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Os contornos incertos do  

Belo romântico

Na medida em que dou ao comum um sentido 
elevado, ao costumeiro um aspecto misterioso, ao 
conhecido a dignidade do desconhecido, ao finito 
um brilho infinito, eu o romantizo.

Novalis, Pólen, Fragmento no 105

Dois líricos sob o signo do romantismo

Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa são poetas singulares no 
contexto da literatura brasileira. Cada um deles apresenta carac‑
terísticas correspondentes ao respectivo movimento literário aos 
quais estiveram ligados, contudo, suas obras encontram‑se revesti‑
das de elementos que convergem em uma estética comum – o ro‑
mantismo.

Quanto a Bernardo Guimarães, sua inclusão no romantismo é 
ponto pacífico, uma vez que a historiografia literária sempre o tra‑
tou como tal. No que se refere à ligação de Cruz e Sousa com o mo‑
vimento, ela já é por si mesma justificável pelo fato de o poeta ser 
representante do simbolismo, fenômeno artístico diretamente filia‑
do à estética romântica, uma vez que pode ser visto como mo‑
vimento que exacerbou alguns de seus aspectos, em especial o her‑
metismo e o misticismo.



56	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

O que nos leva a tratar, no presente estudo, Bernardo Guima‑
rães e Cruz e Sousa como românticos, são dois fatores. Primei‑
ramente, o romantismo pode ser considerado um fenômeno que 
supera os limites cronológicos estabelecidos pela historiografia – 
podendo‑se inclusive tomá‑lo como conceito mais extenso do que 
aquele que em geral lhe é atribuído, servindo para abarcar boa par‑
cela da “modernidade”. Nessa linha, o romantismo pode designar 
manifestações estéticas que vão desde os romances góticos ingleses 
do século XVIII até os produtos de vanguardas de tendência inti‑
mistas e idealistas do século XX, como o expressionismo e o surrea‑
lismo. Há autores, como Michael Löwy e Robert Sayer, que vão 
mais longe, observando manifestações do romantismo em fenôme‑
nos culturais contemporâneos (Löwy e Sayer, 1994).

O segundo motivo para associarmos ambos ao romantismo é de 
natureza estética, mas também biográfica: as obras que embasaram 
suas construções poéticas, suas leituras, seu ideário e seu imagi‑
nário estão vinculados ao romantismo. Quando não são inspirados 
diretamente por românticos, os dois poetas se remetem às mesmas 
obras que nutriram a estética romântica. Em Cruz e Sousa en‑
contram‑se remissões a Shakespeare, Rabelais, Hoffmann, Goethe, 
e outros autores que também exercem forte influência sobre a obra 
do romântico Bernardo Guimarães.

Quanto ao imaginário e ideário por trás dos poemas de Cruz e 
Sousa, todos eles orbitam em torno de velhos temas românticos, 
tais como a busca de refúgio na obra de arte como antítese às agru‑
ras da vida cotidiana, o elogio da imaginação, a melancolia, o tédio, 
a concepção da vida como dança macabra encaminhada ao Nada, as 
fantasmagorias noturnas, o primado do gênio, entre muitos outros.

Dessa forma, apesar de apenas Bernardo Guimarães ser passí‑
vel de localização em um conceito mais estrito de romantismo, 
Cruz e Sousa também demonstra ter se utilizado das experiências 
artísticas empreendidas pelos românticos, podendo‑se, inclusive, 
mediante uma definição mais lata do conceito, enquadrá‑lo no mo‑
vimento. Além disso, outro ponto que nos serve de sustentáculo é a 
categoria estética do grotesco, que perpassa a obra dos dois poetas e 
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que atesta os ecos das transformações que o romantismo provocou 
nos postulados do belo na lírica ocidental.

Concebendo‑se o romantismo como um fenômeno da sensibili‑
dade moderna, e não como uma escola literária delimitada crono‑
logicamente, é possível que se coloque em relevo a maneira como 
Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa souberam captar o espírito de 
sua época, refletindo em sua lírica muitos dos conflitos que mar‑
cam o estabelecimento das formas do movimento, não apenas bra‑
sileiro, como também universal. A escolha do termo “conflito” 
para designar a dinâmica que sustenta a estética romântica é aqui 
utilizada, pois, como demonstram suas criações, o belo romântico 
parece estabelecer‑se mediante um mecanismo de confrontação. 
Os embates presenciados e suscitados pelo romantismo são mui‑
tos. Como seus seguidores são filiados a uma estética pautada em 
contrastes, vários antagonismos são explorados por eles: o con‑
fronto entre a tradição e a nova arte, entre o indivíduo e o meio ex‑
terior, entre elementos estéticos díspares, submetidos a uma tenta‑
tiva de harmonizar os contrários no âmbito da criação artística, 
entre passado e modernidade, entre real e sobrenatural, etc. Desse 
modo, como espólios, o belo romântico parece demandar suas con‑
quistas em meio a batalhas.

A sensibilidade romântica desenvolve‑se a partir da observação 
de um mundo que sofre vicissitudes agudas. Na Europa, essas mu‑
danças são claras e pungentes, sendo possível, inclusive, eleger al‑
guns de seus carros‑chefes, tais como a Revolução Francesa, a cres‑
cente industrialização e os primados da liberdade e individualidade 
sustentados pelo discurso filosófico liberal. No âmbito da estética, 
os artistas depararam‑se com o fracasso de uma arte engessada em 
moldes antigos, não condizente com as urgências de expressão da 
subjetividade aflorada nos novos tempos; opondo‑se a esse quadro, 
criam a sua linguagem particular.

Essa linguagem, a despeito de almejar a originalidade, não foi 
criada exclusivamente a partir dos devaneios solitários de seus ar‑
tistas introspectivos, mas também se sustentou por um vasto ma‑
terial fornecido pela tradição que, no entanto, havia sido negligen‑
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ciado pela arte oficial, sendo por ela tratado com pouca deferência, 
e até mesmo com desprezo. É nessas instâncias pouco exploradas 
pela estética de tendência neoclássica que o romantismo encontra 
uma de suas formas de expressão mais características e mais insub‑
missas às convenções de gosto (e, portanto, condizente com o ím‑
peto de liberdade que patenteia sua estética) – o grotesco.

O fato de essa forma de expressão poder ser tomada como um 
vínculo entre as líricas de Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa 
acentua a intimidade entre eles e os postulados românticos. De fato, 
os dois poetas compartilharam com seus referenciais estéticos eu‑
ropeus muitos dos questionamentos suscitados pelas novidades do 
mundo moderno, acrescendo a elas as impressões suscitadas pelo 
quadro brasileiro. Apesar de localizado na periferia do mundo mo‑
derno, o Brasil do século XIX foi inundado por ideias oriundas dos 
países desenvolvidos, as quais, mediante o contraste oferecido pe‑
las condições locais, assumiram um caráter peculiar.

Aqui também a mentalidade coletiva se deparava com uma am‑
bição de desenvolvimento alentada pelos discursos de liberdade e 
progresso, e também com a sua frustração, elemento determinante 
para o estabelecimento da crítica romântica à modernidade. Os 
motivos dessa frustração na Europa e no Brasil, no entanto, pare‑
cem ser distintos. Lá as causas parecem estar ligadas à incapacidade 
de a Revolução Francesa e o capitalismo realizarem suas promessas 
utópicas e projetos de ascensão social; aqui, a frustração parece 
dever‑se, em muito, ao fato de o progresso nem ao menos ter chega‑
do. Ora, os românticos brasileiros viviam em um contexto marcado 
por contradições culturais, sociais e políticas. No tempo de Ber‑
nardo Guimarães, a Europa emitia discursos de liberdade e desen‑
volvimento cultural, enquanto o Brasil praticava o regime escravo‑
crata e possuía um meio intelectual incipiente, no qual o homem de 
letras via‑se – isso quando privilegiado – obrigado a exercer profis‑
sões adaptadas a um meio patriarcal e oligárquico, pouco condi‑
zente com as ambições de artista. Quanto à liberdade de criação 
apregoada pelos românticos, no Brasil o meio editorial era regido 
pela censura às criações mais subversivas, obrigando Bernardo 
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Guimarães a desenvolver uma poesia secreta que por muito pouco 
não escapou ao esquecimento.

No caso de Cruz e Sousa, a ciência positivista, emblema da ci‑
vilização que ele mesmo admirou – em virtude de sua formação 
intelectual e sua intenção de se afinar com as descobertas da Euro‑
pa moderna –, marcou‑o com o estigma da inferioridade por conta 
de sua etnia e forneceu justificativa propícia à segregação dos ne‑
gros em um país escravocrata. Já o meio letrado de sua época (ain‑
da quase tão exíguo quanto ao tempo de Bernardo Guimarães),  
a despeito de ambicionar acertar o passo com as novidades estéti‑
cas importadas da Europa, viu com maus olhos a vanguarda repre‑
sentada pelo simbolismo.

Assim como os românticos da Europa, os brasileiros também se 
viam rodeados por um meio hostil a suas ambições poéticas, o que 
os empurrou cada vez mais para as profundezas de sua imaginação. 
Bernardo Guimarães e Cruz e Sousa, contudo, não se contentaram 
em expressar apenas as formas mais harmoniosas de seu universo 
lírico, como muitos dos românticos brasileiros, mas aderiram à re‑
beldia latente no espírito do romantismo. Para isso, se valeram das 
formas turvas do grotesco e imprimiram em suas líricas uma res‑
posta violenta ao mundo que os havia rejeitado por explorarem uma 
forma de beleza que destoava da estética de seu tempo – em outras 
palavras, por criarem uma forma de beleza inovadora.

O grotesco, conforme pretendemos mostrar ao longo deste tra‑
balho, é um recurso a serviço da rejeição romântica da estética ofi‑
cial. Dado seu poder de ruptura com os padrões, o grotesco serviu 
de instrumento da revolta estética do romantismo, tendo contribuí‑
do de modo decisivo para a constituição da nova beleza romântica, 
a qual rendeu frutos na estética moderna, ajudando‑a a configurar 
sua forma. Como o romantismo é uma das vertentes estéticas mais 
persistentes e determinantes no contexto cultural da modernidade, 
e o grotesco é um expediente íntimo das inovações que o romantis‑
mo legou à posteridade, as ambiguidades da estética moderna fo‑
ram determinantes para a constituição da identidade poética e do 
estilo dos dois líricos brasileiros. Muitos dos “temas da moderni‑
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dade” apresentam‑se em sua poesia, materializando‑se, frequente‑
mente, por meio dos expedientes fornecidos pelo grotesco.

Realidade relativa e eu absoluto

A estética romântica representou na história da arte um divisor 
de águas no que tange à noção de belo, pois expandiu as fronteiras 
desse conceito que, nas estéticas de orientação classicista, achava‑
‑se atrelado a definições precisas de gêneros e categorias. O belo no 
romantismo tem uma natureza contrastante e contraditória, refle‑
tindo sua busca pela originalidade e rebeldia, sua oposição crítica à 
tradição e a busca pelo novo.1

O pensamento romântico é libertário, nascido no seio das con‑
quistas burguesas que encontram uma hipérbole nos ideais da Re‑
volução Francesa. Uma vez que a visão de mundo alentada pela 
burguesia conta com a individualidade como uma de suas princi‑
pais características, a sensibilidade romântica colocará em foco o 
sujeito, que se evidenciará, amiúde, em oposição ao exterior e à tra‑
dição, chegando a encarnar algumas vezes a antítese de seu meio.

Quanto ao primeiro desses aspectos – a natureza político‑
‑revolucionária do movimento romântico –, devemos ter em men‑
te que o romantismo caracteriza‑se por sua aversão ao modus  
vivendi utilitário da burguesia, pela crítica às transformações acen‑
tuadas que o progresso imprimiu nos padrões sociais, e pela recusa 
em subordinar a visão de mundo aos ditames da razão – elementos 
que permearam as estéticas vinculadas à ilustração do século 
XVIII, o neoclassicismo, portanto. Todavia, não parece ser possí‑
vel negar a filiação do romantismo à Revolução Francesa do final 
do século XVIII. Se em muitos aspectos, como dito, o romantismo 
se opõe ao direcionamento que o espírito das revoluções e con‑
quistas burguesas deu à história do Ocidente, em alguns outros – 
tais como o primado do indivíduo, a liberdade e a crença de que as 

1 As relações do romantismo com a tradição serão mais bem discutidas em capítulos 
posteriores.
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mudanças podem confluir em utopias sociais –, o movimento ro‑
mântico dá respaldo ao discurso da revolução de 1789. Esse paren‑
tesco entre os postulados do romantismo e a visão de mundo ins‑
taurada pelas vitórias burguesas tem reflexo inclusive em sua 
relação com o neoclassicismo. Basta lembrarmos que Rousseau, 
um dos autores mais importantes para a gênese do romantismo, 
também foi influência capital para o século das Luzes, assim como 
o iluminista Diderot guarda algo de romântico, particularmente 
em seu elogio da imaginação (Löwy e Sayer, 1995, p.86). No estudo 
intitulado Revolta e melancolia, Michael Löwy e Robert Sayer rela‑
tivizam a conhecida oposição entre o pensamento iluminista e o ro‑
mântico, mostrando as semelhanças entre essas duas correntes cul‑
turais. Para os autores,

O romantismo e o iluminismo coexistem em todos os séculos da 
modernidade, do século XVIII ao XX [...] A relação entre os diferentes 
romantismos e o espírito (ou os espíritos) do iluminismo não é cons‑
tante. Portanto, não é possível, de modo algum, concluir que o roman‑
tismo representa, em geral e necessariamente, uma rejeição total do 
iluminismo em seu conjunto. [...] Muitas vezes, o romantismo tam‑
bém se apresenta como uma radicalização, uma transformaçãocontínua 
da crítica social do iluminismo. (Löwy e Sayer, 1995, p.88‑9)

Löwy e Sayer (1995, p.88) ainda destacam pensadores e artistas 
nos quais princípios da ilustração estão coadunados aos novos ím‑
petos românticos, tais como Herder, Shelley, Heine e Hugo, os 
quais, para os autores, “estão longe de ser adversários do iluminis‑
mo”. É válido lembrar ainda, como indício da intimidade entre a 
Revolução e o romantismo, o fragmento 216 do Athenäum, no qual 
Friedrich Schlegel afirma que:

A Revolução Francesa, a Doutrina das ciências de Fichte e o Meis‑
ter de Goethe são as maiores tendências da época. Quem se sentir pro‑
vocado por essa constelação, quem não considerar importante uma 
revolução que não seja ruidosa e material, ainda não atingiu a perspec‑
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tiva elevada e ampla da história da humanidade. (Schlegel, 1991, 
p.40)

Nessa afirmação é possível flagrar Friedrich Schlegel, um dos 
mais destacados pensadores românticos, prestando tributo ao mar‑
co cultural que também teve ressonância entre o classicismo e a 
uma obra que atesta ligação profunda com o espírito burguês; 
excetuando‑se a Doutrina das ciências (obra influente para a consti‑
tuição do idealismo de cunho romântico alemão), as duas outras 
“tendências” citadas por Schlegel são compartilhadas pelos artistas 
e pensadores representantes da burguesia – a Revolução Francesa e 
Os anos de aprendizado de Wilhelm Meister, romance de Goethe.

Como estética comprometida com a realização das faculdades 
mais íntimas do indivíduo, o romantismo valoriza a arte singular e 
única (sem precedentes), na qual o artista expressa sua individuali‑
dade particular – daí o elogio da imaginação espontânea e do pro‑
duto estético inventivo. Em Conversa sobre a poesia, de Friedrich 
Schlegel, a personagem Andrea manifesta sua concepção de arte ao 
afirmar: “Justamente entre os alemães [a poesia] se tornará uma 
profunda ciência de verdadeiros eruditos e a arte sofisticada de poe
tas inventivos” (Schlegel, 1994, p.46 – grifo nosso).

Schlegel, como um dos pensadores mais influentes do primeiro 
romantismo alemão, defende o surgimento de uma poesia de natu‑
reza plural, capaz de comportar o todo e que, antes de tudo, seja 
original. Uma poesia única que, em seu pensamento, por vezes, as‑
sume a conotação de uma nova mitologia, uma forma de união mí‑
tica que parte das instâncias mais particulares do indivíduo, encon‑
trando, contudo, correspondência em todos os outros homens. Se 
em Kant a contemplação estética é vista como único elo entre as 
sensibilidades humanas isoladas, sendo, portando, concebida como 
uma faculdade de julgamento universal (Eagleton, 1993), para 
Schlegel, a poesia supriria a carência que o homem moderno sente 
do sagrado, elemento que, segundo ele, convivia com a arte na An‑
tiguidade:
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Afirmo que falta a nossa poesia um centro, como a mitologia o foi 
para os antigos, e tudo de essencial que a arte poética moderna fica a 
dever à antiga reside nessas palavras; nós não temos uma mitologia. 
[...] é chegado o momento em que devemos colaborar seriamente para 
produzi‑la. Pois ela nos virá através do caminho inverso da de outrora, 
que por toda parte surgiu como a primeira floração da fantasia juvenil, 
diretamente unida e formada com o mais vivo e o mais próximo do 
mundo dos sentidos. A nova mitologia deverá ao contrário, ser elabo‑
rada a partir do mais fundo do espírito; terá de ser a mais artificial de 
todas as obras de arte, pois deve abarcar todo o resto, um novo leito 
para a velha e eterna fonte primordial da poesia; ao mesmo tempo, o 
poema infinito, que em si oculta o embrião de todos os outros poemas. 
(Schlegel, 1994, p.51)

Para Schlegel, a mitologia moderna deveria ser concebida como 
obra artificiosa – como um grande poema universal, que serviria 
como forma de inspiração aos outros poemas. Tal mitologia teria 
origem no mais fundo do espírito, instância que poderia ser vista 
como a individualidade mais recôndita. A despeito de sua origem 
pautada no particular, essa mitologia do sujeito seria um ponto de 
união entre todos os indivíduos. Das palavras de Schlegel podemos 
depreender que, para a sensibilidade romântica, a perspectiva indi‑
vidual é configuradora de toda a realidade exterior. A mitologia 
que reside em seu programa estético é similar à inspiração artística, 
consistindo em um grande poema primordial nascido no sujeito e, a 
despeito disso, portador de uma potencialidade universalizante. 
De fato, Schlegel parece compreender toda a humanidade a partir 
do indivíduo, mais precisamente, a partir do indivíduo inspirado  
– do gênio. Ao subordinar a reflexão sobre a poesia ao fazer poé‑
tico, acentuando a impossibilidade de se pensar a poesia exceto por 
meio de poemas, Schlegel dá relevo a essa função central que o su‑
jeito possui no pensamento romântico:

Todo ponto de vista [a respeito da poesia] será verdadeiro e bom, 
na medida em que for, também ele, poesia. Como porém sua poesia é 
limitada, é a sua, do mesmo modo a perspectiva que dela possui não 
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tem como escapar à limitação. E isto o espírito não pode suportar, sem 
dúvida porque sabe, sem saber, que nenhum homem é apenas um ho‑
mem, pois pode e deve ser, ao mesmo tempo, verdadeira e efetivamen‑
te toda a humanidade. (Schlegel, 1994, p.30)

Como se pode notar, o ideal de indivíduo romântico parte de 
uma concepção de sujeito que, imerso em seu isolamento particu‑
lar, consegue, paradoxalmente, canalizar toda a humanidade. Ao 
contrário da concepção clássica, o indivíduo não é fruto do meio 
externo, visto como produto direto da tradição, mas, sim, deve 
impor‑se como ser distinto dentre os outros, residindo na distinção 
seu caráter humano universal. A obra estética intercambiaria essa 
relação entre todas as sensibilidades isoladas tendo como centro a 
perspectiva individual.

A perspectiva individual coloca o eu como ponto de referência 
do mundo. Assim, o gênio, uma espécie de extrapolação dos pode‑
res individuais, torna‑se um verdadeiro farol da humanidade. Com 
efeito, Márcio Suzuki destaca que, para Herder, o gênio representa 
a hipérbole da individualidade. Segundo a concepção do pensador 
alemão:

O gênio está adormecido no homem, como a árvore no germe: ele é 
a medida individualmente determinada da intimidade e da expansão de 
todas as faculdades e sentimento desse homem, como também [...] sua 
força vital e índole. (Herder apud Suzuki, 1998, p.63)

Mesmo que a genialidade seja um caso de distinção, pode‑se di‑
zer que o caminho que vai do homem comum ao gênio parece pas‑
sível de ser trilhado por qualquer um, visto que a via da inspiração 
(pela qual o gênio envereda) surge de faculdades misteriosas, não 
definidas racionalmente, mas comuns a todos. Nesse caminho, o eu 
é visto como configurador de mundos; como a genialidade anda de 
mãos dadas com a originalidade, essa última surge como um dos 
pendores do indivíduo em busca de sua afirmação e distinção. A 
originalidade, por sua vez, demonstra íntimas relações com a extra‑
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vagância, do que possivelmente deriva o gosto generalizado que os 
românticos demonstram pelo único, pelo raro e, muitas vezes, pelo 
estranho.

Octavio Paz aponta para o fato de o indivíduo moderno2 mos‑
trar‑se carente de uma religiosidade e de uma mitologia que confi‑
ra a ele alicerce para a compreensão do mundo e um vínculo com o 
todo. Essa ausência provocaria um sentimento de orfandade ex‑
presso em temas típicos do romantismo, sendo um dos mais an‑
gustiantes a morte de Deus, primeiramente cantada por Jean Paul 
Richter no poema intitulado O sonho, e que, posteriormente, ator‑
mentaria o imaginário romântico com figurações de ausências e 
abismos sem fim.

Embora tenha assumido com o decorrer do tempo o papel de 
um niilismo libertador (como se observa no pensamento de Nietzs‑
che), inicialmente o tema da morte de Deus apresenta‑se como uma 
ironia dolorosa que busca enfatizar a ausência de fundamentos sóli‑
dos do homem moderno, que se entrega à análise crítica e relativi‑
zadora da História. Se, por um lado, a ausência de uma força regen‑
te do universo permite ao indivíduo romântico fazer as vezes de 
demiurgo de seu mundo particular, por outro, a falta de Deus pare‑
ce submergir a consciência moderna em uma vacuidade perturba‑
dora. O livre‑arbítrio cristão já havia liberado o homem ocidental 
dos ditames do destino, colocando a responsabilidade nas mãos de 
Deus. Com a morte de Deus, o caos metafísico parece inscrever‑se 
na sensibilidade dos pensadores recentes, tendo como um dos pos‑
síveis frutos a busca desesperada por novos alicerces e nexos entre a 
humanidade e o mundo exterior – para a qual a teoria de Friedrich 
Schlegel da nova mitologia parece fornecer um exemplo.

A fim de atender a essa necessidade, o homem moderno nutrir‑
‑se‑ia de fragmentos de mitos e religiões para a configuração de reli‑
giões particulares. Condizentes com o insulamento individual, essas 
crenças subjetivas corresponderiam ao que Octavio Paz chama de 

2 Octavio Paz estabelece como “moderno” o período que se inicia com o romantismo 
e se estende até as estéticas de vanguarda do início do século XX.
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religião moderna – uma religião sem Deus, cuja função parece ser 
antes amenizar a constatação da imersão da individualidade na va‑
cuidade que estabelecer uma síntese entre o homem e o sagrado.

A nova mitologia de Schlegel seria precisamente a própria poe‑
sia, e, de fato, observa‑se uma tentativa de busca do transcendente 
na arte romântica; atento a esse aspecto, Octavio Paz define a reli
gião moderna, nascida entre os artistas românticos, por duas cate‑
gorias – analogia e ironia (Paz, 1994b).

Gêmeos antípodas: analogia e ironia

A analogia seria a potencialidade que a linguagem artística tem 
de promover a correspondência entre todos os conceitos existentes, 
inclusive entre os mais discrepantes. É comum na arte romântica o 
gosto pela união do aparentemente inconciliável pelos nexos da 
analogia. Professada já no início do movimento por Novalis, poeta 
e pensador de relevo entre os primeiros românticos alemães, a ana‑
logia viria a ser um dos postulados mais duradores de todo o ro‑
mantismo, tendo sido legada às gerações posteriores, encontrando 
solo profícuo no simbolismo francês, o qual tem seu conceito de 
analogia inspirado nas “Correspondances”, de Baudelaire, e uma 
de suas manifestações mais pungentes no poema das “Voyelles”, de 
Rimbaud.

Todo o processo composicional da poesia simbolista guarda se‑
melhanças com o princípio analógico que rege as correspondências 
de Baudelaire. A origem mística da analogia parece ter servido con‑
venientemente ao status autônomo e transcendente reclamado pela 
poesia ao longo do romantismo. É justamente pelas experiências 
analógicas que a “alquimia do verbo” dos poetas modernos se ope‑
ra, de modo que a analogia parece comportar precisamente a facul‑
dade demiúrgica que o gênio reclama para si. No simbolismo 
observam‑se vários desdobramentos do conceito analógico, desde a 
influência legada por Baudelaire, passando pelas vogais coloridas 
de Rimbaud, até a tese instrumentalista de René Ghil. Mesmo nas 
vanguardas, propositalmente ou não, é possível se observar o lega‑
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do analógico, já a serviço do novo olhar sobre o real que os artistas 
iconoclastas do início do século XX quiseram despertar. A simulta‑
neidade da poesia cubista de Apollinaire, por exemplo, a apresen‑
tação aglutinada de múltiplos planos de percepção, que orienta o 
leitor para a conclusão de que espaço e tempo são categorias que se 
diluem sobre o impacto de correspondências, parece ter um paren‑
tesco com a velha analogia que ocupa o lugar de um dos primeiros 
meios pelo qual o homem buscou organizar a realidade e que os ro‑
mânticos trouxeram para a poesia.

A analogia romântica, por sua vez, tem origem muito remota – 
no misticismo primitivo de muitos povos –, e, possivelmente, leitu‑
ras de místicos como Swedenborg tenham popularizado a analogia 
entre os românticos. Emanuel Swedenborg, em pleno Século das 
Luzes, estrutura um sistema místico, oposto ao primado da racio‑
nalidade então em voga. É curioso que o pensamento de Sweden‑
borg tenha tido origem em concepções oriundas da cosmologia me‑
dieval; isso mostra, mais uma vez, quão íntima é a relação do 
romantismo com a Idade Média.

As origens místicas do conceito analógico parecem deixar vestí‑
gios na própria concepção de arte dos românticos, sendo a poesia 
vista por eles como instrumento a serviço de operações mágicas. A 
analogia dá à poesia status de Universo, ao passo que o Universo é 
visto como um grande poema (Paz, 1994b, p.90‑100). Concebendo 
toda a realidade como um grande poema no qual todos os outros 
encontram simulacros, os românticos transpuseram para a poesia 
conceitos analógicos há muito conhecidos no Ocidente. Um exem‑
plo é a música das esferas, crença de origem grega que entre os pen‑
sadores do Renascimento foi revisitada para explicar o aparente 
ritmo que move os orbes celestes, os quais, por sua vez, têm refle‑
xos diretos na vida da Terra, visto que suas conjunções não apenas 
ditam os fenômenos naturais como também (acreditava‑se nessa 
época) influenciam o destino dos homens.

Se a analogia promove a síntese de conceitos, muitas vezes dos 
contrários, outra categoria parece desempenhar o papel de eviden‑
ciar as fissuras nos nexos analógicos, podendo ser vista como seu 
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gêmeo antípoda – trata‑se da ironia. A ironia poderia ser definida, 
grosso modo, como o gosto pela discrepância, o relevo dado aos con‑
trastes na obra de arte. Enquanto a analogia se pauta pela aproxi‑
mação de conceitos, criando relações de semelhança, a ironia coloca‑
‑os face a face, de maneira que se possa contemplar toda a sua 
diferença. A chamada ironia romântica foi mais precisamente con‑
ceitualizada por Friedrich Schlegel, e em seu pensamento é defini‑
da como uma espécie de consciência do caráter lúdico da obra de 
arte. A ironia no pensamento de Schlegel surge mesmo como uma 
palavra de ordem, uma categoria necessária à renovação da estética. 
Em Conversa sobre a poesia é exposto o desejo dos românticos de 
recobrir toda a produção estética, das mais sérias e pretensiosas às 
mais populares, pelo ludismo labiríntico da ironia: “Mesmo em gê‑
neros completamente populares, como o drama, por exemplo o 
drama, exigimos ironia; exigimos que os acontecimentos, as pesso‑
as, todo o jogo da vida, em suma, seja efetivamente tomado e apre
sentado como um jogo. Isso nos parece essencial e não está tudo aí” 
(Schlegel, 1994, p.58 – grifo nosso).

Contrapondo realidades distintas por meio da união de gêneros, 
como no tragicômico, evidenciando o artificialismo dos produtos 
estéticos por meio de intervenções metatextuais e nesse processo, 
algumas vezes, ficcionalizando o próprio real, os artistas românti‑
cos valem‑se dos expedientes da ironia para submeter a arte à ótica 
do jogo. Segundo o filósofo italiano Gianni Vattimo, a ironia é de 
grande importância para o romantismo por expressar a autorrefe‑
rencialidade da arte, discurso esse apropriado aos ideais de auto‑
nomia artística e à concepção da arte como mecanismo de reflexão 
filosófica entrevistos no romantismo:

In effetii il concetto romantico dell’ironia può ben a ragione essere 
considerato come il primo massiccio afermarsi della tendenza all’auto‑
riferimento in litteratura. Le poetiche dei romantici non sono mai tan‑
to discorso técnico sul modo di far arte, enunciazione di programmi 
produttivi, am sempre riflessione sul significato dell’arte. (Vattimo, 
1985, p.36)
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Como se pode notar na afirmação de Schlegel reproduzida ante‑
riormente, a ironia parece necessária à arte, pois, sendo a vida um 
jogo de simulacros e ilusões, apenas uma linguagem lúdica seria ca‑
paz de captar‑lhe o essencial. Se a analogia concebe a realidade re‑
gida por uma grande música universal, ou grande poema, a ironia 
parece apresentar o Universo como um jogo de espelhos em que é 
impossível distinguir os reflexos das figuras de carne e osso. A iro‑
nia é determinante para a estética e sensibilidade românticas. Se‑
gundo Paz (1994, p.63), ela constitui uma das correntes “mais po‑
derosas e persistentes da literatura moderna: o gosto pelo sacrilégio 
e pela blasfêmia, o amor pelo estranho e pelo grotesco, a aliança en‑
tre o cotidiano e o sobrenatural, em uma palavra, a ironia – grande 
invenção romântica”.

Como se pode observar, a analogia converge para a indistinção 
dos conceitos, ao passo que a ironia tende ao discrepante e à evidên‑
cia do singular. Enquanto uma harmoniza a realidade num único 
ritmo, a outra se expressa por meio da dissonância. A analogia, de 
certa forma, traz para a poesia uma potencialidade mítica, recupe‑
rando crenças antigas na correspondência entre as instâncias do 
Universo. Ela trata a arte em relação à magia, algo flagrante, por 
exemplo, na associação entre criação poética e alquimia comum aos 
petits romantiques e simbolistas – haja vista o poema “Alchimie du 
verbe”, de Rimbaud. Já a ironia relaciona‑se com a analogia tra‑
zendo‑a ao chão, atualizando‑a, chegando mesmo a desmistificá‑la. 
Octavio Paz, com efeito, vê a analogia como um conceito íntimo a 
uma concepção mítica de mundo, enquanto a ironia seria algo mais 
estritamente moderno:

Ironia e analogia são irreconciliáveis, A primeira é filha do tempo 
linear, sucessivo e irrepetível; a segunda é a manifestação do tempo cí‑
clico: o futuro está no passado e ambos no presente. A analogia se inse‑
re no tempo do mito, e mais ainda: é seu fundamento; a ironia pertence 
ao tempo histórico, é a consequência (e a consciência) da história. A 
analogia converte a ironia em mais uma variação do leque das seme‑
lhanças, porém a ironia rasga o leque. A ironia é a ferida pela qual san‑
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gra a analogia; é a exceção, o acidente fatal, no duplo sentido do termo: 
o necessário e o infausto. A ironia mostra que se o universo é uma es‑
crita, cada tradução dessa escrita é diferente, e que o concerto das cor‑
respondências um galimatias babélico. A palavra poética acaba em 
uivo ou silêncio: a ironia não é uma palavra nem um discurso, mas o 
reverso da palavra, a não comunicação. (Paz, 1994b, p.100‑1)

Enquanto a analogia torna o poeta moderno parte da audiência 
da música das esferas, ao som da qual pensadores e místicos do pas‑
sado alcançaram a consciência transcendente de que toda a existên‑
cia é regida pela mesma harmonia, a ironia representa, noutro polo, 
a finitude que o assombra. As possibilidades analógicas da poesia 
permitem que, por meio da transcendência, o artista flerte com o 
tempo cíclico e imortal dos mitos, no qual é passível ao indivíduo 
unir‑se ao todo; contudo, nas épocas recentes, ditadas pelo rumo 
linear da História, a transcendência pode‑se encaminhar ao vazio. 
A via pode romper‑se bruscamente, e nas instâncias sublimadas; 
em vez de encontrar a síntese de tudo, o poeta pode deparar‑se com 
o silêncio – eis o percurso perigoso da ironia, que reserva como úni‑
ca alternativa ao Nada a perspectiva do jogo.

Talvez a aridez niilista entrevista no cerne da ironia tenha leva‑
do Hegel a considerá‑la com grandes reservas – se não com franca 
hostilidade. Em sua estética, a ironia é vista como um fenômeno 
deletério do pensamento moderno, uma categoria que isola o sujei‑
to em mundos artificiais e concebe o universo exterior ao ironista 
como um construto de mentiras. A ironia, para Hegel, nasceria da 
influência que o egocentrismo do pensamento de Fichte desempe‑
nha sobre a teoria de Friedrich Schlegel. Fichte e F. Schlegel com‑
partilham a crença de que não existe realidade exterior ao eu, por‑
tanto, mais do que autonomia face ao real, o Eu teria a pretensão de 
ter o controle absoluto sobre ele.

Já Hegel (1974, p.141) coloca em relevo que, nessa concepção 
individualista, “tudo o que é, é para o eu, e tudo quanto existe me‑
diante o eu, pode também pelo eu ser destruído”. A ironia, uma das 
forças do gênio para Schlegel, seria, para Hegel, a hipervalorização 



LIRA	DISSONANTE	 71

do indivíduo voltada contra o mundo com o objetivo de destruir 
seus fundamentos:

a ironia, que é própria da individualidade genial, consiste na autodes‑
truição de tudo o que é nobre, grande e perfeito, de modo que a arte 
fica reduzida, até em suas produções objetivas, à representação da 
subjetividade absoluta, visto que tudo quanto para o homem tem va‑
lor e dignidade se revela inexistente após a autodestruição. Razão é 
essa para que se não tome a sério, não só a justiça, a moral, e a verdade, 
mas também o sublime e o melhor que, ao manifestarem‑se nos indi‑
víduos, nos seus caracteres e suas ações, a si próprios se desmentem e 
destroem, isto é, não passam de uma ironia de si próprios. (Hegel, 
1974, p.143)

Como se pode ver, Hegel vê na ironia uma possibilidade icono‑
clasta que ameaça inclusive o ironista. Seu posicionamento parece 
justificável, já que uma categoria que relativiza ao extremo as ver‑
dades apriorísticas (como é o caso da ironia) parece opor‑se violen‑
tamente à doutrina idealista da qual Hegel era tributário. Com 
Hegel, a ironia passa a ser definida como uma egolatria perigosa, 
uma expressão de um eu absoluto, que se coloca na contramão de 
todos os conceitos para afirmar sua autonomia. De fato, a con‑
cepção de Hegel sobre a ironia romântica ecoou em outras críticas 
ao romantismo. Já no século XX, por exemplo, encontramos em 
Henri Lefebvre julgamentos semelhantes aos de Hegel sobre a iro‑
nia romântica. Para Lefebvre, ela

reduzia a natureza ao ego [...] para em seguida representar o ego como 
a natureza [...] desde então, esta atividade criadora, demasiado cons‑
ciente de si dobra‑se sobre si e corre o risco, o de desdenhar a obra e de 
não se realizar mais em ato. Juntando‑se a si, ela se compraz com seus 
caprichos, ela só quer seduzir, irritar (provocar, desafiar) ou agradar. 
A subjetividade assim afirmada contradiz‑se na prática e esgota‑se. 
[...] Procedendo por redução do sério ao divertimento e da obra ao 
jogo, a ironia logo leva a sério seus gracejos. [...] Esta ironia que parte 
de dentro não se abre nunca sobre nada, e nem mesmo sobre mesmo 
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sobre o Nada. Pulveriza‑se. Então ela cede e capitula, depois de muitas 
declarações tumultuosas contra os filisteus, o ironista emburguesa‑se. 
Ou então, se mata. (Lefebvre, 1969, p.23‑4)

Lefebvre mostra‑se atento a questões que parecem ter perturba‑
do também Hegel no que tange à ironia – com seu movimento de 
mascaramento, autocrítica e reflexos fugidios, a ironia, a olhos mais 
pragmáticos, não parece erigir nenhum produto consistente. Hegel 
viu nela uma faculdade que desacreditava a moral e mesmo dessa‑
cralizava os produtos da tradição; já Lefebvre vê nos jogos capricho‑
sos e subjetivos da ironia uma total alienação diante da prática so‑
cial. Se no período que separa Hegel de Lefebvre a ironia provou ser 
um elemento patológico da sensibilidade moderna, não se pode afir‑
mar com segurança; o fato é que Friedrich Schlegel não creditou à 
ironia uma potencialidade negativa e esterilizadora que insula o in‑
divíduo em si próprio e o mune de armas contra o mundo externo. 
Pelo contrário, em seu pensamento, ela mostra‑se uma força que, 
antes de configurar simulacros e mentiras, possui a capacidade de 
desvelar o que há de essencial na realidade. Traçando‑se um para‑
lelo com a perspectiva idealista, a ironia seria um meio de se alcançar 
as instâncias inteligíveis por meio do jogo com as representações do 
real – por meio do distanciamento dos objetos de observação, sejam 
eles exteriores ou internos ao indivíduo, o ironista poderia avaliar 
criticamente o real, exercendo inclusive a autocrítica. Concebida 
por Schlegel como uma forma de “bufonaria transcendental”, a iro‑
nia seria uma forma de evidenciar a verdade. Márcio Susuki analisa 
a ironia de Schlegel definindo‑a do seguinte modo:

ironia científica do pensamento investigativo e do supremo conheci‑
mento “[...] ela é a capacidade de se elevar acima de ‘suas contradições 
secretas’ e de alcançar a plena consciência de si, harmonia de suas  
forças [...] Sinônimo de ‘intuição intelectual’ e de ‘onipotência’ das dis‑
posições que estariam adormecidas, a ironia é ‘consciência clara’ in‑
teiramente lúcida, pois é a percepção da relatividade da oposição ex‑
terior‑interior e, portanto, a capacidade de se situar na interface de um 
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e outro: é o ponto de indiferença entre ambos”. (Suzuki, 1998, 
p.163‑4)

Podemos dizer que a ironia de Friedrich Schlegel, assim como o 
ingênuo que diz que o rei está nu, vale‑se de expedientes lúdicos e 
“rebaixa” as faculdades elevadas do pensamento à instância da vida 
comum, e, dialeticamente, alça a vida comum ao patamar da autor‑
reflexão. Essa linha de pensamento parece corresponder à conheci‑
da aspiração romântica à totalidade, à universalidade e à síntese, 
visto que a ironia alia muito estreitamente o pensamento filosófico 
e a representação estética.

Como se pode observar, para Schlegel, a ironia tem uma fa‑
culdade conciliadora e, em muitos aspectos, ocupa a função de 
operar correspondências e transcendências que a assemelham à 
analogia; contudo, sua ação se dá por meio das contradições e  
riscos do tempo moderno, sobre o qual o Nada deita a sua sombra 
constantemente. Parece evidente que, no cerne do conceito de iro‑
nia de Schlegel, há uma ambivalência que beira o oximoro – ao co‑
locar em relevo as dissonâncias que sustentam os conceitos de rea‑
lidade preconcebidos, subordinando‑os a um contrassenso que 
poderia chegar a ameaçar a sua existência, a ironia busca eviden‑
ciar o caráter “substancial” do real.

Os elementos que sobrevivem aos jogos irônicos depurariam a 
percepção da verdade. Em uma instância mais individual, a ironia 
seria um recurso ainda mais preciso, visto que, ao empreender o 
distanciamento de si próprio, através da autoparódia, o ironista vê‑
‑se mais apto ao autoconhecimento – nesse caso, a distância é um 
ângulo privilegiado para a consciência. É precisamente como ins‑
trumento a serviço de um olhar crítico e relativo que busca o desve‑
lamento do real que a ironia é vista por Schlegel. Como lemos em 
René Wellek,

Schlegel considera a ironia como a luta entre o absoluto e o relativo, 
a consciência simultânea da impossibilidade e a necessidade de uma 
descrição completa da realidade. O escritor deve sentir‑se ambivalente 
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e à parte dela, maneja‑a quase brincando. “A ironia é a consciência to‑
tal do caos infinitamente pleno” do mundo escuro e inexplicável, mas 
também, em grande medida, autoconsciente, pois a ironia é autoparó‑
dia, “bufonaria transcendental” que “paira acima da arte, da virtude  
e do gênio”. A ironia é assim, associada à “poesia transcendental”, à 
“poesia da poesia” [...] A ironia para Schlegel, é objetividade, superio‑
ridade completa, desprendimento, manipulação do assunto. (Wellek, 
1965, p.13)

O papel da ironia e da analogia na constituição da estética mo‑
derna coloca em relevo o fato de serem conceitos cambiantes entre 
si. Complementares e ao mesmo tempo antagônicos, essas duas ca‑
tegorias podem ser observadas em toda a produção artística vincu‑
lada ao romantismo, e, como alega Paz, servem para definir o cará‑
ter mágico que está no cerne da poesia romântica.

De fato, no romantismo a poesia é vista como dotada de poderes 
performáticos. O poema funda realidades novas ao ser construído, 
algo que faz do poeta uma espécie de demiurgo num mundo sem 
deuses. Por conta disso, o que aqui se vem chamando de mitologia 
romântica, ou religião moderna, será algo individual. Seja embalada 
pelas correspondências analógicas que o poeta ouve sozinho em sua 
imaginação, seja provocada pela vertigem dos espelhos irônicos, a 
concepção estética moderna será gestada no isolamento do sujeito.

A hipervalorização do individual na arte romântica terá como 
consequência a busca do original, o que muitas vezes implicará a 
evidência do estranho. O olhar particular do artista romântico ten‑
de a configurar mundos por meio do extravagante. A beleza passa‑
rá a residir no singular, o que, em casos extremos, resultou em uma 
verdadeira subversão do conceito canônico de belo. Os mecanis‑
mos da ironia e o gosto romântico por rebeldia expandiram larga‑
mente o conceito de belo, chegando mesmo à inclusão do horrendo 
no belo. Mario Praz (1994, p.45) enfatiza que a sensibilidade esté‑
tica romântica forja novos padrões de beleza e acaba por inaugurar 
uma tradição de gosto pelo feio, de encarnação da beleza ideal no 
sinistro, torpe e no mal. O gosto romântico pelos contrastes e sua 
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busca por uma arte que comportasse o todo, inclusive o que o clas‑
sicismo não considera motivo poético (como o feio, o vulgar e o in‑
sólito), tem como uma de suas consequências a aceitação do he‑
diondo como promotor de fruição estética. A rebeldia inerente à 
arte romântica, ao extrapolar essa característica, parece ter eleito o 
horror como a verdadeira fonte da beleza. Essa é a origem do tipo 
de beleza contraditória frequente em muitas obras românticas.

Grotesco e a beleza do hediondo

Segundo Mario Praz (1994, p.45), “para os românticos, a beleza 
recebe realce daquelas coisas que parecem contradizê‑la; coisas 
horrendas; é beleza tanto mais apreciada quanto mais triste e do‑
lente”. Mario Praz lista ainda as primeiras obras em que esse tipo 
de beleza contraditória teria surgido, destacando‑se as produzidas 
na segunda metade do século XVIII, particularmente os romances 
góticos, vertente iniciada pelo O castelo de Otranto, de Horace Wal‑
pole. Esse gênero literário foi muito popular e se pautava em his‑
tórias que reuniam aventura, violência, erotismo e sobrenatural,  
e tem como expoente The Monk, de Matthew Gregory Lewis, ro‑
mance que muito influenciou as gerações românticas posteriores. 
A produção gótica traz um amálgama entre horror e beleza que será 
importantíssimo para a constituição do novo conceito de beleza 
como encarnação do contraditório e do horrendo:

A descoberta do horror como fonte de deleite e de beleza terminou 
por agir sobre o conceito de beleza: o horrível, na categoria do belo, 
terminou por se tornar um dos elementos próprios do belo. Do bela‑
mente horrível se passou, em graus sensíveis ao horrivelmente belo. A 
beleza do horrível não pode certamente considerar como uma des‑
coberta do século XVIII, ainda que somente aí a ideia alcançasse a 
consciência plena. (Praz, 1994, p.45)

Como observa Praz, a busca da fonte da beleza no horrendo 
não é exclusividade do século XVIII inglês. Com efeito, ao longo 
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da história da arte, podem‑se encontrar muitos exemplos de mani‑
festações de beleza no hediondo. Pode‑se citar como exemplo o 
fato de que a exploração do patético como veículo para a catarse na 
tragédia grega muitas vezes chega à descrição de cenas de horror 
extremo, como a violência que Medeia impõe aos próprios filhos 
na peça de Eurípedes ou a descrição do suplício de Prometeu em 
Ésquilo, condenado a ter o fígado devorado eternamente por uma 
ave, dentre tantos outros exemplos que abundam na dramaturgia 
da Antiguidade. Esse gosto pelo horror acentua‑se mais ainda em 
obras que influenciaram diretamente os postulados estéticos ro‑
mânticos, podendo‑se citar, nesse contexto, o drama elisabetano 
entre o final do século XVI e começo do século XVII, particu‑
larmente Shakespeare, em que o horror contribui ao belo mani‑
festando‑se de forma variada, desde a presença do sobrenatural, 
passando pela descrição de carnificinas e chegando mesmo à apre‑
sentação de cenas violentas. Saindo do contexto inglês, ainda no 
século XVII, encontra‑se o drama barroco, cujas histórias de ti‑
rania violenta e suplício também encontram manifestação na be‑
leza hedionda.

A diferença entre o romantismo e esses outros períodos reside 
no fato de que a estética romântica elegeu o horrendo como um 
dos atributos do belo ideal. O horror não está na arte apenas para 
atender a um fascínio pelo medo, ou a serviço da comoção morali‑
zante, mas sim como fonte própria de prazer, como algo a ser an‑
siado, como força motriz de êxtase. O horrendo torna‑se a fonte  
da beleza mais invulgar, e, como os românticos são afeitos ao raro, 
a beleza menos comum será condizente com o ideal.

O gosto pelo hediondo, como dito anteriormente, expressa a 
tendência dos românticos a privilegiar a representação do contras‑
tante na arte. O desenvolvimento de uma estética de contrastes pa‑
rece ter origem na busca de novos padrões artísticos e na oposição 
rebelde à tradição anterior ao romantismo. Como as estéticas clas‑
sicistas tomam como modelo obras que primam por equilíbrio e 
harmonia, imbuídas de ideais presentes nos conceitos de belo, bom 
e verdadeiro, o romantismo, em contrapartida, tenderá ao discre‑
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pante, ao inusitado e ao particular. Opondo‑se às regras de verossi‑
milhança e comedimento racional que o neoclassicismo foi buscar 
nas poéticas clássicas greco‑latinas – nessa época, a influência de 
Horácio na lírica é quase tão grande quanto a de Aristóteles no tea‑
tro –, o romantismo irá dar vazão às faculdades mais primitivas da 
subjetividade. Novalis elogia a linguagem desconexa e fragmen‑
tária dos sonhos, Friedrich Schlegel busca como ideal a poesia total 
que encontre o belo inclusive nas fontes mais inusitadas, Victor 
Hugo define a poesia de seu tempo como uma tensão entre o subli‑
me e o grotesco, e assim por diante.

O ímpeto de renovação observado no romantismo se deve em 
muito às suas fontes. Conforme aponta Benedito Nunes, a rejeição 
programática aos postulados iluministas levou os românticos à 
identificação de sua arte com aspectos mais obscuros da tradição:

No movimento romântico [...] entre as duas últimas décadas do sé‑
culo XVIII e os fins da primeira metade do século XIX [...] verificou‑
‑se a grande ruptura com os padrões do gosto clássico, prolongados 
através do neoclassicismo iluminista, fundiram‑se várias fontes filosó‑
ficas, estéticas e religiosas próximas, e reabriram‑se veios mágicos, 
místicos e religiosos remotos [...]. O romantismo foi, na verdade uma 
confluência de vertentes até certo ponto autônomas, vinculadas a dife‑
rentes tradições nacionais. (Nunes, 1993, p.52)

Como se pode observar, as obras que inspirariam os poetas ro‑
mânticos têm origem em modelos estranhos ao classicismo. Na 
cultura popular, o romantismo encontrou narrativas maravilhosas 
em que o sobrenatural se mostra inserido na realidade – o que é 
avesso ao império da Razão. Do legado cultural da Idade Média são 
extraídos vários elementos: as peripécias dos romances de cavala‑
ria, o sentimentalismo da lírica amorosa provençal, o riso espontâ‑
neo e vulgar da farsa. Além dessas influências, podem‑se citar os 
romances do Renascimento e maneirismo, nos quais abundam o 
jocoso e o paródico, tais como se observa na obra de Ariosto, Rabe‑
lais e Cervantes. Todavia, uma das influências fundamentais será o 
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teatro elisabetano, com destaque para Shakespeare, cujas obras 
apresentam um amálgama entre influências eruditas e populares.

Em Shakespeare é flagrante a união entre postulados dramáti‑
cos aristotélicos e a matéria oriunda de gêneros “vulgares”, como a 
farsa burlesca, a crônicas de reis e as crenças populares. A fim de 
evidenciar esse hibridismo, pode‑se citar, por exemplo, Sonho de 
uma noite de verão, comédia na qual fadas oriundas da cultura po‑
pular possuem nomes extraídos da mitologia grega,3 ou Macbeth, 
onde bruxas caracterizadas com o aspecto horrendo que as crenças 
do povo lhes deram encontram correspondência nas moiras clás‑
sicas, e, em seus feitiços, evocam Hécate, a deusa greco‑latina da 
magia e do submundo.

Não apenas com relação aos temas, como também ao desenvol‑
vimento da ação dramática, Shakespeare surge como um autor ím‑
par. Como suas peças mesclam momentos de extrema gravidade 
com intervenções burlescas, sua obra foi vista pelos primeiros ro‑
mânticos como exemplo de uma nova dramaturgia. O movimento 
pré‑romântico alemão, conhecido como Sturm und Drang, viu em 
Shakespeare a alternativa ao teatro então em voga (precisamente ao 
teatro classicista francês) que, pautado em moldes estritamente 
aristotélicos, parecia ter “engessado” a tragédia em um rigor formal 
não compatível com a sensibilidade estética arrebatadora e subje‑
tiva que estava em formação. Assim como o teatro de Shakespeare, 
todas as formas dramáticas populares foram valorizadas pelo Sturm 
und Drang. Vê‑se nessa época um resgate da farsa, do teatro de tí‑
teres e da Commedia dell’Arte. Personagens como Arlequim e Hans 

3 Como exemplo, pode‑se citar Titânia. As fadas, em geral, têm origem incerta entre o 
folclore popular de origem celta e germânica. Todavia, o nome “Titânia” remete aos 
titãs clássicos. Tal identificação aproxima a rainha das fadas de Sonho de uma noite de 
verão de deusas greco‑latinas, particularmente de Febe ou Cibele, a deusa relacio‑
nada à Lua, descendente de titãs, deusa que em muitos mitos tem aspectos asseme‑
lhados à outra divindade, Ártemis, senhora da caça. Pode‑se assim observar que, na 
peça de Shakespeare, o caráter selvagem e primitivo vinculado às fadas do folclore e 
sua identificação com o noturno (as fadas, como tantos outros espíritos da cultura 
popular, assombram as regiões ermas em horas escuras) e onírico encontra cor‑
respondente em mitos celebrizados pela cultura dominante.
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Wurst4 têm presença constante mesmo nas peças de teor sério, o 
que lhes atraiu a crítica de estetas afeitos a gêneros mais rigidamen‑
te fechados, seguindo‑se uma querela entre os tradicionalistas e os 
defensores de uma arte mais plural e espontânea. Justus Möser, em 
texto intitulado Arlequim ou a defesa do cômico grotesco, insere‑se 
nesse contexto como um defensor da concomitância entre o ele‑
mento burlesco e a matéria séria no teatro.

A influência do teatro popular de Shakespeare no espírito român‑
tico é tão grande que os pensadores do romantismo viram nele o pri‑
meiro poeta de sua geração, portanto, o primeiro poeta moderno. O 
impacto de Shakespeare sobre a sensibilidade romântica está eviden‑
te em Friedrich Schlegel, que alega que “todos os seus dramas [são] 
insuflados pelo espírito romântico que, unido à grande profundida‑
de, os marca da forma mais característica, deles fazendo um funda‑
mento do drama moderno que durará por toda a eternidade” (Schle‑
gel, 1994, p.44). Conhecedor do pensamento romântico alemão, 
Victor Hugo5 afixa à peça Cromwell (1827) um prefácio que teve o 
efeito de verdadeiro manifesto da então nova estética. Segundo esse 
texto, Shakespeare seria a realização máxima da poesia moderna: 
“Shakespeare é o drama; e o drama, que funde num mesmo alento o 
grotesco e o sublime, o terrível e o bufo, a tragédia e a comédia, é o 
caráter próprio [...] da literatura atual” (Hugo, 1988, p.37). Como se 
pode observar, é justamente a capacidade de romper as fronteiras de 
gêneros estabelecida pela tradição por meio da junção do antagônico 
que faz de Shakespeare o protótipo do gênio romântico.

Victor Hugo elogia no dramaturgo inglês sua capacidade de 
configurar o drama utilizando‑se de duas categorias estéticas opos‑

4 Personagem tradicional do folclore alemão. Tipo do trapaceiro que reúne em seu ca‑
ráter uma mistura de matreirice e ingenuidade, muito semelhante ao Arlequim da 
comédia popular italiana.

5 Wolfgang Kayser, no estudo intitulado Grotesco: sua configuração na literatura e na 
pintura, chama a atenção para o fato de que Victor Hugo era conhecedor de textos 
programáticos do romantismo alemão, tais como Conversa sobre a poesia, de Schle‑
gel. Segundo Kayser (2003, p.59), Hugo teve contato com o pensamento alemão me‑
diante traduções e o trabalho filosófico de Cousin.
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tas, o sublime e o grotesco. Com efeito, a arte romântica oscilará 
entre esses polos extremos: indo aos píncaros mais elevados e às 
grotas mais subterrâneas da realização estética, suas obras tendem 
a retratar tanto a beleza inefável quanto a incongruência extrava‑
gante. O gosto pelo inacessível e arrebatador encontrará correspon‑
dência no sublime, já a busca da beleza no hediondo, ambíguo e 
vulgar encontrará correspondência no grotesco. Portanto, o belo 
romântico contará com esses dois aspectos, o que mais uma vez re‑
mete à dualidade observada por Octavio Paz na relação entre ana‑
logia e ironia. O belo romântico tende aos extremos, sua fonte pare‑
ce localizar‑se justamente no raro, o que pode encaminhar a busca 
da beleza ao absolutamente grandioso, como também ao estranho e 
ao monstruoso. O grotesco será uma categoria importante para o 
entendimento do conceito de belo que surge no romantismo, visto 
que comporta em sua natureza ambígua o gosto pelo contraditório 
do qual se origina a busca da beleza no sinistro que caracteriza obras 
expressivas da estética romântica.

O grotesco é um conceito passível de muitas definições, visto 
tratar‑se de uma categoria que comporta manifestações estéticas 
multiformes. No entanto, em todas as definições do que se poderia 
chamar de grotesco romântico, observa‑se a recorrência da expres‑
são de contrastes agudos, os quais se manifestam comumente no 
hibridismo entre gêneros e no inesperado oriundo da intervenção 
do insólito e da subversão das convenções de verossimilhança. O 
grotesco, portanto, seria configurador de fenômenos contraditórios 
e ambíguos, uma categoria que se expressa por meio de híbridos 
que vão desde os monstros compostos por fragmentos de corpos 
estranhos entre si (que figuram nos ornamentos que dão origem ao 
termo grotesco6) até a fusão de elementos em geral inconciliáveis – 

6 O termo grotesco deriva de grotta, “gruta”, em italiano. Esse termo foi cunhado para 
definir um tipo de ornamento descoberto em escavações encontradas em Roma no 
século XV. O motivo ornamental descoberto na Domus Aurea de Nero foi tomado 
como singular, visto que apresentava figuras híbridas nas quais eram unidas partes 
de corpos oriundas de reinos diferentes da vida. Nesses ornamentos, evoluíam for‑
mas humanas misturadas a partes de corpos bestiais e ramos de plantas. A partir 
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conforme vemos na poesia moderna, que costuma expressar amál‑
gamas entre dor e riso, atração e repulsa, horror e beleza.

Como dito, o grotesco consiste em um dos elementos funda‑
mentais ao entendimento do romantismo, comportando muitas das 
inovações instauradas por esse movimento na estética ocidental. 
Considerando‑se a categoria do grotesco em termos latos, ela ex‑
pressa com precisão o gosto romântico pelos contrastes agudos, 
pela reavaliação dos padrões estéticos legados pela tradição, pela 
busca incessante por novos veículos e fontes de fruição estética. No 
romantismo, o grotesco transcende a esfera da jocosidade anômala, 
à qual até então esteve associado, e alcança o lugar de manifestação 
dos produtos mais perturbadores e indômitos da subjetividade; em 
muitos aspectos, ele representa a face mais extremada e agressiva 
da imaginação.

Ora, o romantismo procurou libertar as manifestações estéticas 
das regras canônicas e do primado da razão. Movida por essa ambi‑
ção, a faculdade cognitiva eleita como força motriz da obra de arte 
passa a ser então a fantasia (uma palavra romântica para imagina‑
ção), escolhida, possivelmente, por flertar diretamente com instân‑
cias irracionais e míticas. Friedrich Schlegel, já em sua Conversa 
sobre a poesia, lança as diretrizes desse novo rumo para a criação 
poética, mais livre, imprevista e, portanto, surpreendente. Ao elo‑
giar em Shakespeare e Cervantes a “confusão artificialmente orde‑
nada”, a “excitante simetria de contradições”, frutos dos expedien‑
tes da fantasia, que nesses autores seria o indício de um espírito 
romântico (portanto, moderno) avant la lettre, Schlegel lança as pa‑
lavras de ordem para a nova arte:

dessa descoberta, os artistas do Renascimento desenvolveram um novo estilo de or‑
namentação – o grotesco. Tornou‑se característica do grotesco a liberdade no trata‑
mento da realidade; desafiando as leis do verossímil, esses ornamentos eram marca‑
dos pela liberdade fantasiosa concedida ao artista, por isso, receberam a designação 
de sogni dei pitori – sonhos de pintor (Kayser, 2003). Por seu caráter insólito, poste‑
riormente, grotesco viria a servir de designação a uma categoria estética que busca 
definir as figurações do extravagante na arte, comportando em seu conceito uma mi‑
ríade de manifestações que vão desde o ludismo jocoso até o caos mais sinistro.
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Pois, este é o princípio de toda a poesia, superar o percurso e as leis 
da razão racionalmente pensante e transportar‑nos de novo para a bo‑
nita confusão da fantasia, o caos originário da natureza humana, para 
os quais não conheço, até agora, símbolo mais belo que a multidão co‑
lorida dos antigos deuses. (Schlegel, 1994, p.55)

“Caos”, “confusão”, “multidão” – características da fantasia 
opostas à razão, valorizadas por Schlegel como elementos consti‑
tuintes da poesia autêntica que, coincidentemente ou não, são fre‑
quentes nas manifestações do grotesco. Schlegel cunha uma analo‑
gia para definir a fantasia que encontra ressonância nos românticos 
posteriores – o arabesco. Segundo ele, “o arabesco é, com certeza, a 
mais antiga e originária forma de fantasia humana” (Schlegel, 1994, 
p.55). Arabescos e grotescos, ornamentos configurados ao sabor da 
imaginação sem freios, serão, de Schlegel a Baudelaire, a concreti‑
zação do processo composicional da arte moderna, pautado na fan‑
tasia – Poe nomeia suas narrativas fantásticas de Tales of Grotesque 
and Arabesque, e Baudelaire vê nas formas abstratas e organizadas 
hermeticamente desses ornamentos a materialização da imagina‑
ção, para ele, “a rainha das faculdades”, mãe dos “monstros da fan‑
tasia” que se opõem à “trivialidade concreta” da arte representativa 
(Baudelaire, 1961, p.804).

É justamente nos volteios multiformes da imaginação, nas jun‑
ções inusitadas de elementos opostos entre si, que os românticos, 
por vezes, se deparam com formas turvas, com monstros que ne‑
gam as categorias de ordem do mundo racional, apresentando‑se 
como inverossímeis, impossíveis e passíveis de viver apenas no 
subterrâneo da fantasia humana. Por dar liberdade extrema à cria‑
ção subjetiva, e por buscar avidamente novas formas de fruição es‑
tética, o romantismo oferece um solo propício ao florescimento do 
grotesco.

Octavio Paz (1994, p.63) filia o grotesco à ironia, a qual, para o 
poeta e crítico mexicano, seria a “grande invenção romântica”. 
Com efeito, poucas categorias são tão necessárias ao entendimento 
do romantismo como a ironia. É ela que expressa boa parte dos pa‑
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radoxos que agitam o espírito romântico, visto que, apesar de de‑
molir as certezas, coloca‑se como uma das poucas tábuas de salva‑
ção do naufrágio dos artistas modernos no Nada. A ironia é dotada 
de uma potencialidade caótica que lhe valeu a desconfiança dos de‑
fensores do vínculo entre a arte e a ordem da vida coletiva. O exem‑
plo de Hegel, visto anteriormente, é um emblema da consciência 
do desregramento que habita o centro da ironia. O grotesco, por 
sua vez, parece acentuar ainda mais as cores caóticas da ironia, sen‑
do por meio dele que os jogos irônicos assumem uma face mais ter‑
rífica. Nele, a tragédia desperta risos e a farsa provoca lágrimas; o 
bom gosto é posto em xeque com junções de elementos inconciliá‑
veis; a verve poética encontra correspondência na loucura; o sobre‑
natural emerge no cotidiano, transformando a vigília em pesadelo. 
Em suma, no grotesco, os pilares da previsibilidade e da coerência 
são reduzidos a escombros.

É válido lembrar que o grotesco não é uma invenção romântica. 
O termo já era conhecido dos estetas antes da segunda metade do 
século XVIII e servia para definir aspectos burlescos encontrados 
nas manifestações culturais mais diversas. Contudo, no roman‑
tismo, o grotesco assume novas formas, expande‑se às esferas mais 
sérias, outrora estranhas a ele, e reclama um posto importante den‑
tro da concepção estética romântica. A busca da antítese para o 
gosto clássico estimulou o interesse pelo grotesco. Ora, este, mes‑
mo em suas formas menos pretensiosas e risíveis, apresenta sempre 
uma intimidade com a transgressão, seja dos padrões de gosto, seja 
das próprias regras que organizam a realidade, de modo que a re‑
lação rebelde que os românticos nutrem com a tradição instigou seu 
gosto pelas expressões excêntricas, permitindo uma via de entrada 
para o grotesco.

Na história do romantismo, o grotesco desempenha um papel 
central, sendo inclusive um legado romântico às gerações futuras. 
Sua presença pode ser atestada desde as primeiras manifestações ro‑
mânticas no século XIX até as vanguardas do começo do século XX. 
E a relação conflituosa estabelecida pela modernidade com a tra‑
dição – relação na qual a tentativa de ruptura com a tradição, para‑
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doxalmente, constitui uma tradição e a perscrutação do novo acaba 
por encaminhar os artistas ao passado – reflete‑se em vários aspec‑
tos do grotesco: uma categoria que opera ruptura com os padrões 
estéticos vigentes, tendo, não obstante, uma história de existência 
marginal em quase todos os períodos artísticos do Ocidente. Ao ser 
posto em evidência na modernidade, o grotesco escarnece da tra‑
dição, mas com chistes maldosos acumulados ao longo dos séculos 
que denunciam suas origens remotas. O grotesco romântico, por‑
tanto, parece ser mais um dos elementos característicos da “tra‑
dição da ruptura” que, nos termos de Octavio Paz, caracteriza a 
modernidade.


