo, ao contrário do galo diurno, não é o arauto da 
manhã que encarcera os pesadelos noctâmbulos, mas sim animal 
que os ajuda a despertar, ligando‑se às aves noturnas dos sabás 
como as corujas e corvos.

7 Outro exemplo dos poderes benéficos do galo está nas lendas medievais. Segundo 
crença comum na época, o basilisco, animal mágico, metade galo, metade serpente, 
que matava com o olhar, poderia ser morto pelo canto do galo. Como o basilisco 
possuía alto poder destrutivo – o mero contato de seu bico com fontes de água enve‑
nenava todo o curso do rio –, acreditava‑se que os desertos surgiam em decorrência 
de sua passagem deletéria por determinadas regiões. Por conta disso, viajantes ti‑
nham o hábito de carregar consigo galos, temendo possíveis encontros com o mons‑
tro. A ligação do galo com o basilisco é bastante íntima, já que, além das semelhanças 
anatômicas entre ambos, professava‑se que basiliscos possivelmente nasceriam de 
ovos de galinha fecundadas por sapos (Borges, 2007). É provável que o fato de um 
animal tão simples quanto o galo ser concebido como vitorioso sobre algo tão terrível 
quanto o basilisco se deva às ligações desse animal com os exorcismos diurnos, ao 
passo que o basilisco, assim como todos os seres aparentados a serpentes, ocupavam 
um lugar no imaginário popular avizinhado à noite e ao diabo.
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Outra figura com latentes ligações com o imaginário popular 
acerca do diabólico é a rainha da “Orgia dos Duendes”. Rainha cô‑
mica e horrenda, símbolo da luxúria degeneradora e da feminili‑
dade demoníaca, ela se liga ao tópos da “rainha dos diabos”, ente 
surgido no imaginário popular medieval que nasce da demonização 
de antigas deusas pagãs operada pelos ritos festivos cristãos. 
Bakhtin assevera que a configuração da rainha dos diabos das pro‑
cissões burlescas e das farsas conta com a contribuição de divin‑
dades antigas associadas ao lado obscuro da natureza, ao mundo 
dos mortos e a conceitos depreciados e temidos pela moral cristã, a 
exemplo do amor carnal.

O aspecto mundano de Vênus, a deusa Hécate, senhora da feiti‑
çaria na Antiguidade helênica, Perséfone, esposa de Hades e rainha 
dos mortos, Lilith, a esposa deferida por Adão nos mitos judaicos 
– todas essas entidades, símbolos da ligação do feminino com o caos 
cósmico –, têm seu caráter terrível, de acordo com a dinâmica car‑
navalizante do imaginário popular, dotado de nuanças jocosas, 
convertendo‑se em horrendas senhoras nas festas de rua da Idade 
Média. A Rainha do poema de Bernardo Guimarães, como a se‑
nhora dos demônios, apresenta a decrepitude física como insígnia 
da pulsão deletéria que se espreita por trás da conotação sexual que 
envolve sua personagem.

A Rainha dos duendes é descrita como “velhinha” e comparada 
à imagem da femme fatale lasciva e cruel: “No banquete infernal da 
luxúria/ Quantos vasos aos lábios chegava,/ Satisfeita aos desejos a 
fúria,/ Sem piedade depois os quebrava”. Fica evidente aqui a 
equação grotesca na qual a sexualidade transgressora se materializa 
na imagem da decadência física. Marina Warner (1999), em Da fera 
à loira, cita que, como atestam registros nos ditos tradicionais e na 
arte com fundo folclórico, a inadequação entre velhice e a possibi‑
lidade de concepção de vida retira a chancela para que a mulher se 
entregue ao prazer sexual. Já que o cristianismo condena o ato eró‑
tico sem fins reprodutivos, a esterilidade da velhice, quando asso‑
ciada ao sexo, é repreendida pela mentalidade coletiva. Daí surgi‑
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rem imagens cômicas – nesse contexto, o riso surge como mecanismo 
de sublimação do tabu, indício, portanto, de carnavalização – de 
velhas alcoviteiras e luxuriosas, que abundam na arte e literatura de 
caráter popular. Esse mecanismo que condena a sexualidade femi‑
nina também cabe perfeitamente dentro das delimitações do siste‑
ma de imagens grotescas levantado por Bakhtin. Para o estudioso 
russo, o grotesco representaria as zonas limítrofes da vida em es‑
treita ligação entre si, insinuando a ideia de ciclo de renovação da 
vida pela morte (Bakhtin, 1993). Desse modo, a sexualidade, em‑
blema da energia vital, quando associado à esterilidade, signo de 
morte, estabeleceria um movimento característico do grotesco. A 
imagem da Rainha como uma idosa que emana luxúria liga‑se, 
portanto, a esse tópos grotesco.

A terceira parte de “Orgia dos duendes” ocupa lugar singular 
dentro do poema. Seu caráter ímpar já é atestado por sua estrutura 
diversa das demais – trata‑se precisamente do momento dramá‑ 
tico do texto. As baladas, tradicionalmente, já contavam com a 
mescla entre expedientes narrativos e dramáticos em sua apresen‑
tação, o que possivelmente foi tomado pelos românticos como li‑
cença para suas experiências com o sincretismo de gêneros lite‑
rários. Bernardo Guimarães, possivelmente motivado tanto pelos 
postulados românticos de mistura de gêneros quanto pelas dispo‑
sições próprias do gênero da balada, compõe com virtuosismo essa 
parte que pode ser tomada como ponto central do poema. Aqui, 
são apresentados os crimes cometidos em vida de cada um dos 
duendes, seguindo‑se uma progressão em crescente grau de terri‑
bilidade.

Todos os crimes descritos são transgressões que povoam o ima‑
ginário popular sobre o mal. Os pecados dos condenados consistem 
em faltas como sacrilégios, incestos, concupiscências de religiosos, 
fratricídios, parricídios, infanticídios, canibalismo, despotismo ti‑
rânico e tantos outros pecados que agridem interditos morais. Um 
senso de hierarquia orienta a descrição dos pecados, visto eles se‑
rem apresentados em gradação e haver uma correspondência entre 
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a gravidade dos crimes e a antiga posição social dos condenados. 
Essa hierarquia também se observa na homologia entre o nível de 
hediondez dos crimes cometidos e a condição monstruosa assumi‑
da pelos duendes depois de mortos. Os que cometeram faltas mais 
amenas – e que, coincidentemente, ocupavam em vida status social 
mais humilde – surgem como pequenos animais. Já os que penam 
por faltas mais sérias surgem como animais agressivos ou seres fa‑
bulosos mais horrendos. Esses monstros – como prevê a orientação 
simétrica do poema – são também, dentre os duendes, os que em 
vida usufruíam de posições sociais mais majestosas. Surge, portan‑
to, em “Orgia dos duendes” um duplo infernal da hierarquia social 
terrena: quanto mais alta a posição em vida, mais terríveis são os 
crimes e mais pungente é a condenação postmortem. A sociedade 
maldita dos duendes divide‑se da seguinte forma: no estrato mais 
baixo estão a Taturana, a Getirana, o Galo‑preto e o Esqueleto. A 
primeira, Taturana, quando viva, envolvera‑se em relações inces‑
tuosas com o pai, união irregular agravada pelo fato de ter gerado 
um filho:

Dos prazeres de amor as primícias, 
De meu pai entre os braços gozei; 
E de amor as extremas delícias 
Deu‑me um filho, que dele gerei.

Mas se minha fraqueza foi tanta, 
De um convento fui freira professa; 
Onde morte morri de uma santa; 
Vejam lá, que tal foi esta peça.

Aos seus pecados acumula‑se o fato de se ter retirado a um con‑
vento e vivido como asceta, ocultando seu passado lascivo.

Getirana, a segunda, não apenas foi amante de religiosos, mas 
também uma viúva negra, que executou seus maridos, além de ter 
cometido uma série de abortos:
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Por conselhos de um cônego abade 
Dous maridos na cova soquei; 
E depois por amores de um frade 
Ao suplício o abade arrastei.

Os amantes, a quem despojei, 
Conduzi das desgraças ao cúmulo, 
E alguns filhos, por artes que sei, 
Me caíram do ventre no túmulo.

Seus crimes são mais graves do que os de Taturana devido ao 
sacrilégio da relação sexual com homens da Igreja e dos assassina‑
tos. A distinção hierárquica entre as duas é marcada pela forma 
animal que assumiram – se o nome “Taturana” vem de uma peque‑
na lagarta, “Getirana” é um animal maior e mais bizarro – uma es‑
pécie de vespa exótica, descrita por Bernardo Guimarães como ani‑
mal raramente visto e quase lendário.

Já o Galo‑preto, antes de ser condenado, fora um frade afeito à 
concupiscência:

Como frade de um santo convento 
Este gordo toutiço criei; 
E de lindas donzelas um cento 
No altar da luxúria imolei.

Mas na vida beata de ascético 
Mui contrito rezei, jejuei, 
Té que um dia de ataque apoplético 
Nos abismos do inferno estourei.

Ele parece ser superior às duas anteriores na hierarquia dos pe‑
cados por ter sido religioso e infligido sacramentos da Igreja. A 
marca grotesca de seu status é dada pelo fato de ser animal maior do 
que a Taturana e a Getirana.

Outro religioso, o Esqueleto, ocupa lugar ainda mais elevado 
que o Galo‑preto, tendo pecado por ira e cometido uma série de 
assassinatos:
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Por fazer aos mortais crua guerra 
Mil fogueiras no mundo ateei; 
Quantos vivos queimei sobre a terra, 
Já eu mesmo contá‑los não sei.

Das severas virtudes monásticas 
Dei no entanto piedosos exemplos; 
E por isso cabeças fantásticas 
Inda me erguem altares e templos.

Em vida, também seu reconhecimento parece ter sido maior, já 
que, enquanto o Galo‑preto fora um frade recluso ao convento, o 
Esqueleto foi celebrizado em vida com “mil cabeças fantásticas er‑
guidas em altares”. A maneira como o Esqueleto surge depois de 
morto é condizente com suas ações na terra, possivelmente, como 
sugerem suas palavras, foi um inquisidor cruel da Igreja, tendo ma‑
tado muitas pessoas; daí surgir, depois de morto, como um Esque‑
leto – materialização da morte. O Esqueleto assinala sua superiori‑
dade em relação aos outros danados já citados, também, pela sua 
condição após a morte; enquanto os outros são pequenos animais, 
ele já surge como figura antropomórfica e muito mais tétrica.

O segundo segmento social de “Orgia dos duendes” é represen‑
tado pelos trasgos que em vida ocuparam posições sociais nobres. 
Enquanto no primeiro grupo encontrávamos mulheres comuns e 
religiosos menores, no segundo encontramos uma condessa, um 
papa e um rei, respectivamente a Mula‑sem‑cabeça, o Crocodilo e 
o Lobisome. A hierarquia plástica do grotesco os assinala bem: se 
no primeiro nicho social tínhamos animais pequenos (com exceção 
do Esqueleto), aqui aparecem monstros sobrenaturais (a Mula‑sem‑
‑cabeça e o Lobisome) e um animal feroz (o Crocodilo).

Mula‑sem‑cabeça, obedecendo à dinâmica de gradação de bru‑
talidade que rege o poema, acumula crimes da mesma alçada que os 
cometidos pelas outras mulheres que já fizeram suas confissões; 
contudo, os crimes dessa entidade contam com agravantes, exigi‑
dos por sua alta posição na sociedade dos pecadores. Foi em vida 
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uma femme fatale, amante de um bispo, envolvendo‑se em uma re‑
lação proibida que teve como consequência trágica o assassinato do 
bispo pelas mãos de seu marido:

Por um bispo eu morria de amores, 
Que afinal meus extremos pagou; 
Meu marido, fervendo em furores 
De ciúmes, o bispo matou.

Do consórcio enjoei‑me dos laços, 
E ansiosa quis vê‑los quebrados, 
Meu marido piquei em pedaços, 
E depois o comi aos bocados.

Entre galas, veludo e damasco 
Eu vivi, bela e nobre condessa; 
E por fim entre as mãos do carrasco 
Sobre um cepo perdi a cabeça.

O elemento agravante da condição da Mula‑sem‑cabeça foi o 
fato de ter não apenas assassinado o marido (na hierarquia de peca‑
dos do poema, assassinato é mais grave que luxúria), mas por ter 
devorado o seu cadáver – antropofagia, talvez um dos tabus sociais 
mais sérios. Além de sua forma bestial ser emblema do ato inuma‑
no do canibalismo, há também uma simetria entre as circunstân‑
cias do falecimento da Mula‑sem‑cabeça e sua manifestação no 
mundo dos mortos, já que, por conta de seu crime, foi decapitada.

O segundo membro da elite diabólica é o Crocodilo, que fora 
um papa corrupto, lúbrico, assassino e conspirador:

Eu fui papa; e aos meus inimigos 
Para o inferno mandei com um aceno; 
E também por servir aos amigos
T1é nas hóstias botava veneno.
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De princesas cruéis e devassas 
Fui na terra constante patrono; 
Por gozar de seus mimos e graças 
Opiei aos maridos sem sono.

Eu na terra vigário de Cristo, 
Que nas mãos tinha a chave do céu, 
Eis que um dia de um golpe imprevisto 
Nos infernos caí de boléu.

Como a Mula‑sem‑cabeça, ele também acumula os crimes per‑
petrados por personagens anteriormente apresentados no poema: 
papa entre clérigos malditos, o Crocodilo compartilha como o Galo‑
‑preto e o Esqueleto a luxúria, o abuso da posição de religioso e o 
assassinato. Todavia, sua crueldade é ainda maior que a dos outros 
por conta da alta posição por ele ocupada como autoridade máxima 
da Igreja.

Completa o quadro da nobreza infernal o Lobisome, outrora 
um rei despótico e sádico, responsável por um governo de decadên‑
cia e excessos:

Eu fui rei, e aos vassalos fiéis 
Por chalaça mandava enforcar; 
E sabia por modos cruéis 
As esposas e filhas roubar.

Do meu reino e de minhas cidades 
O talento e virtude enxotei; 
De michelas, carrascos e frades, 
De meu trono os degraus rodeei.

Com o sangue e suor de meus povos 
Diverti‑me e criei esta pança, 
Para enfim, urros dando e corcovos, 
Vir ao demo servir de pitança.



398	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

Como se pode notar, sua manifestação entre os duendes como 
fera fantástica se deve às desumanidades praticadas em vida; o rei, 
como verdadeiro predador de seus semelhantes, quando condena‑
do ao Inferno, surge como um lobisomem.

Pairando na posição mais elevada, sobre todos os outros demô‑
nios está a Rainha; fatricida, parricida, conspiradora, tirânica e las‑
civa, portadora, enfim, de todos os pecados listados nos feitos dos 
outros duendes, ela se coloca como manifestação máxima do mal 
no poema. É ela a rainha dos diabos, a regente da festa do outro 
mundo, cuja majestade não é apenas conferida por sua realização 
em vida, mas por, desde sempre, como uma senhora absoluta do 
mal, estar marcada pelos estigmas da fatalidade e da corrupção. 
Desde o nascimento, a Rainha deflagra o nefasto, como ela própria 
diz:

Já no ventre materno fui boa; 
Minha mãe, ao nascer, eu matei; 
E a meu pai por herdar‑lhe a coroa 
Em seu leito com as mãos esganei.

Um irmão, mais idoso que eu, 
Com uma pedra amarrada ao pescoço, 
Atirado às ocultas morreu 
Afogado no fundo de um poço.

Em marido nenhum achei jeito; 
Ao primeiro, o qual tinha ciúmes, 
Uma noite com as colchas do leito 
Abafei para sempre os queixumes.

Ao segundo, da torre do paço 
Despenhei por me ser desleal; 
Ao terceiro por fim num abraço 
Pelas costas cravei‑lhe um punhal.

Entre a turba de meus servidores 
Recrutei meus amantes de um dia; 
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Quem gozava meus régios favores 
Nos abismos do mar se sumia.

No banquete infernal da luxúria 
Quantos vasos aos lábios chegava, 
Satisfeita aos desejos a fúria, 
Sem piedade depois os quebrava.

Quem pratica proezas tamanhas 
Cá não veio por fraca e mesquinha, 
E merece por suas façanhas 
Inda mesmo entre vós ser rainha

Superior a todos em maldade, é ela a líder dos bruxedos. A Rai‑
nha é símbolo da noite e do pecado e herdeira dos antigos mitos que 
associam a malignidade à mulher.

Curiosamente, a hierarquia grotesca não se manifesta apenas no 
estrato semântico do poema, imprimindo‑se igualmente na estrutu‑
ra. Assim, quanto mais grave o pecado, mais estrofes e detalhes são 
dedicados a sua descrição. A casta mais baixa de pecadores tem seus 
pecados descritos em apenas duas quadras, já as confissões dos duen‑
des nobres estendem‑se por três, enquanto a Rainha ocupa sete qua‑
dras com suas ações. Essa distribuição corrobora o movimento em 
crescendum que dirige o poema, criando uma impressão de turbilhão 
cumulativo de atrocidades. Essa parte de “Orgia dos duendes” con‑
siste, assim, em uma sequência gradativa de bravatas cruéis.

As fontes populares e medievais de “Orgia dos duendes” ficam 
evidentes nessa parte do poema se a compararmos a retratos que a 
Idade Média fez dos suplícios infernais. Por exemplo, no “Inferno” 
da Divina Comédia, de Dante Alighieri, os condenados também se 
distribuem nos tártaros em círculos que obedecem a uma hierarquia 
de corrupção, até culminar na última região infernal, onde penam os 
dois grandes traidores da cultura cristã, o Lúcifer caído e Judas Is‑
cariotes. O mesmo vale para a História eclesiástica (obra composta 
entre 1123 e 1137), em que o monge normando Orderic Vital 
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(1075‑1145) tece um relato sobre o bando de Hellequin em meio a 
uma crônica sobre os feitos cruéis de Robert Bellême, fidalgo nor‑
mando de má fama àquele tempo (Schmitt, 1999, p.113 ‑9). O relato 
de Orderic Vital também divide o cortejo dos mortos em segmentos 
sociais distintos, como milícias de um exército de almas malditas: 
primeiramente são vistos ladrões e mulheres, depois monges corrup‑
tos e, por fim, cavaleiros amaldiçoados (Schmitt, 1999, p.118). Tal 
divisão possivelmente reflete o fundo moralizante desses textos, que 
operavam a correspondência entre posições sociais dos pecadores e 
níveis de condenação. Essa correlação surge como manifestação do 
juízo do mal, já que a corrupção condena a todos, indistintamente.

Além do inferno, a Morte foi uma força de ameaça inexorável 
que atuou sobre a mentalidade medieval. Ela nivelaria todas as pes‑
soas na mesma condição, independentemente de suas posições so‑
ciais. “Orgia dos duendes” também lembra as danças macabras, 
cujos registros literários costumam apresentar personagens repre‑
sentantes de diversos estratos sociais, igualados na condição de 
companheiros de dança da Morte, que os guia pela mão ao além‑
‑túmulo. Essas semelhanças entre o texto de Bernardo Guimarães e 
os ritos do macabro podem ser rastreadas na quarta parte do poe‑
ma, quando os passos da dança dos condenados se misturam com 
os do macabro, no momento em que a Morte irrompe em meio aos 
festejos expulsando os duendes de volta ao inferno:

Do batuque infernal, que não finda, 
Turbilhona o fatal rodopio; 
Mais veloz, mais veloz, mais ainda 
Ferve a dança como um currupio.

Mas eis que no mais quente da festa 
Um rebenque estalando se ouviu, 
Galopando através da floresta 
Magro espectro sinistro surgiu.
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Hediondo esqueleto aos arrancos 
Chocalhava nas abas da sela; 
Era a Morte, que vinha de tranco 
Amontada numa égua amarela.

O terrível rebenque zunindo 
A nojenta canalha enxotava; 
E à esquerda e à direita zurzindo 
Com voz rouca desta arte bradava:

“Fora, fora! Esqueletos poentos, 
Lobisomes, e bruxas mirradas! 
Para a cova esses ossos nojentos! 
Para o inferno essas almas danadas!”

Um estouro rebenta nas selvas, 
Que recendem com cheiro de enxofre; 
E na terra por baixo das relvas 
Toda a súcia sumiu‑se de chofre.

Os tambores da orgia – realmente passíveis de se ouvir pelos 
expedientes acústicos do texto – são interrompidos pelo galope da 
Morte, presente em sua representação clássica como esqueleto. 
Também compõe a Imago Mortis outro signo tradicionalmente as‑
sociado ao conceito – a égua amarela, que remete ao Cavaleiro da 
Morte, que surge na visão de são João, no Apocalipse bíblico. Esse 
é talvez o momento mais frenético do poema, como sugerem ima‑
gens como o “rodopio”, a “dança” e a “cavalgada da Morte”. No 
ápice da festa, o poema explode em imagens febris e violentas, 
quando a Morte se impõe como agente aniquilador. Como o vagar 
dos mortos pelo mundo dos vivos é uma transgressão da ordem 
cósmica, a própria Morte – entidade encarregada por manter as 
fronteiras entre os dois mundos – surge para devolver os demônios 
ao Inferno. O mundo às avessas da folia grotesca tem sua antítese 
no cavaleiro espectral, o que lembra que nem os poderes das pro‑
fundezas estão acima da autoridade da Morte.
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O retorno ao Inferno surge então como dança macabra – os pas‑
sos de uma segunda morte. A intervenção da Morte também ante‑
cede o fecho definitivo do rito sinistro dos duendes, pois, após sua 
cavalgada, raia o dia. Na quinta e última parte do poema, surge a 
aurora para exorcizar de vez os pesadelos:

E aos primeiros albores do dia 
Nem ao menos se viam vestígios 
Da nefanda, asquerosa folia, 
Dessa noite de horrendos prodígios.

E nos ramos saltavam as aves 
Gorjeando canoros queixumes, 
E brincavam as auras suaves 
Entre as flores colhendo perfumes.

E na sombra daquele arvoredo, 
Que inda há pouco viu tantos horrores, 
Passeando sozinha e sem medo 
Linda virgem cismava amores.

O quadro aqui pintado estabelece um contraponto idílico aos 
horrores noturnos retratados ao longo do poema. É provável que 
sua inclusão aqui seja uma estratégia de acentuação das potenciali‑
dades do grotesco, já que o contraste oferecido por imagens como 
“aurora”, “flores”, “aves canoras”, a “virgem suspirando de amor”, 
torna ainda mais horrendos os avejões, bruxas, demônios e animais 
fabulosos que à meia‑noite irromperam no mundo. O ciclo do hor‑
ror se insinua nessa sucessão do grotesco pelo belo aprazível. Como 
esse cenário de madrigal fora palco da orgia dos danados, paira so‑
bre o poema uma atmosfera de profanação, mesmo que a luz do dia 
mantenha os terrores invisíveis.

Victor Hugo já descrevera – em suas considerações acerca da re‑
lação entre o sublime e o grotesco na poesia moderna – como o gro‑
tesco é enfatizado quando colocado junto a elementos adversos a 
ele. O poeta francês dissera que o contato do sublime com o grotes‑
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co intensifica a beleza da primeira categoria; e o mesmo pode ser 
visto na fórmula contrária. Como o grotesco vive dos contrastes, 
nada como o seu extremo oposto para realçar suas formas mais in‑
tensas. Não apenas o contraste entre cômico e terrível – já pressu‑
posto pelo próprio sistema de representações do grotesco – está 
presente em “Orgia dos duendes”, mas, para tornar ainda mais 
agudas suas notas dissonantes, ele busca macular o belo pelo conta‑
to com o hediondo, em favor, é claro, da acentuação do horror.

Assim como a meia‑noite, em “Orgia dos duendes”, abre uma 
fissura pela qual os fantasmas escapam do Inferno para dançar ao 
ritmo martelado das quadras do poema, também o cômico oferece 
uma abertura para que as fantasias bizarras do romantismo entrem, 
por meio desse poema, no quadro estrito da literatura canônica. 
Devemos ter em mente que o poema foi lido por seus primeiros lei‑
tores como chiste, só posteriormente sendo valorizada sua qualida‑
de estética, atestada por sua originalidade e intertextualidade. Com 
efeito, críticos atentos deram relevo ao conteúdo nefando que se es‑
conde nas sombras projetadas pelo aspecto risonho do poema. An‑
tonio Candido vê o chiste como um embuste para sua substância 
maldita:

O tom de galhofa e o disfarce do estilo grotesco acobertam (quem 
sabe para o próprio autor), dando‑lhe viabilidade em face da opinião 
pública e do sentimento individual, uma nítida manifestação de diabo‑
lismo, luxúria desenfreada e pecaminosa, gosto pelos contrastes profa‑
nadores, volúpia do mal e do pecado (Candido, 1969, p.177).

Ora, para o leitor médio contemporâneo de Bernardo Guima‑
rães, apenas a carnavalização do riso autorizaria a criação de um 
poema repleto de crueldades, sacrilégios, signos sexuais e demais 
transgressões. Somente pelo riso um poema como “Orgia dos duen‑
des” poderia encontrar acolhida junto a um público acostumado à 
poesia lacrimosa, pudica e frágil da vertente oficial do nosso ro‑
mantismo mais extremado. Parece ser justamente como registro 
dessa poesia feita para o “regalo das moças” – à qual os pesadelos 
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risonhos de “Orgia dos duendes” fazem frente – que a quinta parte 
é colocada no poema.

Todos os clichês do romantismo de salão lá estão presentes: a 
frescura da aurora, a virgem, o gorjeio das aves, o amor. No entan‑
to, esses elementos surgem profanados pela memória recente da 
“noite de horrendos prodígios” – proximidade essa operada, possi‑
velmente, em favor da ironia. É como se, malgrado a vitória da luz 
do dia, as primeiras partes noturnas do poema se insurgissem con‑
tra essa última, reverberando uma passagem do prefácio da segun‑
da parte da Lira dos vinte anos, de Álvares de Azevedo:

perdoem‑me os poetas do tempo, isto aqui é um tema, senão mais 
novo, menos esgotado ao menos que o sentimentalismo tão fashionable 
desde Werther e René.

Por um espírito de contradição, quando os homens se veem inun‑
dados de páginas amorosas, preferem um conto de Boccaccio, uma ca‑
ricatura de Rabelais, uma cena de Falstaff no Henrique IV de Shake‑
speare, um provérbio do polisson Alfred Musset, a todas as ternuras 
elegíacas dessa poesia de arremedo que anda na moda [...] Antes da 
Quaresma há o Carnaval!

Há uma crise nos séculos como nos homens. É quando a poesia 
cegou deslumbrada de fitar‑se no misticismo e caiu do céu sentindo 
exaustas as suas asas de oiro.

O poeta acorda na terra. Demais, o poeta é homem. Homo sum, 
como dizia o célebre Romano. Vê, ouve, sente e, o que é mais, sonha de 
noite as belas visões palpáveis de acordado. Tem nervos, tem fibra e 
tem artérias – Isto é, antes e depois de ser um ente idealista, é um ente 
que tem corpo. (Álvares de Azevedo, 2002, p.139)

Como comprovam obras de caráter gauche como “Orgia dos 
duendes”, essa não parece ser a opinião de um único poeta, mas o 
manifesto de toda uma geração, cansada das convenções da “lírica 
do coração”. Candido patenteia essa conclusão ao afirmar existir 
no meio paulistano em que vivera Bernardo um ímpeto propício à 
criação de obras como “Orgia dos duendes” e Noite na taverna, que 
exemplificam como o grotesco e a estetização do mal e do horror 



LIRA	DISSONANTE	 405

foram ferramentas a serviço da originalidade em nosso romantis‑
mo: “A ousadia d’A Noite na taverna pertence a essa mesma at‑
mosfera paulista [entrevista em “Orgia dos duendes”] em que Ber‑
nardo se formou – densa, carregada de inesperadas soluções” 
(Candido, 1969, p.177). Embora Noite na taverna e “Orgia dos 
duendes” sejam a prole mais insigne do gosto pelo sinistro de nos‑
sos últimos românticos, há registros de produções literárias (nos 
meios acadêmicos) que não foram preservadas para a posteridade: 
as cartasromances (citadas por Vagner Camilo), novelas fantásti‑
cas, que traem a influência de Hoffmann e cuja difusão entre os 
estudantes paulistanos é reconhecida. Sobre a ligação entre as cartas‑
‑romances e “Orgia dos Duendes”, diz Vagner Camilo:

Essas pequenas novelas de inspiração hoffmaniana vêm atestar 
ainda mais a tônica do gosto reinante no meio estudantil do qual o poe‑
ma de Bernardo [“Orgia dos Duendes”] é tributário, a despeito de ter 
sido, ou não concebido durante os anos acadêmicos. (Camilo, 1997, 
p.162)

Poeta de estro rebelde, Bernardo Guimarães, mais de uma vez, 
pontuou sua inadequação ao sentimentalismo fashionable de seu 
tempo; poemas como “O nariz perante o poeta” e “Lembranças do 
nosso amor” – pastiche histriônico, como se sabe, de um poema de 
Aureliano Lessa – comprovam o prisma irônico pelo qual o poeta 
observou o gosto de seu tempo pelos ais de amor e por àquelas vir‑
gens flébeis que, por sua falta de viço, seriam depois definidas por 
Carvalho Júnior como “cloróticas”.

Em perfeita sintonia com os postulados críticos da ironia ro‑
mântica, tem‑se em “Orgia dos duendes” um metatexto. Ora, 
Friedrich Schlegel, o patrono da ironia romântica, já dissera que a 
crítica à poesia só se fazia mediante poemas. Com base nessa pre‑
missa, sentimo‑nos autorizados a ler “Orgia dos duendes” como 
um manifesto estético lúdico da nova e aflitiva beleza aspirada por 
nossos ultrarromânticos contra os modismos oficiais. A dança dos 
condenados de “Orgia dos duendes” parece não apenas tencionar 
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fazer rir à medida que aterroriza, mas também esmagar os malme‑
queres da poesia sentimental.

Temos a sagração do grotesco não apenas na obra de Bernardo 
Guimarães, como em toda lírica do nosso romantismo. Todas as 
características do grotesco romântico e, em particular, do grotesco 
bernardino, se manifestam nessa facécia poética, bastante movedi‑
ça por conter uma série de caminhos e sentidos secretos. Como a 
sopa preparada por Getirana com sangue de morcego, sua aparên‑
cia despretensiosa e ordinária – por conta do verniz risível que a 
envolve – guarda uma essência sombria, sendo uma das manifesta‑
ções mais bem‑acabadas do célebre satanismo literário de nossos 
ultrarromânticos.

Essa balada cômica conjura uma longa tradição não apenas da 
estética do grotesco, e, com ela, uma série de mecanismos imagi‑
nários da representação do medo. Verdadeiro ornamento grotesco, 
esse poema amalgama influências e vertentes diversas da literatura 
romântica – erudito e popular, matéria local e estrangeira, tradição 
e novidade –, comprovando as múltiplas possibilidades do grotes‑
co. O universo da feitiçaria que inspira o poema parece tê‑lo con‑
taminado com algumas de suas particularidades, já que, como no 
magismo analógico, cada uma de suas imagens não é apenas o que 
aparenta, mas cifra para outros mundos. Embora seja chave de 
acesso ao imaginário popular, é possível que Bernardo Guimarães 
não tenha deliberadamente desejado conferir profundidades abis‑
sais a seus demônios galhofeiros – talvez eles só pretendam fazer 
rir.

Todavia, interpretar o poema apenas pela via do riso despreten‑
sioso cria a impressão de estarmos caindo em uma das armadilhas 
irônicas tão ao gosto de Bernardo Guimarães. Afinal, ao utilizar 
motivos de domínio público – como os diabretes ou o gênero da 
balada –, é impossível que o poema não evoque todo um passado 
que ampara a fixação das formas do horror na cultura ocidental.

“Orgia dos duendes” comprova que Bernardo Guimarães utili‑
za recursos variados para fazer soar novos acordes na poesia român‑



LIRA	DISSONANTE	 407

tica brasileira. Esses acordes são dissonantes das canções sentimen‑
tais que embalavam seus contemporâneos e sulcam, mesmo que na 
zona marginal do riso, caminhos originais para a nossa lírica. O 
grotesco, guia dessa trajetória, como o fogo‑fátuo que abre cami‑
nho para Mefistófeles e Fausto pelas rondas do sabá, ilumina uma 
série de fantasias esdrúxulas, tornando acessíveis à inspiração ro‑
mântica as formas mais caprichosas da fantasia.

O hiato do grotesco pós‑Bernardo

Sagrado por seus contemporâneos como mestre dos bestialógi‑
cos, Bernardo Guimarães – como Clopin, personagem de Hugo 
apresentado em Notredame de Paris – foi uma espécie de príncipe 
dos tolos dentro de nosso romantismo. Por ter se afirmado como 
grande poeta de um gênero marginal, o reconhecimento de seu va‑
lor literário demandaria ainda um bom tempo. Possivelmente o 
obscurecimento que envolveu sua lírica até a segunda metade do 
século XX se deva ao fato de os críticos procurarem os méritos de 
sua lírica no local errado. É às margens do romantismo oficial que  
a obra de Bernardo Guimarães alcança sua excelência, entregando à 
historiografia literária brasileira os registros das práticas de uma 
época que talvez caíssem no olvido se não fosse a lira irreverente de 
Bernardo.

A nosso ver, o enlace entre a produção de Bernardo Guimarães 
e o grotesco é singular no Brasil romântico devido a práticas e pre‑
ferências muito específicas. De um lado, o poeta mineiro foi ímpar 
em seu namoro com formas literárias que na época eram considera‑
das de segunda classe (nas quais o grotesco tende a vicejar), de ou‑
tro, foi o autor que com mais sofisticação plasmou as formas do 
grotesco em simetria com as possibilidades do romantismo brasi‑
leiro.

Bernardo Guimarães abriu as portas do romantismo ao grotesco 
ao explorar com virtuosismo as formas do riso. Poeta de lírica bre‑
jeira e comprometido com as transformações que o romantismo 
pretendeu operar na arte, Bernardo Guimarães criou poemas orien‑
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tados pela comicidade característica de seu período estético e, com 
isso, inevitavelmente resvalou nas formas ambíguas do grotesco. 
Nessa época, o humorismo, por si só, já guardava certo potencial 
desestruturador frente ao quadro oferecido pela literatura canônica 
brasileira, ainda frágil e em vias de formação. Matizado pelo gro‑
tesco, como se apresenta na obra de Bernardo Guimarães, essa for‑
ma de riso se mostra ainda mais deletéria, sendo conveniente sua 
reclusão às margens da literatura oficial.

Bernardo Guimarães, consciente das limitações de seu meio, 
nunca pretendeu conceder a seus produtos desviantes um lugar de 
maior relevo dentro de sua obra; tornou públicas suas troças, mui‑
tas vezes impudicas, apenas em meios marginais, já preparados 
para o seu conteúdo, e quando trouxe os poemas grotescos ao gran‑
de público, limitou‑se a apresentá‑los como anedotas poéticas, 
anexados a volumes maiores de poesia, possivelmente a título de 
curiosidades.

Como o grotesco tende a rastejar à margem das produções ofi‑
ciais, sua presença na obra de Bernardo Guimarães tem espaço ape‑
nas nos intervalos de sua poesia harmonizada com o bom gosto do 
tempo, representado, nesse contexto, pela lírica sentimental ou en‑
gajada com os valores cívicos que ocupa boa parte das páginas es‑
critas por Bernardo Guimarães. No entanto, como também é da 
alçada do grotesco a surpresa, se não fossem esses produtos despre‑
tensiosos, não se teria hoje dimensão da revolução estética repre‑
sentadao pelos poemas grotescos, dentro do projeto almejado pelos 
românticos.

O grotesco em Bernardo Guimarães parece ser, antes de tudo, 
manifestação estética lúdica – expressão, quando muito, de experi‑
ências estéticas motivadas pelo ímpeto romântico de busca por li‑
berdade criativa e autonomia artística. O único manifesto de seu 
grupo de poetas, o prefácio à segunda parte da Lira dos vintes anos, 
de Álvares de Azevedo, denuncia a intenção deliberada de utilizar 
as formas do grotesco como mecanismos de engendramento de 
uma arte. No entanto, os jovens poetas que ambicionaram compor 
as Três Liras, assim como seus confrades esquecidos pelo tempo, 
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devem ter percebido a dificuldade que se interpunha entre eles e a 
renovação estética de nossas letras. Por isso, os registros mais ex‑
tremos de sua verve rebelde ficaram relegados a segundo plano, até 
o olvido definitivo. Só Bernardo Guimarães lhes deu atenção, ainda 
assim de forma relativamente cautelosa, dado o potencial tão ino‑
vador dessas criações.

A lírica do grotesco preservada por Bernardo Guimarães pode 
ser vista como forma de resistência ao meio literário inóspito em 
que o poeta viveu. Não é de se espantar, portanto, que o devido 
valor só recentemente lhe tenha sido atribuído, quando obras de 
exceção começaram a despertar o interesse da crítica, assim como 
ajudaram a dar feição ao fenômeno estético moderno, hoje já passí‑
vel de ser vislumbrado com mais segurança. Mas, na orquestra oi‑
tocentista, o acorde dissonante que Bernardo Guimarães represen‑
ta no quadro de nossa lírica não foi mais que um rumor, abafado 
pela urgência de se desenvolver uma cultura nacional específica.

As manifestações do grotesco encontrariam, no futuro, mo‑
mentos mais confortáveis para sua eclosão em nossa lírica, ainda 
no acanhado século XIX; porém, para essas novas manifestações 
não contribuíram as criações de Bernardo Guimarães, as quais não 
fizeram escola nem lançaram as bases de uma tradição. A nova re‑
ferência para o grotesco em nossa lírica, como é de se supor, vi‑ 
ria de fora, precisamente das imagens construídas pelas Flores do 
mal, de Baudelaire, que adentrariam o Brasil em uma época ansio‑
sa por mudanças tanto nas mentalidades quanto nas artes. Entre as 
décadas de 1870 e 1880 – quando Baudelaire começa a se popula‑
rizar no Brasil –, talvez pela primeira vez, o país é alentado por de‑
sejos de mudança, podendo‑se até mesmo observar nesse período 
um certo embrião de vanguardas em nossas letras. É claro que ou‑
sadias de estilo ainda não são possíveis nessa época, em que ainda 
se faz necessária a autoafirmação de uma identidade cultural sólida. 
No entanto, conforme se aproxima o fim do século XIX, algumas 
mudanças, mesmo que suaves, parecem acender a centelha de vi‑
cissitudes mais profundas, que deixam seus reflexos na arte. A essa 
altura, surgem os primeiros focos expressivos de oposição à monar‑
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quia e à escravatura, e as ideias progressistas oriundas do cientifi‑
cismo europeu começam a inspirar nossos homens de letras que 
veem que o Brasil deve permitir‑se mudanças, para acertar o passo 
com as nações desenvolvidas.

Essa é a época da ficção de tendência realista‑naturalista, da poe‑
sia que se insurge contra o romantismo – então associado ao regime 
monárquico –, uma literatura produzida por jovens homens de le‑
tras descontentes com as convenções de nossa literatura. Interpre‑
tado de maneira muito particular, Baudelaire surge então como um 
baluarte contra a velha poesia romântica. Nesse período, surgem 
poetas como Carvalho Jr., Teófilo Dias e Fontoura Xavier, nomes 
hoje quase esquecidos, que, ao associar a novidade cientificista às 
antigas fantasias dos ultrarromânticos – tudo isso amparado por 
Baudelaire –, trazem novo élan para a poesia brasileira, denuncian‑
do que a essa época se preparava terreno para vicissitudes mais ex‑
pressivas em nossa lírica que, em pouco tempo, resultariam no par‑
nasianismo e em outra revolução silenciosa em nossas letras – o 
simbolismo.

Pode‑se dizer que, próximo à década de 1880, ocorre, dentro 
das possibilidades da sociedade brasileira de então, uma mudança 
significativa em nossa cultura. O espectro composto pela associa‑
ção entre progresso e ideologias republicanas e antiescravagistas 
teve seu correlato estético em uma série de manifestações antirro‑
mânticas – antirromantismo esse, há de se frisar, apenas referente 
às feições que o movimento romântico assumiu no Brasil.

Essas mudanças se deram em nome do progresso, sendo frutos 
de uma tentativa de se desenvolver no país uma mentalidade condi‑
zente com os avanços que o capitalismo experimentava então nos 
países europeus e dos quais o Brasil se distanciava por conta de seu 
regime político e social. Pode‑se concluir, assim, que a antipatia 
pelo romantismo divisado no Brasil a partir dos anos de 1880 se 
deve a um desejo reinante de enquadramento na trajetória das na‑
ções desenvolvidas do Ocidente.

Não que o ideário progressista tenha passado despercebido no 
Primeiro Reinado. Com efeito, nossa classe intelectual deu mostras 
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de simpatia pelos postulados do liberalismo político, filho da ilus‑
tração. No entanto, a premência de se erigir uma nação dos escom‑
bros da colônia serviu de justificativa para as diretrizes conserva‑
doras adotadas na política brasileira. Por extensão, também serviu 
de consolo para a consciência de nossa classe pensante (que parecia 
sentir o desacordo do país) a crença de que, sem o amparo dos seto‑
res dominantes, não conseguiria se encaixar em uma ordem social 
oligárquica que, claramente, não lhe reservava lugar.

Nesse quadro conturbado, havia surgido o romantismo, inicial‑
mente uma estética institucionalizada, a serviço da “invenção” da 
cultura nacional, que, aos poucos, foi experimentando em seu cer‑
ne pequenas reações a seu programa central. O momento de nossa 
literatura que mais perfeitamente corresponde a essas pequenas fis‑
suras no plano centralizado de nosso romantismo é representado 
precisamente pela geração ultrarromântica de Bernardo Guimarães. 
Composta por poetas que, oficialmente, preservavam os mesmos 
postulados cívicos das gerações anteriores, mas, em círculos res‑
guardados, realizavam uma literatura quase secreta que, apesar de 
não possuir meios de operar uma revolução em nossas letras, vigo‑
rou em seus recessos escuros, até ser redescoberta posteriormente.

Os ultrarromânticos parecem ter encontrado na licença conce‑
dida ao subjetivismo e em seu status de jovens desprovidos de posi‑
ção na vida pública um meio de explorar as potencialidades da esté‑
tica romântica sem a censura do compromisso com os interesses do 
Estado. Enquanto seus antecessores, representados pela geração de 
Magalhães, de certa maneira, colhiam do repertório romântico uni‑
versal aquilo que era útil ao país, os estudantes de São Paulo da ge‑
ração de Álvares de Azevedo e Bernardo Guimarães puderam 
regalar‑se com as fantasias insólitas de Hoffmann, com a iconoclas‑
tia de Byron, com o sensualismo de Musset, com a ironia de Heine, 
com o medievalismo fantástico de algumas obras de Hugo e, mes‑
mo, com o lado mais desestabilizador de obras modelares de todo o 
romantismo, como da jocosidade de Rabelais e da aniquilação dos 
limites entre gêneros operada por Shakespeare. Essas manifesta‑
ções pouco adequadas ao plano do romantismo cívico – para o qual 
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foram mais úteis postulados conservadores como o cristianismo de 
Chateaubriand e o nacionalismo implícito no historicismo de Wal‑
ter Scott e Herculano – possivelmente só puderam ser exploradas 
com liberdade no espaço resguardado das produções despretensio‑
sas e das fantasias despropositadas de estudantes, sendo esquecidas 
assim que esses poetas entravam para a vida adulta. Não obstante, 
no caso de Bernardo Guimarães, as leituras da juventude se impri‑
miram com força em sua identidade poética, de maneira que suas 
criações grotescas se esquivaram das limitações do meio para ocu‑
par lugar seguro em sua lírica.

Não se pode esquecer que a definição dos poetas ultrarromânti‑
cos como uma geração dentro de nosso romantismo é devida à his‑
toriografia literária. Para o quadro de sua época, as obras desses 
escritores seriam antes manifestações de exceção. Mesmo assim, 
houve certa dinâmica cambiante no que tange à transmissão das 
obras dos ultrarromânticos. Os poetas de São Paulo, por exemplo, 
constituíam um círculo fechado, tendo compartilhado influências e 
leituras de sua produção; a publicação da Lira dos vinte anos, de 
Álvares de Azevedo, em 1853 e, mais tarde, de sua Noite na taverna 
(1854), foram suficiente para que o poeta influísse sobre o estilo de 
outros escritores, já que sua obra era produto de influências român‑
ticas, como Byron, Musset e mesmo Hoffmann, que a essa altura 
começa a entrar em voga entre os leitores brasileiros devido a tra‑
duções e mesmo ao relativo desenvolvimento do mercado editorial 
no país. Mesmo assim, o romantismo oficial não se distanciara de 
suas formas iniciais – marcadas sobretudo pelo civismo, edificação 
moral e compromisso com a sociedade –, que sobreviveriam, mes‑
mo que de alguma maneira renovadas até o final do romantismo, 
tendo imprimido marcas inclusive na poesia revolucionária de Cas‑
tro Alves.

Por esses motivos, não se pode dizer que as inovações que o gro‑
tesco representa em Bernardo Guimarães – e que dão mostras da 
atividade de uma geração – tenham alterado os rumos da poesia 
brasileira. Por mais que sua lírica explore praticamente todas as po‑
tencialidades do grotesco romântico, as quais se nutrem de influên‑



LIRA	DISSONANTE	 413

cias diversificadas da literatura de seu tempo, por mais que ela 
transforme em realidade muitos dos postulados inerentes ao ro‑
mantismo universal – inclusive dando indícios do surgimento no 
Brasil de uma poesia flagrantemente em sintonia com a moderni‑
dade –, ela não foi suficiente para o estabelecimento do grotesco 
como força expressiva de nossa poesia, pelo menos não para as ge‑
rações vindouras.

Só com o impacto representado por Baudelaire entre os leitores 
brasileiros é que o grotesco se apresentará com vigor suficiente para 
ser incorporado inclusive pela cultura erudita. Os primeiros imita‑
dores de Baudelaire em nossas terras, embora não tenham conse‑
guido papel de destaque em nossa história literária, dão mostras de 
um modismo que irá render resultados bastante expressivos para 
os novos rumos de nossa lírica, principalmente quando se conside‑
ra o grotesco. Afinal, não se pode pensar no papel que o grotesco 
ocupa em Cruz e Sousa sem recorrer a poetas anteriores e menores, 
como os “realistas”, que, como o poeta catarinense, encontraram 
novas formas de expressão em Baudelaire, principalmente no que 
tange ao grotesco. Quando a obra de Cruz e Sousa surge em 1893, a 
despeito de ter sido vista como esdrúxula e causado certo burburi‑
nho, o terreno para suas incursões por novidades estéticas, inclusi‑
ve pelo grotesco, já haviam sido preparadas pelo cultores de Baude‑
laire em nossas letras.

Comparando‑se a geração de Bernardo Guimarães com seus 
pósteros, pode‑se esboçar uma espécie de história do grotesco em 
nossa lírica. Essa história, contudo, apresenta um hiato, marcado 
pelo pouco vulto que os poemas desviantes de Bernardo Guima‑
rães e seus companheiros tiveram na literatura da época (pelos mo‑
tivos já mencionados) e pelo impacto que Baudelaire causou em 
nossos leitores.

O grotesco de Bernardo Guimarães praticamente ficou circuns‑
crito a seu pequeno círculo de leitores entre os estudantes boêmios; 
além do mais, as reações ao romantismo por parte dos novos poetas 
que surgiram por volta de 1880 dificultou ainda mais que sua obra 
fosse levada a sério. Já as expressões do grotesco apresentadas por 
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Baudelaire, nascidas de operações sofisticadas de mistura de opos‑
tos, sinestesias, analogias e inversões e violência imagética, inspira‑
ram a “nova poesia brasileira”, acompanhando o influxo de outros 
chamarizes, mais atraentes para nossos poetas, como o erotismo, o 
satanismo, o exotismo, a iconoclastia – enfim, todos os elementos 
das Flores do mal passíveis de suscitar escândalo.

Desse modo, a história do grotesco em nossa lírica, no século 
XIX, conta com dois momentos: o romântico strictu sensu e o pós‑
‑romântico, sendo este último influenciado pela obra de Baudelaire.

Embora se notem diferenças quanto aos meios pelos quais esses 
dois estágios se estabelecem em nossa poesia, a própria categoria do 
grotesco une‑os a um único fenômeno. Ora, Baudelaire configura 
sua lírica retomando muitos postulados do romantismo inicial e sua 
forma de grotesco em muitos pontos se conecta às manifestações do 
grotesco em todo o romantismo. O grotesco baudelairiano pode ser 
visto como continuidade à genealogia do grotesco, transubstancia‑
da pelo seu estilo particular. Desse modo, categorias e temas já ex‑
plorados pelo romantismo recebem novos contornos. Assim, temas 
românticos, como transcendência, ideal e genialidade, são filtrados 
de maneira a sobreviver aos ventos da modernidade que, com o poe‑
ta das Flores do mal, começam a soprar mais fortes, castigando as 
convenções do romantismo. O mesmo ocorre com categorias elei‑
tas pelo romantismo, como o sublime e o grotesco, que nas opera‑
ções vertiginosas de correspondências realizadas pela lírica baude‑
lairiana, muitas vezes se confundem, atuando como veículos da 
surpresa e do estranhamento arrebatador.

Assim como as “Correspondances” de Baudelaire foram bebi‑
das em fontes comuns ao conceito de analogia de Novalis e seu con‑
ceito de imaginação lembra os arabescos de Friedrich Schlegel, 
também o grotesco na lírica baudelairiana prende‑se à essência do 
romantismo. Desse modo, a ampla ressonância que Baudelaire teve 
entre os poetas da segunda metade do século XIX acaba por ajudar 
a amarrar – sobretudo no que concerne ao grotesco – os laços entre 
os estilos dos herdeiros do romantismo e os postulados mais anti‑
gos desse movimento.
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Não apenas Baudelaire chancela essa aproximação entre os poe‑
tas do fim do século XIX e os românticos originais; na verdade, as 
próprias implicações do grotesco permitem tal conclusão, já que 
suas formas, apesar de sujeitas aos períodos estéticos e objetivos 
que as determinam, prendem‑se a uma mesma essência. No caso 
preciso da literatura brasileira, o grotesco, assim como outros ele‑
mentos da lírica de Baudelaire, acabam por inocular no cerne da 
poesia de reação ao romantismo um vírus romântico que, poste‑
riormente, a fará diluir‑se em sua contradição ou inspirar novas 
correntes estéticas, como o parnasianismo e o simbolismo, sendo 
este último movimento reafirmação do espírito romântico em épo‑
ca finissecular.

A literatura brasileira, curiosamente, acaba encontrando na in‑
fluência alienígena de Baudelaire a ponte que une gerações diferen‑
tes de poetas nacionais, configurando um quadro de incidências do 
grotesco quase homogêneo. A repercussão de Baudelaire em pouco 
tempo resultará na moda do decadentismo entre os poetas brasilei‑
ros, fenômeno com pontos em comum com o mal do século da gera‑
ção de Bernardo Guimarães – dentre eles, as incursões pelos cami‑
nhos tortuosos do grotesco.

Um rápido passar de olhos sobre a produção dos poetas brasi‑
leiros que nas décadas de 1870 e 1880 colheram em Baudelaire im‑
pulsos novos para criação de uma poesia o mais distanciada possí‑
vel do nosso romantismo tradicional revela que estamos diante de 
um espectro de autores menores. Independente de terem logrado 
certa projeção em sua época – sobre alguns deles inclusive se pro‑
nunciou Machado de Assis, que viu em seus esforços o esboço de 
um novo movimento –, pouco impacto parecem ter alcançado no‑
mes como o de Carvalho Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier 
nos rumos de nossa literatura. Também pequena parece ter sido a 
qualidade de seus escritos, que muitas vezes são estilisticamente 
contraditórios e em poucas ocasiões transpõem as barreiras do mo‑
dismo.

Interessam a nós, contudo, os poemas desses “baudelairianos” 
pelo fato de terem catalisado novas formas em nossa poesia, sobre‑
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tudo quando se considera o grotesco. Se em Bernardo Guimarães já 
brilha toda a constelação de astros sinistros do grotesco romântico, 
os poetas posteriores ao romantismo apresentam uma dicção dife‑
renciada daquela categoria, já permeada, em muitos casos aciden‑
talmente, pelas renovações que Baudelaire operou no grotesco ro‑
mântico. Em Carvalho Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier 
podem se entrever a volúpia do hediondo, a contaminação do apra‑
zível pelo torpe, as zonas de convergência entre a beleza e o horror, 
heranças de Baudelaire, que ampliaram não só as fronteiras da be‑
leza como do grotesco.

No mais, essa geração, indiretamente, prepara terreno para a 
aparição de um poeta singular em nossa lírica e que, a sua maneira, 
soube sofisticar a plasmação do grotesco conforme a trilha da har‑
monização entre contrastes agudos estabelecida pelas Flores do mal 
– esse poeta é Cruz e Sousa. Não podemos afirmar que Cruz e Sou‑
sa esteja vinculado intimamente aos poetas realistas e ao parnasia‑
nismo com laivos decadentes de um Wenceslau de Queirós ou Me‑
deiros e Albuquerque. Esses poetas anteriores apenas devem sua 
menção ao fato de terem contribuído para formar o ambiente em 
que foi gestada a sensibilidade do poeta de Broquéis, mostrando que 
os maneirismos grotescos de Cruz e Sousa já encontravam amparo 
no meio letrado de sua época.

A má recepção dispensada a Cruz e Sousa quando sua obra se 
tornou pública não parece dever‑se às imagens extravagantes de 
sua lírica, alentadas pelo decadentismo francês, visto que esses re‑
cursos já eram conhecidos pelo público coevo do autor, mas outros 
motivos, como a maneira particular com que Cruz e Sousa se apro‑
priou do repertório baudelairiano e outros fatores de cunho social 
– como sua condição marginal, não só de negro como de partici‑
pante de um grupo de literatos localizados na contracorrente da 
estética parnasiana, já triunfante à época da publicação de Bro
quéis.

Assim como Bernardo Guimarães, Cruz e Sousa está entre os 
poetas que mais contribuem para o entendimento do grotesco na 
lírica brasileira de orientação romântica. Sua importância na histó‑
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ria do grotesco em nossa poesia é assinalada pela força expressiva 
com que empregou esse recurso estético, recorrendo a ele de forma 
particular em sua alquimia verbal, em suas transmigrações senso‑
riais que, assim como operavam associações imprevisíveis nos con‑
ceitos, exploraram novas formas de beleza. O novo em Cruz e Sou‑
sa presta seus tributos ao grotesco, e revela nessa categoria nuanças 
diferentes das realizações de Bernardo Guimarães e do romantismo 
strictu sensu. Se o grotesco de Bernardo Guimarães prima por reve‑
lar ângulos oblíquos no riso, o de Cruz e Sousa gera uma forma de 
beleza em que é difícil distinguir o grotesco do sublime. Nesse pon‑
to, Cruz e Sousa segue a trilha de Baudelaire, mas com passos mui‑
to particulares.

Como vimos, Bernardo Guimarães encerra uma etapa de gro‑
tesco em nossa lírica. Uma segunda terá início quando os abalos do 
frisson baudelairiano forem sentidos em nossa literatura. Elegendo‑
‑se a ótica do grotesco para avaliar o quadro de nossa literatura do 
século XIX, a geração dos poetas baudelairianos das décadas de 
1870 e 1880 são um prelúdio para a eclosão da obra de Cruz e Sousa 
– que enceta uma segunda etapa do grotesco em nossa lírica, cujo 
vigor expressivo equipara‑se ao de Bernardo Guimarães. Antes, 
porém, de adentrarmos o universo das alucinações de Cruz e Sousa, 
cabe dedicar algumas breves palavras aos poetas que testemunham 
a fixação das formas do grotesco baudelairiano na lírica brasileira.


