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considerações finais

Quando denominamos o presente estudo de Lira dissonante, 
tivemos em mente um olhar sobre a literatura brasileira a partir 
dessa presença um tanto bruxuleante que o grotesco apresenta em 
nosso romantismo. Por limitações óbvias, não foi possível o estudo 
do grotesco em todas as suas manifestações em nossa lírica; por isso 
a redução da perspectiva a dois poetas. Não que eles resumam as 
possibilidades do grotesco no romantismo brasileiro, mas juntos, 
como pretendemos mostrar, eles manifestam duas faces diferentes 
que acabam por corresponder a etapas bem marcadas de um pro
cesso de vicissitudes sofrido pelo grotesco em nossa poesia.

Primeiro, em Bernardo Guimarães, o grotesco surge de modo a 
denunciar os laços estreitos com o cômico, expressando também o 
gosto romântico pelos gêneros híbridos, as marcas da ironia e da 
rebeldia verbal desse movimento, de presença tão determinante 
para o estabelecimento da identidade cultural brasileira, mas que 
em seus contornos mais anárquicos – delineados muitas vezes pelo 
grotesco – contou entre nós apenas com manifestações esporádicas 
e marginais. Nesse contexto, não se pode ignorar a lírica teimosa de 
Bernardo Guimarães, que insistiu em imprimir o grotesco em nos
so horizonte literário, mesmo que sob a aparência despretensiosa 
da facécia. Com Bernardo Guimarães constatamse as experiências 
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grotescas dos românticos em praticamente todas as suas nuanças – 
ironia, mescla de elementos contraditórios, manifestação de fanta
sia e subversão estética. Daí sua importância para o quadro do gro
tesco à época do nosso romantismo.

Já em nossa leitura de Cruz e Sousa pretendemos evidenciar a 
maneira como o poeta alarga as fronteiras do grotesco na medida 
em que busca nele zonas de contato com o sublime. E isso porque a 
poesia de Cruz e Sousa foi impregnada pelas correspondências sim
bolistas e magia verbal dessa nova geração de poetas que radicali
zam as experiências de imersão dos românticos no desconhecido. 
Ele não se contentou com um grotesco que fosse uma manifestação 
de contrastes, tal como vemos nas obras dos românticos. Sua poesia 
busca contrastes mais agudos, lançandose em extremos tão largos 
que alcança seu oposto – o sublime. Seu objetivo é extrair desse 
contraste os contornos de uma nova forma de beleza, bizarra, afli
tiva e transcendente.

O ideal estético de Cruz e Sousa – materializado na busca por 
mundos ignotos dentro do âmbito da lírica – já demandava a convi
vência dos dois polos que sua poesia buscava harmonizar, mesmo 
que febrilmente, em nome do absoluto. Com Cruz e Sousa, o gro
tesco revelase face importante de uma metafísica poética, via de 
transcendência e matériaprima que ao lado do sublime estrutura 
uma cosmologia que dá forma a inúmeras angústias, dentre elas, a 
que justifica a estruturação de uma ordem cósmica – a angústia 
nascida do desamparo metafísico no mundo moderno, cujo céu está 
despovoado.

Podese resumir a importância dos dois poetas aqui considera
dos para os estudos sobre o grotesco em nossa lírica. Bernardo Gui
marães é expressão perfeita do grotesco romântico, sobretudo na 
subversão operada por essa categoria na tradição do riso. Já Cruz e 
Sousa renova os postulados grotescos de união dos contrastes atra
vés da convivência íntima entre grotesco e sublime em seu plano 
poético.

Não se pretende aqui afirmar que Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa sejam os acordes mais potentes da lira dissonante que o gro
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tesco representa em nossa poesia romântica – tal afirmação exigiria 
um estudo amplo e comparativo desses autores, a fim de se mensu
rar maior ou menor participação do grotesco em suas obras, tarefa 
distante dos objetivos de nosso estudo. Todavia, Bernardo Guima
rães e Cruz e Sousa parecem ser os poetas expressivos, já que 
demonstram usos do grotesco que denunciam não apenas a varia
bilidade de expressões dessa categoria, como a maneira como ela 
garante a perpetuação de elementos românticos dentro do quadro 
da poesia brasileira. E, embora Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa 
tenham tido pouca ou quase nenhuma convivência, estamos diante 
de dois poetas certamente unidos pelos meandros do grotesco.

E, a despeito de suas especificidades, Bernardo Guimarães e 
Cruz e Sousa traem em suas manifestações do grotesco a condição 
do poeta na modernidade. O primeiro encontra espaço para o gro
tesco nas zonas marginais da pilhéria, tornandose príncipe dos to
los; o segundo inocula suas aspirações ao belo transcendente com as 
formas do grotesco nascidas em sua angústia de exilado em meio à 
turba disforme do mundo dos anseios materiais e dos delírios inte
riores. As formas desse mundo se misturam às quimeras excelsas 
do mundo ideal, denunciando a intenção de sua poesia de alcançar 
o absoluto, por meio de uma forma de beleza polissêmica, contradi
tória, matizada pelo mal. Artista maldito, Cruz e Sousa extrai po
tências criadoras dos delírios, da melancolia, do tédio e do anátema 
que o mundo lhe impôs. Assim, convertese em gênio satânico des
prezado, funâmbulo diabólico laureado pela miséria.

Experimentador despretensioso dos postulados românticos, 
Bernardo Guimarães encontrou no riso grotesco a via de acesso à 
linguagem alógica do nonsense e às misturas de gêneros e categorias. 
Essas experiências atestam que a sintonia de Bernardo Guimarães 
com a rebeldia moderna reside em sua insurgência contra a lógica 
racional por meio de seus bestialógicos, contra os gêneros e catego
rias estanques por meio da junção dos opostos e contra a própria 
literatura oficial, ao tornar públicos os produtos dessas experiên
cias, todos elas brotadas do tronco fértil do grotesco.

Românticos os dois, Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa foram 
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estigmatizados pela insígnia anômala do grotesco que fatalmente os 
legou à marginalidade da incompreensão. Hoje em dia, o grotesco 
está entre os elementos que os colocam como enigmas que atraem a 
crítica para os caminhos tortuosos de sua obra que desembocam 
nas trilhas ditadas pela modernidade.

A lira dissonante que o grotesco representa dentro do quadro de 
nosso romantismo encontra em Bernardo Guimarães e Cruz e Sou
sa duas faces distintas e complementares – enquanto Bernardo 
Guimarães é exemplar dentro de uma sistematização do grotesco 
romântico brasileiro, sendo a ilha de prodígios estranhos à deriva 
no mar das convenções românticas, Cruz e Sousa demonstra como 
a superação dos limites do grotesco é concomitante à renovação da 
estética. Bernardo Guimarães registra o grotesco como uma prática 
quase secreta de nosso romantismo, que trai a inclinação do movi
mento às mudanças, às experiências e sua insubmissão às conven
ções estéticas. Irreverente, Guimarães tem como arma de legitima
ção do grotesco a força desorientadora do riso. Cruz e Sousa, por 
seu turno, apresenta uma forma de grotesco colossal e grave, im
pregnada de pathos doloroso, na mesma medida em que o cômico 
se impunha ao grotesco em Bernardo. Não bastando isso, em sua 
poética de correspondências e analogias complexas, o grotesco vale
se de seus opostos, transcendendo suas limitações e revelandose 
mais belo que o belo ao misturarse com o sublime. O grotesco em 
Cruz e Sousa é tão solene que mesmo uma leitura descuidada per
mite vislumbrar os indícios de uma beleza rara e enigmática, pauta
dos em uma concepção de belo que, apesar de nova, tem origem 
nos antigos postulados românticos que levaram a arte a buscar a 
expressão do absoluto, transcendendo muitas vezes os limites do 
estético, perdendose no mistério do indizível.

As manifestações do grotesco em Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa são distintas e possuem origens diversas. Bernardo Guima
rães utilizase do repertório tradicional do romantismo europeu, e 
seu grotesco nutrese da teoria dos contrastes, expressa no prefácio 
de Cromwell, de Victor Hugo. Nele ainda podem ser entrevistos os 
jogos verbais da cultura popular filtrados pelos romances de Rabe
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lais, a mistura de gêneros da dramaturgia de Shakespeare, a revisi
tação das formas do imaginário medieval, além de uma tentativa de 
registro da cultura popular brasileira, seguindo as diretrizes do elo
gio do específico cultural ditadas por postulados basilares do ro
mantismo. Cruz e Sousa engendra suas manifestações do grotesco 
tendo como fonte de inspiração a estética de Baudelaire.

Como se vê, ambos extraem a matériaprima do grotesco da 
cultura estrangeira, acrescentando a elas particularidades de estilo, 
oriundos tanto do temperamento poético de cada um quanto das 
condições específicas do meio do literário brasileiro. Dessa manei
ra, o grotesco em Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa não nasce do 
intercâmbio de influência entre os dois poetas ou de uma tradição 
local de práticas grotescas na literatura brasileira. Entre o grotesco 
bernardino e o cruziano há um hiato, devido a uma série de fatores. 
Em primeiro lugar, as manifestações do grotesco em Bernardo 
Guimarães residiram à margem da cultura oficial do romantismo, 
não constituindo repertório sólido o suficiente para exercer a fun
ção de transmissão de influências. Em segundo lugar, Cruz e Sousa 
retoma as velhas formas do romantismo, mas guiado pelo simbolis
mo. Assim, se E. T. A. Hoffmann, Shakespeare, as baladas medie
vais ecoam tanto em Bernardo Guimarães como em Cruz e Sousa, 
isso se dá porque uma tradição romântica abraça a literatura brasi
leira do século XIX. Dessa forma, o grotesco une os dois poetas jus
tamente pelas zonas de intersecção da própria estética romântica. 
O grotesco cria uma ponte entre Bernardo Guimarães e Cruz e 
Sousa, semelhante à ponte que interliga o romantismo e o simbolis
mo. Em outras palavras, a segunda estética é na verdade uma varia
ção da primeira.

As mudanças entre as formas do grotesco em Bernardo Guima
rães e em Cruz e Sousa são indícios da evolução do próprio ethos 
romântico ao longo da modernidade. Em Bernardo Guimarães, o 
grotesco é encruzilhada dos contrastes, é força que emaranha os gê
neros em um único produto e subversão do próprio instrumento da 
poesia – a linguagem. Mesmo assim, a proximidade do grotesco 
com as categorias do cômico ainda é bastante perceptível em Ber
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nardo Guimarães e, de certa maneira, acaba por subordinar o cará
ter inquietante do grotesco às pulsões do riso. O que há de pertur
bador no grotesco de Bernardo Guimarães surge como uma espécie 
de calafrio sutil mesclado a uma gargalhada estrondosa. Já Cruz e 
Sousa apresenta o grotesco apartado totalmente do riso; sua opção 
estética é por subverter a própria categoria do grotesco. Este revela
se em Cruz e Sousa cósmico, transcendente e sublime. Se em Ber
nardo Guimarães o grotesco, com suas junções de contrastes no 
cerne do riso, sugere acidental ou timidamente a ambição românti
ca pelo absoluto, em Cruz e Sousa o grotesco não apenas é ingre
diente desse ideal, como um dos principais meios de atingilo. En
tre Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa há, portanto, um percurso 
que atesta uma acentuação da gravidade do grotesco conforme os 
mecanismos de expressão do romantismo vão se tornando mais so
fisticados, e o ideal aspirado pelo movimento se torna mais diáfano, 
hermético e inatingível. A expressão poética agora se arrisca a ope
rações cada vez mais complexas e ousadas.

A própria dinâmica da modernidade envolve a negação de si 
própria. As vicissitudes da modernidade por vezes resvalam na ra
dicalização dos postulados originais de sua tradição – e o grotesco 
serve perfeitamente à expressão dessas radicalizações. Por isso, o 
grotesco serviunos de eixo para a investigação da sensibilidade 
românticomoderna em poetas de dois momentos do romantismo 
brasileiro – Bernardo Guimarães no romantismo propriamente 
dito e Cruz e Sousa no simbolismo.

Embora a obra dos dois poetas tenha sido o foco principal de 
nosso estudo, pretendemos – ou melhor, fomos condicionados a 
isso pela própria sinuosidade de nosso tema de estudo – fazer uma 
leitura do contexto literário de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa 
pelo prisma do grotesco. Esse contexto levounos a examinar as ca
racterísticas estéticas tanto do romantismo quanto do simbolismo, 
inclusive detendonos em autores como Carvalho Júnior, Teófilo 
Dias e Fontoura Xavier.

Nosso estudo foi uma tentativa, se não de decifrar, ao menos de 
investigar aspectos do enigma que o grotesco representa na obra 



LIRA	DISSONANTE	 563

de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa e, menos indiretamente do 
que se poderia supor, na lírica romântica brasileira. Não pretende
mos afirmar que o grotesco seja o ponto principal da obra de Ber
nardo Guimarães e Cruz e Sousa e tampouco que possa ser visto 
como pedra de toque do nosso romantismo. Mas consideramos o 
grotesco um importante – e até o momento, ainda pouco conhecido 
– aspecto da lírica desses poetas. Entendemos que a lira dissonante 
do grotesco nos faz encontrar um mundo sinfônico estranho e, de 
certa forma, anômalo em nossa literatura. Suas notas nos fazem 
adentrar universos que, embora pouco explorados, são parte inalie
nável de nossa história estética e de nossa cultura. Não podemos 
deixar de ouvila.


