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Baudelaire e o catecismo 

do grotesco no Brasil

Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers, 
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
De mes amours décomposés!�

Baudelaire, “Une charogne”

Mulher! ao ver‑te nua, as formas opu‑
lentas 
Indecisas luzindo à noite, sobre o leito, 
Como um bando voraz de lúbricas ju‑
mentas, 
Instintos canibais refervem‑me no peito.

Carvalho Júnior, “Antropofagia”

Quisera ser a serpe veludosa 
Para, enroscada em múltiplos novelos, 
Saltar‑te aos seios de fluidez cheirosa 
E babujá‑los e depois mordê‑los.

Cruz e Sousa, “Lubricidade”

� Então, ó minha beldade, dirás ao verme/ Que te comerá de beijos/ Que eu já guardei 
a forma e a essência divina/ De meus amores decompostos!
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Crise romântica e antíteses realistas

Ao longo de todo o século XIX, a França fora o refúgio sob o qual 
as mentalidades brasileiras buscaram amparo e até fuga do quadro 
aparentemente inóspito de nossa vida cultural, à margem dos pro
gressos das modernas civilizações do Ocidente. Em parte, acatando 
o conselho de um francês, Ferdinand Dennis, aprendemos a este
tizar o que havia de específico em nossa terra, abrindo assim ca
minho para a “invenção” do romantismo e do ser brasileiro. Isso é 
verdade, sobretudo quando se considera a influência das sugestões 
feitas pela obra de Dennis, Nature sous les tropiques et leur influence 
sur la poésie, de �824 (Wolf, �955, p.XV), no que concerne ao elogio 
do específico da terra na poesia brasileira. Durante o romantismo, 
tomaremos a França como prisma para o mundo; por traduções 
francesas, as literaturas de outros países chegaram a nossos olhos e 
ajudaram a configurar nosso próprio quadro literário. Será com a 
França também que aprenderemos a reagir nos momentos em que 
as formas estéticas estabelecidas cansarem nossa sensibilidade; é 
nesse ponto que se constata que, se a França chancelou a incursão 
do Brasil pelo romantismo, ela também forneceu ao país os mode
los de reação ao sentimento de uma crise romântica.

Nesse contexto, o veneno de As flores do mal (�857), de Charles 
Baudelaire, é inoculado em nossas letras, gerando, primeiramente 
– como mostra Glória Carneiro do Amaral, no estudo Aclimatando 
Baudelaire (�996) –, traduções, datadas da década de �870, até ren
der frutos na obra de poetas entusiasmados pelas galantes extrava
gâncias do poeta francês.

O Brasil também foi sensível ao frisson nouveau que As flores do 
mal, por sua primeira edição em �857, causou na literatura france
sa. Estabelecendose aqui, contudo, mais de dez anos depois, as 
flores mórbidas de Baudelaire já chegam cultivadas pelo sucesso 
em outros países europeus e com o suporte da cultura francesa, 
tornandose, em pouco tempo, um exótico galicismo cultivado por 
nossos jovens letrados.

A ampla difusão de Baudelaire em nosso país é sintoma de uma 
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série de vicissitudes apresentadas por nossa cultura a essa época. 
As doutrinas do progresso começam a se difundir no país, o que, 
possivelmente, despertou um gosto, mesmo que cauteloso, por 
novidades. Na ordem políticosocial, o quadro representado pela 
monarquia e pelo escravagismo não conseguia mais esconder seu 
descompasso em relação às ideologias liberais europeias. Nossos 
jovens intelectuais seduziamse pelas ideias abolicionistas e repu
blicanas – o antiescravismo contava inclusive com a celebridade da 
poesia de Castro Alves –, e as mudanças por eles almejadas deman
davam a exteriorização em uma forma estética. Nesse contexto, foi 
quase imediata a associação da estética romântica com o regime 
monárquico, o que franqueou que os que enxergavam signos retró
grados na ordem política brasileira tomassem o romantismo como a 
vertente artística desse atraso. Mesmo as elites já demonstravam 
cansaço com as criações românticas pelo que nelas havia de passa
dista. Não que esses setores, mormente reacionários, aspirassem a 
uma revolução; a associação do romantismo ao passado, para eles, 
era incômoda, já que, na segunda metade do século XIX, as aspira
ções pelo progresso se acentuavam.

Não demoraria muito para ser abolida a escravatura, proclama
da a República e as tendências realistas tornaremse estética oficial 
de nossa cultura; eventos que dariam a impressão de estar o Brasil, 
finalmente, seguindo os rumos do progresso e se inserindo na or
dem capitalista mundial.

Antes, porém, o que se encontra no âmbito de nossas letras é 
uma reação generalizada a muitos dos aspectos do romantismo; no 
âmbito da prosa, a literatura brasileira não tardaria muito a presen
ciar o triunfo da ficção realista e naturalista que na França já tivera 
manifestação estética nos romances de Zola e era sustentada pela 
moda positivista inspirada pela sociologia de August Comte e tam
bém pelas doutrinas científicas de orientação biológica de Darwin, 
Spencer e Haeckel. Como o realismo na Europa se opunha aberta
mente ao romantismo, tudo que parecia se colocar distante dos es
tereótipos românticos foi utilizado na configuração das estéticas de 
reação no Brasil.



Afrânio Coutinho assim contextualiza a época iniciada por vol
ta de �870, quando o realismo e as estéticas a ele aparentadas (natu
ralismo e parnasianismo) caíram nas graças das mentalidades oci
dentais:

De modo geral, �870 marca no mundo uma revolução nas ideias e 
na vida, que levou os homens para o interesse e a devoção pelas coisas 
materiais. Uma geração apossouse da direção pelas coisas materiais. 
Uma geração apossouse da direção do mundo, possuída daquela fé 
especial nas coisas materiais. É a geração do materialismo, como a de
nominou, em um livro esplêndido, o historiador americano Carlton 
Hayes. A revolução ocorreu primeiro no espírito e no pensamento dos 
homens e daí passou à sua vida, ao seu mundo e aos seus valores. Inte
lectualmente, a elite apaixonouse do darwinismo e da ideia da evolu
ção, herança do romantismo e, de filosofia, o darwinismo tornouse 
quase uma religião; o liberalismo cresceu e deu os seus frutos, nos pla
nos político e econômico; o mundo e o pensamento mecanizaramse, a 
religião tradicional recebeu um feroz assalto de livrepensamento. Essa 
era do materialismo (�870�900) foi uma continuação do iluminismo e 
do enciclopedismo do século XVIII e da revolução, acreditou no “pro
gresso” indefinido e ascensional e no desenvolvimento constante da 
civilização mecânica e industrial. Acreditou no impulso humanitário, 
conciliando a educação da massa e o socialismo com o culto do poder 
político e da glória militar e nacional. As massas emergiram ao plano 
histórico, de posse dos progressos materiais e políticos. (Coutinho, 
�955, p.�6)

A sedução pelo realismo, que caracteriza esse contexto de mu
danças, determinou a maneira como Baudelaire foi lido e incorpo
rado às obras dos escritores brasileiros nesse primeiro momento.

À poesia romântica, de acentos exageradamente sentimentais, 
parecia estranha a poesia de Baudelaire, cujo erotismo satânico, elo
gioso do vício, em que se observa uma crueldade requintada – se
melhante à presente nos quadros de Delacroix (pintor, aliás, muito 
elogiado por Baudelaire em seus textos críticos) –, fascinou muitos 
dos jovens poetas brasileiros. Ao lado de elementos tipicamente 
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baudelairianos, esses jovens elegem como modelo as novas ideolo
gias científicas; a partir do sincretismo dessas duas influências, 
criaram uma poesia de sensualismo carnal vigoroso, com matizes 
sádicos. Nomes como os de Teófilo Dias e Carvalho Júnior podem 
ser destacados dentre essa geração. Sua poesia expressava um ero
tismo cujas metáforas bestializantes e o tom violento tornaramse 
praxe no uso dos jovens líricos dos anos �880. Esse vocabulário, 
apesar de novidade no quadro nacional, não era de todo original, 
visto parecer reprodução e adaptação da linguagem baudelairiana 
presente em poemas como “Une charogne” ou “Le Léthé” – os 
atributos eróticos da mulher são aqui evocados de forma carnal e 
explícita, diferentemente do erotismo romântico então conhecido, 
em que a suavidade e recato buscavam a expressão da beleza incor
porada no inacessível e etéreo.

Embora a poesia baudelairiana desses anos componha um fenô
meno de pouco vulto em nossa literatura, ela parece ter dado sua 
contribuição a etapas mais vigorosas de nossa história literária; por 
exemplo, o erotismo de Cruz e Sousa, como aponta Péricles Eugê
nio da Silva Ramos, apresenta motivos comuns a essa geração, 
podendose identificálo não apenas com influências diretamente 
baudelairianas, mas também com leituras dos realistas brasileiros 
(Ramos, �965, p.25).

Glória Carneiro do Amaral cita como primeiros registros da 
presença de Baudelaire em nosso cenário literário, traduções de poe
mas de As flores do mal publicados na década de �870. A primeira 
delas, uma tradução de “Le Poison”, de autoria de Luís Delfino, 
mantevese inédita até sua reprodução na edição de 25/�2/�934, 
do Jornal do Comércio, sob os auspícios de Félix Pacheco. No ano 
seguinte, �872, Carlos Ferreira coliga ao volume intitulado Alcíones 
uma paráfrase de sua autoria do poema “Le Balcon” sob o título de 
“Modulações”. Em �874, as Flores transplantadas, de Regueira 
Costa, apresentam uma tradução de “Le jet d’eau”, em uma obra 
cujos poemas já atestam a influência de As flores do mal (Amaral, 
�996, p.349).

Apesar dessas primeiras demonstrações de tributos prestados à 
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obra de Baudelaire, os primeiros poemas autônomos nutridos em 
As flores do mal serão criados por Carvalho Júnior (�855�879), 
poeta morto prematuramente em decorrência de problemas cardía
cos. Sua obra, nunca compilada em vida, foi publicada sob os cui
dados de Arthur Barreiro, que, em �879, reúne seus poemas sob o 
título de Hespérides e acrescenta ao volume uma peça de autoria de 
Carvalho Júnior, de nome Parisina, sendo esse o título do volume 
que comporta toda sua obra.

O jovem poeta, apesar da pequena produção, abreviada ainda 
mais pelos poucos anos de vida, será emblemático entre os poetas de 
sua geração; a agressividade de seus versos despertará a atenção  
de alguns críticos desde a publicação de sua obra. Desse modo, os 
usos do material de origem baudelairiana em sua poesia são exem
plares para o entendimento das práticas de outros dois poetas sin
tonizadas com o espírito “realista” de Carvalho Júnior – Teófilo 
Dias (�85489) e Fontoura Xavier (�856�922).

As novidades trazidas por esses escritores antirromânticos, nu
tridos pela estética de Baudelaire, valeramlhes a atenção da crítica 
da época, tendo Machado de Assis escrito um ensaio a respeito des
sa poesia em �879. No texto intitulado “A nova geração”, Machado 
afirma ver nessas manifestações poéticas o gérmen de um novo 
movimento literário, reconhecendo neles, no entanto, pouca iden
tidade mútua, exceto no que tange à negação ao romantismo (Ma
chado apud Carollo, �980, p.�423).

Se podemos nos referir a esses poetas como representantes de 
uma geração, devemos tal possibilidade a Machado de Assis, que, 
no referido ensaio, os trata como parte de um mesmo fenômeno, 
preparando terreno para as classificações futuras feitas pela crítica, 
como a de Péricles Eugênio da Silva Ramos, que os vê como repre
sentantes de uma “Poesia realista urbana”, uma tendência, segun
do o autor,

realista que, baseada na observação, não admitia a “idealização român
tica”; nessa poesia certos temas, tratados pelos românticos de maneira 
espiritual ou discreta como o do amor, descambam agora, violenta

424	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS



mente para o sexo; pormenores, que não se acreditava possuírem inte
resse poético, são expostos em toda a sua crueza ou inexpressividade. 
(Ramos apud Coutinho, �955, p.289)

A explicitação dos aspectos violentos do desejo, a postura com
bativa frente às frialdades da poesia romântica e a lente de aumento 
incidida sobre os fenômenos da matéria levaram essa poesia a ser 
conhecida na história literária como realista. Estabelecendose na 
década de �880 – Carvalho Júnior é publicado em �879, as Fanfar‑
ras, de Teófilo Dias, em �882, e Opalas, de Fontoura Xavier, em 
�884 –, essa poesia é parte do fenômeno da eclosão das tendências 
realistas em nossa literatura; as quais renderiam ainda frutos mais 
vigorosos na ficção naturalista e, em poesia, no parnasianismo.2

Machado de Assis, em “A nova geração”, demonstra oposição à 
tendência vigente em seu tempo de se conceber Baudelaire como 
autor realista. A eleição de Baudelaire como farol dessa poesia an
tirromântica possivelmente está entre os parâmetros que levam 
Machado, malgrado enxergue valor em suas intenções, a tomar os 
novos poetas por autores contraditórios:

2 Péricles Eugênio da Silva Ramos coloca a poesia realista urbana como parte dos fenô
menos de reação ao romantismo, que desde fins da década de �870 já surgiam em 
nossa literatura. O autor lembra que, paralelamente à poesia realista de Carvalho 
Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier, fenômeno das regiões Sudeste e Sul, surge no 
Nordeste a chamada poesia científica, lírica de cunho filosóficocientífico que busca
va extrair motivos poéticos das tendências materialistas que ocupavam o ideário in
telectual da época. Essa poesia tem em Martins Júnior seu principal divulgador; é de 
sua autoria o programa dessa proposta estética, presente na obra A poesia científica 
(�883). Martins Júnior, entusiasta do positivismo e das ciências naturais, tentará 
criar uma lírica na qual a verdade científica substitua as fantasias românticas. Ape
sar de não ter feito grande vulto em nossa história literária, não esteve sozinho em 
sua empreitada; o poeta tinha relações estreitas com Silvio Romero, que também 
praticara a essa época uma poesia de caráter filosofante e cientificista (Ramos apud 
Coutinho, �955, p.288). Além da poesia realista dos poetas influenciados por Bau
delaire, Péricles Eugênio da Silva Ramos ainda reconhece uma vertente rural; essa 
marcada por um bucolismo descritivo, tendendo para a objetividade ornamental 
(Ramos apud Coutinho, �955, p.296).
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Qual é, entretanto, a teoria e o ideal da poesia nova? Esta pergunta 
é portanto mais cabida quanto que uma das preocupações da recente 
geração é achar uma definição e um título. Aí, porém, flutuam as opi
niões, afirmamse as divergências, domina a contradição e o vago; não 
há, enfim, um verdadeiro prefácio de Cromwell. Por exemplo, um es
critor, e não pouco competente, tratando de um opúsculo, uma poesia 
do Sr. Fontoura Xavier (prefácio do Régio saltimbanco), afirma que 
este poeta “tem as características acentuadas da nova escola, lógica fu
são do realismo e do romantismo, porque reúne fiel observação de 
Baudelaire e as surpreendentes deduções do velho mestre Victor 
Hugo”. Aqui temos uma definição assaz afirmativa e clara, e se inexa
ta em parte, admiravelmente justa como objeção. Digo que em parte é 
inexata, porque os termos Baudelaire e realismo não correspondem tão 
inteiramente como ao escritor lhe parece. Ao próprio Baudelaire re
pugnava a classificação de realista – cette grossière épithète escreveu ele 
em uma nota. (Assis apud Carollo, �980, p.�423)

A nota à poesia de Fontoura Xavier à qual Machado de Assis 
faz referência foi composta de acordo com um lugarcomum da 
época que atribui a Baudelaire características realistas. Machado, 
ao questionar tal interpretação, supera inclusive o horizonte de lei
tura dos próprios poetas realistas dos quais seu ensaio trata. Já que 
eles próprios viram em Baudelaire notas de realismo, muitas vezes 
onde havia exacerbações de postulados românticos, mesmo que 
apresentados sob novas roupagens.

Um exemplo é comprovado pelo poema de Carvalho Júnior 
“Profissão de fé”, no qual, como aponta o estudo de Glória Carnei
ro do Amaral, apropriase da imagética do poema “L’Idéal”, de 
Baudelaire, para compor um tributo ao lirismo realista, principal
mente no que se refere à descrição crua e violenta da mulher em 
oposição aos pudores e idealizações românticas. O vigor da mulher 
carnal surge como materialização realista de uma oposição às páli
das e letárgicas virgens românticas, vistas por Carvalho Júnior, 
como reconhece Glória Carneiro do Amaral e leitores clássicos des
se poema como Machado de Assis e Antonio Candido (ambos cita
dos pela autora), como indícios da morbidez que cercearia o ro
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mantismo, aos olhos dos realistas (Amaral, �996, p.7382). Eis o 
célebre soneto de Carvalho Júnior:

Odeio as virgens pálidas, cloróticas 
Belezas de missal que o romantismo 
Hidrófobo apregoa em peças góticas, 
Escritas nuns acessos de histerismo.

Sofismas de mulheres; ilusões óticas, 
Raquíticos abortos de lirismo. 
Sonhos de carne, compleições exóticas, 
Desfazemse perante o realismo.

Não servemme esses vagos ideais 
Da fina transparência dos cristais, 
Almas de santa e corpo de alfenim.

Prefiro a exuberância dos contornos, 
As belezas da forma, seus adornos, 
A saúde, a matéria, a vida enfim. 

(Carvalho Júnior apud Amaral, �996, p.73)

Nesse poema, declaradamente programático (tratase de uma 
“Profissão de fé”), Carvalho Júnior se insurge contra a poesia ro
mântica, contrapondo a fragilidade de suas quimeras ao viço das 
imagens carnais do realismo. A perspectiva escolhida pelo poeta 
para sua negação ao romantismo e encômio ao novo estilo incide 
sobre a mulher, no âmbito da contemplação erótica. As reflexões 
estéticas que suscitam o poema, presas a um ângulo de visão quase 
voyeurístico e movidos por uma revolta juvenil, não permitem que 
o poema alcance, como já dissera Antonio Candido e Glória Car
neiro do Amaral, as dimensões de seu modelo – o soneto “L’Idéal”, 
de Baudelaire:

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

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

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

Ou bien toi, grande Nuit, fille de Michelange, 
Qui tors paisiblement dans une pose étrange 
Tes appas façonnés aux bouches des Titans!3 

(Baudelaire, �96�, p.2�)

Como já foi dito sobre esse poema no 3o capítulo de nosso estu
do, “L’Idéal”, parece não se limitar a uma crítica ao romantismo, 
mas consiste em uma forma de reclamar à poesia dos novos tempos 
as dimensões da eternidade que envolviam as obras de arte do pas
sado. Baudelaire se insurge contra a mediocridade de sua época, 
independente de se oriunda do romantismo ou das tendências rea
listas – sua ambição é ver surgir uma nova arte que se equipare à 
dos antigos já preservadas pela eternidade. Nesse sentido, Baude
laire exacerba a ambição romântica pelo absoluto e pelo transcen
dente, acessíveis apenas à arte. Se em seu poema manifesta o des

3 “Jamais serão essas belezas de vinhetas,/ Produtos avaros, nascidos em século mes
quinho,/ Estes pés aos borzeguins, estes dedos às castanholas,/ Que irão satisfazer 
um coração como o meu./ Eu deixo a Garvani, poeta das cloroses,/ Seu rebanho 
gorjeante de belezas de hospital/ Pois nunca pude encontrar entre essas pálidas ro
sas/ Uma flor semelhante ao meu vermelho ideal./ O que falta a este coração pro
fundo como um abismo,/ Sois vós, lady Macbeth, alma possuída pelo crime,/ Sonho 
de Ésquilo exposto a toda sorte de climas;/ Ou bem, tu, grande Noite, filha de Mi
chelangelo,/ Que te contorces pacatamente numa pose estranha/ Teus atrativos ela
borados para as bocas dos Titãs!” (tradução livre de nossa autoria).
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contentamento com o romantismo vigente em sua época, esse se 
deve justamente ao fato de as criações de seus contemporâneos não 
terem atingido uma ambição romântica por excelência.

Carvalho Júnior tem horizontes de intenções e de representação 
plástica mais estreitos que os de Baudelaire, tendo extraído do poeta 
francês apenas o que lhe convinha – no caso presente, a retórica 
agressiva e a revolta contra o atual estado da arte praticada por seus 
contemporâneos. Baudelaire busca no estatuário e na literatura renas
centistas, assim como no repertório mítico composto pelas cosmo
gonias e tragédias clássicas, o contraponto à arte de sua época, fadada 
ao esquecimento por sua falta de força. Já Carvalho Júnior encontra 
no retrato ultramaterial da mulher a configuração de uma estética sa
dia, oposta às fantasias românticas, consideradas enfermas.

Mesmo que a geração de Carvalho Júnior tenha como objetivo 
legitimarse como praticante de uma poesia realista, a inspiração 
tomada a Baudelaire implica características aparentadas ao roman
tismo e que antecipam, de alguma forma, elementos que se torna
riam praxe na lírica simbolista brasileira, sobretudo na poesia de 
Cruz e Sousa. A matéria erótica é a principal zona de contato entre 
os líricos realistas e o poeta de Broquéis; tanto aqueles, quanto este, 
intoxicaramse com o sensualismo decadentista de As flores do mal, 
em que a hediondez e a atração sexual se misturam em imagens gro
tescas que materializam o desejo – as lúbricas jumentas do soneto 
“Antropofagia” de Carvalho Júnior lembram as serpentes presentes 
em poemas de Cruz e Sousa como “Lubricidade” e “Dança do ven
tre”, ou os “capros aromas” exalados pela mulher de “Lésbia”.

Poderseia aventar que as semelhanças entre as construções 
plásticas dos poetas realistas brasileiros e as de Cruz e Sousa se expli
quem pelo intercâmbio de influências que teriam legado à poesia do 
poeta catarinense elementos de uma alçada distinta da representada 
pelos expedientes da literatura romântica ou simbolista. No entanto, 
essa herança do erotismo baudelairiano, presente também em escri
tores franceses, como Lautréamont e Huysmans, parece ligarse à 
tradição do romance gótico inglês, em que o asco e o medo tomavam 
corpo em muitos dos leitmotivs eróticos, sínteses do belo e do horrível 
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(Praz, �994). A esse erotismo, podese designar grotesco, visto basear
se em contrastes e buscar expressão pelo horrendo e estranho.

Segundo Péricles Eugênio da Silva Ramos (�965), essa geração 
configura o présimbolismo no quadro das letras nacionais. Ao se 
levar em consideração a elaboração da matéria erótica do viés gro
tesco, manifestado pela animalização de aspectos humanos e apelo 
à violência e ao asqueroso, observase a proximidade entre Cruz e 
Sousa e Baudelaire. No entanto, as semelhanças são apenas super
ficiais, posto que os poetas autoproclamados realistas não se nutri
ram da atmosfera mística existente em Baudelaire. O mal e a dilui
ção do ser no vício, presentes no erotismo de As flores do mal, fazem 
parte de um programa poético pessimista, reflexo da consciência de 
um cristianismo falido. O erotismo maldito em Baudelaire deixa 
entrever a volúpia do pecado e do mal.

Aqui, ao contrário, o sensualismo é satânico, e satanismo pres
supõe crença em Deus – portanto, há nessa temática algo de religio
so. Cruz e Sousa aproximase de Baudelaire nesse aspecto, pois as 
formas terríveis que o erotismo assume em sua poesia parecem 
muitas vezes expressar a tensão angustiante entre o desejo e o mal, 
sendo que não raras vezes se encontram nesses poemas palavras 
que remetem a campos semânticos ligados à morte e à dor. Nos poe
tas realistas, de modo geral, o “baudelairianismo” está submetido a 
teorias de Darwin e Spencer; o cientificismo tomou dessa matéria 
erótica apenas o que há de material. As bestas, comparadas ao dese
jo, promovem a animalização do humano, não com o objetivo de 
demonstrar o caráter maldito da atração erótica nem de ressaltar a 
beleza que há no sinistro, mas sim de dar relevo aos aspectos mate
riais inferiores do homem, com o objetivo de negar a aspiração ao 
amor inefável dos românticos.

A leitura de um poema de Baudelaire pode nos dar a dimensão de 
seu projeto estético e o papel desempenhado pelo erotismo no plano 
poético de As flores do mal. O poema mais comumente associado aos 
realistas brasileiros é “Une charogne”, que parece estar entre os poe
mas de Baudelaire que sugeriram as metáforas bestializantes e agres
sividade erótica a poetas como Carvalho Júnior, Teófilo Dias e Fon
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toura Xavier; no entanto, a leitura de “Une charogne”, se cotejada a 
de alguns dos poemas mais célebres de nossos realistas, apresenta 
uma série de implicações que escaparam às suas criações:

Une charogne

Rappelezvous l’objet que nous vîmes, mon âme, 
Ce beau matin d’été si doux: 
Au détour d’un sentier une charogne infame 
Sur un lit semé de cailloux,

Les jambes em l’air, comme une femme lubrique, 
Brûlante et suant les poisons, 
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique 
Son ventre olein d’exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture, 
Comme afin de la cuire à point, 
Et rendre au centuple à la grande Nature 
Tout ce qu’ensemble elle avait joint 

Et le ciel regardait la carcasse superbe 
Comme une fleur s’épanouir. 
La puanteur était si forte, que sur l’herbe 
Vous crûtes vous évanouir.

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, 
D’où sortaient de noirs bataillons 
De larves, qui coulaient comme um épais liquide 
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague, 
Ou s’élançait en pétillant; 
On eût que le corps, enflè d’un souflle vague, 
Vivait en se multipliant.



Et ce monde rendait une étrange musique, 
Comme l’eau courante et le vent, 
Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rhythmique 
Agite et tourne dans son van.

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve, 
Un ébauche lente à venir, 
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève 
Seulement par le souvenir.

Derrière les rochers une chienne inquiète 
Nous regardait d’un oeil fâché, 
Épaint le moment de reprendre au squelette 
Le morceau qu’elle avait lâché.

– Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, 
A cette horrible infection, 
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, 
Vous, mon ange et ma passion!

Oui! telle que vous serez, ô la reine des graces, 
Après les derniers sacrements, 
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasse, 
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers, 
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
De mes amours décomposés!4  
 (Baudelaire, �96�, p.29)

4 Uma carniça// Lembrate do objeto que vimos, minha alma,/ Naquela bela manhã 
de verão tão doce:/ Ao redor de um caminho uma carniça infame/ Sobre um leito 
semeado de seixos./ As pernas para o ar, como uma mulher lúbrica,/ Ardendo e 
transpirando venenos,/ Aberto de uma forma desleixada e cínica,/ Seu ventre pleno 
de exalações./ O sol brilhava naquela podridão,/ Como se a fim de a cozinhar ao 
ponto,/ E de devolver ao cêntuplo à grande Natureza/ Tudo o que ela reunira./ E o 
céu olhava a carcaça soberba/ Como uma flor que se desabrocha./ O fedor era tão 
forte, que sobre a grama/ Chegaste quase a desmaiar./ As moscas zumbiam sobre o 
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“Une charogne” encontra no motivo aparentemente banal da 
lembrança de uma carcaça apodrecendo ao sol, vista durante um 
passeio romântico em uma tarde de verão, o estopim para reflexões 
sobre a mutabilidade do tempo, a transitoriedade da beleza e a mor
te, desenvolvidas por meio de uma retórica que reveste a descrição 
de uma cena hedionda com uma linguagem ironicamente galante. 
“Une charogne” pode ser lido da perspectiva de demonstração esté
tica de postulados desenvolvidos por Baudelaire em suas reflexões 
sobre a arte moderna. No centro da teoria sobre a modernidade, 
presente em O pintor da vida moderna, Baudelaire vê como elemen
to de legitimação da beleza moderna a composição da obra de arte 
com os elementos que remetam ao eterno que se insinuam nas im
pressões cotidianas (Baudelaire, �96�, p.��54). Em consonância 
com tais premissas, Baudelaire vê desdobrarse no interior da car
niça todo um microcosmo no qual se manifestam metonimicamen
te processos que envolvem a existência.

“Une charogne” utiliza os contrastes para a composição de seu 
universo. Elevado e baixo, sublime e grotesco não se distinguem no 
poema; pelo contrário, são apresentados como categorias que sus
tentam a expressão e intensificam as potencialidades uma da ou
tra.5 É o que ocorre, por exemplo, na seguinte passagem, na qual é 

ventre podre,/ De onde saíam negros batalhões/ De larvas que escorriam como um 
líquido espesso/ Ao longo desses trapos vivos./ Tudo isso descia, subia como uma 
vaga,/ Ou se esguichava gasoso;/ Ou como se o corpo, insuflado por um sopro vão,/ 
Vivesse a se multiplicar,/ E esse mundo oferecia uma estranha música,/ Como a 
água corrente e o vento,/ Ou a semente que um moleiro em um movimento rítmico/ 
Agita e devolve ao seu buraco./ As formas esvaíamse e não eram mais que um so
nho,/ Um esboço lento a vir,/ Sobre a tela esquecida, e que o artista conclui/ Apenas 
de memória/ Atrás das rochas uma cadela inquieta/ Nos observava com um olhar 
zangado,/ Esperando o momento de reaver o esqueleto/ O pedaço que ela largara./ 
– Pois tu serás semelhante a esta imundice,/ A esta horrível infecção./ Estrela de 
meus olhos, sol de minha natureza,/ Tu, meu anjo e minha paixão!/ Sim! Assim 
será, ó rainha das graças,/ Depois dos últimos sacramentos,/ Quando fores, sob a 
erva e as florações/ Mofar entre as ossadas./ Então, ó minha beldade, dirás ao ver
me/ Que te comerá de beijos/ Que eu já guardei a forma e a essência divina/ De 
meus amores decompostos! (Tradução livre de nossa autoria)

5 Como se pretende demonstrar no capítulo seguinte, a convivência do grotesco com o 
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apresentada a carcaça em retrato detalhado e são feitos apontamen
tos sobre sua relação com o cenário que a envolvia:

Les jambes en l’air, comme une femme lubrique, 
Brûlante et suant les poisons, 
Ouvrait d’une façon nonchalante et cynique 
Son ventre plein d’exhalaisons.

Le soleil rayonnait sur cette pourriture, 
Comme afin de la cuire à point, 
Et rendre au centuple à la grande Nature 
Tout ce qu’ensemble elle avait joint;

Et le ciel regardait la carcasse superbe 
Comme une fleur s’épanouir. 
La puanteur était si forte, que sur l’herbe 
Vous crûtes vous évanouir.

Inicialmente, a descrição da carniça se configura presa à esfera 
do grotesco; as primeiras metáforas utilizadas para construir sua 
imagem flertam com a esfera do obsceno – a carniça lembra uma 
mulher lúbrica, com as pernas levantadas para o ar. Posteriormen
te, a descrição resvala em uma abjeção tão peculiar, que os atribu
tos da carniça ganham outros significados, sendo associados por 
meio dos adjetivos nonchalante (desleixada) e cynique (cínico). Tal 
uso vocabular lúdico confere personalidade ao corpo sem vida que 
apodrece ao sol, configurando uma realidade singular, possível ape
nas nas instâncias do discurso grotesco.6

sublime é pedra de toque nos usos do grotesco em Cruz e Sousa, o que atesta a empa
tia entre a obra do poeta catarinense e o espírito de As flores do mal.

6 Baudelaire sempre primou pelas associações sofisticadas entre nomes em sua lírica. 
Os adjetivos, em particular, sempre surgem conferindo nuanças surpreendentes aos 
substantivos aos quais são relacionados na obra do poeta francês. Por meio dessa 
prática, nascem as imagens inusitadas que caracterizam sua lírica, originárias de uma 
união de contrastes que permite que se ouçam ecos de conceitos antagônicos nas 
construções de Baudelaire. Curiosamente, esse uso singular da adjetivação parece ter 
feito escola no Brasil, como denunciam muitas construções de Cruz e Sousa (e, mais 
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Na quadra seguinte, o sublime desponta no poema; primeira
mente, pelo tópos do elevado e celestial, na referência ao sol arden
do sobre a carniça (“Le soleil rayonnait sur cette pourriture”); depois, 
o calor solar que parece consumir o corpo morto evoca o ciclo de 
renovação da natureza (“Et rendre au centuple à la grande Nature/ 
Tout ce qu’ensemble elle avait joint”), trazendo ao poema a dimensão 
elevada do cósmico, para em seguida imprimir as nuanças do abso
luto na relação íntima entre o baixo (a carniça) e o elevado (o céu), 
no momento em que o poema descreve o céu como testemunha do 
espetáculo oferecido pela carcaça, que, a seus olhos, desabrocha, 
em uma imagem contraditoriamente bela: como uma flor (“Et le 
ciel regardait la carcasse superbe/ Comme une fleur s’épanouir”). 
Ante um espectador tão elevado quanto o próprio céu, a carniça 
também se sublima, sendo definida como uma carcaça soberba 
(“carcasse superbe”).

Como se pode notar, o discurso de Baudelaire explora ao máxi
mo as potencialidades da ironia, operando mesmo vicissitudes e 
transcendências conceituais. A carniça revelase um espetáculo na
tural superior ao simples fascínio pelo horror – que normalmente se 
esperaria de tal quadro –, mas como uma beleza ambígua, incômo
da e com aberturas para o eterno, elementos comuns à fruição do 
sublime. A junção do baixo ao elevado, nas estrofes seguintes, tem 
correspondência no estabelecimento de relações empáticas entre 
conceitos antagônicos. Na sequência do poema, os contrastes evo
luem da esfera plástica para a conceitual, seguindo a esteira da ima
gética do cósmico.

No ventre da carniça, vida e morte surgem amalgamadas em 
um ciclo de renovação e, em tal sintonia, colocamse como simula

tarde, de Augusto dos Anjos). Possivelmente, o mediador entre tais práticas de Bau
delaire e as dos poetas brasileiros tenha sido o conceito de correspondências, difun
dido pelo poeta de As flores do mal, e que fez escola entre os simbolistas. Cruz e 
Sousa, simbolista, com certeza nutriuse dos postulados das analogias sofisticadas, já 
Augusto dos Anjos deve ter encontrado nas analogias vertiginosas meios de expres
sar os nexos entre conceitos demandados pelo elemento cósmico que reside em sua 
poesia.
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cros uma da outra. Isso é flagrante quando é feita referência às lar
vas entrevistas nos sulcos abertos no ventre podre da carniça que, 
com seus movimentos ondulantes, semelhantes às vagas (“tout cela 
descendait, montait comme une vague”), parecem fornecer não ape
nas vida, como também multiplicidade à carcaça:

Les mouches bourdonnaient sur ce ventre putride, 
D’où sortaient de noirs bataillons 
De larves, qui coulaient comme um épais liquide 
Le long de ces vivants haillons.

Tout cela descendait, montait comme une vague, 
Ou s’élançait en pétillant; 
On eût que le corps, enflè d’un soufle vague, 
Vivait en se multipliant.

Nesse fragmento, Baudelaire une oposições conceituais agudas 
por nexos bastante sólidos. Os signos de morte como as moscas (les 
mouches), o ventre pútrido (ce ventre putride), o cromatismo negro 
(cor associada à morte) que tinge de macabro a massa informe das 
larvas (noirs bataillons de larves) e as próprias larvas, de maneira 
surpreendente são apresentados em analogia com conceitos aprazí
veis e ligados ao campo semântico da vida. Ora, os movimentos das 
larvas são como as vagas, suaves, ou vaporosos, como um sopro de 
vida que anima a carniça. Nesse universo, a vida emerge da morte, 
em uma dinâmica na qual cada um desses conceitos está contami
nado com a nódoa de seu oposto. Lembrandose das definições de 
Bakhtin a respeito da inclinação da imagética do grotesco aos está
gios limítrofes que expressam as zonas de intersecção entre vida e 
morte, fica fácil tributar essas junções contrastes presentes em 
“Une charogne” aos mecanismos do grotesco. No entanto, o poe
ma parece apresentar algo inovador dentro das representações do 
grotesco, que se manifesta precisamente no reconhecimento das 
conotações telúricas latentes nas imagens vinculadas à putrefação 
que se expressa na transcendência do abjeto à esfera do cósmico, 
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transpondo o húmus ao excelso e unindo, consequentemente, o su
blime ao grotesco.

A brutalidade da visão da putrefação é diluída nas impressões 
particulares do eu lírico em “Une charogne”; submetida à ótica que 
rege o poema, toda sua materialidade, aparentemente circunscrita à 
realidade inferior, desperta analogias com o universo dos conceitos 
superiores:

Et ce monde rendait une étrange musique, 
Comme l’eau courante et le vent, 
Ou le grain qu’un vanneur d’un mouvement rhythmique 
Agite et tourne dans son van.

A carcaça é um mundo misterioso, repleto de cifras secretas, in
tuídas pelo eu lírico ao contato com a música da putrefação, que, 
sublimada pela perspectiva cósmica que rege o contato com a car
niça, revelase como uma estranha música das esferas, operadora 
de analogias inacessíveis aos sentidos comuns – a música da carcaça 
é como a água corrente e o vento, ou o som do moleiro atirando 
grãos aos sulcos feitos na terra –, uma música, portanto telúrica, os 
sons de um mundo em constante destruição e recriação.

O impacto da contemplação da carniça sobre a sensibilidade é 
tão intenso que, conforme a música “estranha” proferida por aque
le mundo revela os nexos invisíveis do universo, o próprio espetá
culo oferecido pela carniça se dilui; sua materialidade tornase eté
rea como o sonho:

Les formes s’effaçaient et n’étaient plus qu’un rêve, 
Un ébauche lente à venir, 
Sur la toile oubliée, et que l’artiste achève 
Seulement par le souvenir.

A materialidade brutal da carniça, nessa passagem, sofre uma 
gradação de transformações que chega a ponto de se diluir na forma 
imprecisa do esboço ainda não feito; existente apenas na esfera in
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teligível da memória: “Un ébauche lente à venir,/ Sur la toile ou
bliée, et que l’artiste achève/ Seulement par le souvenir.”

Como os contrapontos orientam o desenvolvimento de “Une 
charogne”, após a completa sublimação do universo da carniça em 
esboço do ideal, o mundo exterior, material e ordinário, o mundo 
do transitório, se reafirma no poema, fazendoo retornar das esfe
ras para onde havia ascendido:

Derrière les rochers une chienne inquiète 
Nous regardait d’un oeil fâché, 
Épaint le moment de reprendre au squelette 
Le morceau qu’elle avait lâché.

Uma cadela espreita inquieta, ansiosa pelo momento de reaver a 
carniça que o eu lírico, na companhia de sua interlocutora, observa
va no dia de verão que o poema busca na memória. Esse contrapon
to manifesta perfeitamente a tensão entre o transitório e o eterno, 
ancorando na instância do cotidiano as cismas sublimes que a car
niça despertara.

Ao fim, as pulsões entre vida e morte, beleza e asco, baixo e alto, 
que são unidas em elos tensos ao longo do poema, revelam sua teleo
logia – “Une charogne” revelase uma reflexão exemplar sobre a 
fugacidade da beleza, sujeita à ação do tempo e da própria morte; 
tema antigo na história das artes ocidentais, presente nas invectivas 
contra a vaidade da estética barroca, entrevistas no memento mori e 
nas vanitas, e, de certo modo, já passível de ser notada no carpe 
diem clássico. Nessa instância, a putrefação é descrita com certo re
quinte de crueldade que confere um toque de galanteria oblíqua ao 
poema, como se observa pelos fragmentos finais:

– Et pourtant vous serez semblable à cette ordure, 
A cette horrible infection, 
Étoile de mes yeux, soleil de ma nature, 
Vous, mon ange et ma passion!
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Oui! telle que vous serez, ô la reine des graces, 
Après les derniers sacrements, 
Quand vous irez, sous l’herbe et les floraisons grasse, 
Moisir parmi les ossements.

Alors, ô ma beauté! Dites à la vermine 
Qui vous mangera de baisers, 
Que j’ai gardé la forme et l’essence divine 
De mes amours décomposés!

Aqui, os contrastes surgem de mãos dadas, na mais perfeita 
equação entre o asco e a atração, entre a brutalidade e a elegância – 
dando mostras dos recursos particulares pelos quais Baudelaire 
constrói sua forma de grotesco. O eu lírico vaticina o destino da 
beleza – retornar à terra na hediondez da decomposição. A beleza 
da mulher, interlocutora do poema, e a relação de afeto entre o eu 
lírico e ela são perceptíveis pelos vocativos a ela dirigidos: “estrela 
de meus olhos” (“étoile de mes yeux”), “sol de minha natureza” 
(“soleil de ma nature”), “meu anjo” (“mon ange”) e “minha paixão” 
(“ma passion”). Tratamse de fórmulas estereotipadas do discurso 
amoroso que contrastam com as inúmeras imagens macabras e 
hediondas e associadas à mesma mulher quando o destino de sua 
beleza encontra correspondência na carniça. Um exemplo da alqui
mia que transforma o abjeto em galante é perceptível na imagem do 
verme comendo de beijos o futuro cadáver da mulher amada, ver
me esse que será tomado como o confessor da “mulhercarniça”. O 
verme revelará ainda que o eu lírico, sensível às analogias, já adivi
nhara, na putrefação dos corpos e na transitoriedade da beleza, o 
destino do amor – a decomposição.

“Une charogne” é um poema que opera na síntese entre atração 
e repulsa, uma reflexão sobre a finitude, demonstrada no triunfo 
do horror da morte sobre a beleza. Explorando matéria tradicional 
da lírica – a fugacidade da beleza e do tempo –, Baudelaire aponta 
esse motivo sob novos ângulos. A decomposição da beleza física é 
alegoria também da finitude da beleza em si, do amor e, por exten
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são, de todas as coisas. No entanto, “Une charogne” revelase como 
um discurso de transcendência ao evidenciar nos processos de putre
fação os nexos com as estruturas que regem o movimento de suces
são entre vida e morte na ordem cósmica. “Une charogne” revela 
nas formas da putrefação – materialização absoluta da transito
riedade – os contornos imprecisos do eterno.

De poemas como “Une charogne” nossos poetas realistas só pa
recem ter aproveitado os elementos plásticos, sobretudo os que in
diciam uma associação entre a matéria erótica e o horror. A carniça 
não será para eles palco da colisão entre as forças antagônicas do 
universo, mas a metáfora chocante que torna visível o objeto de 
desejo; assim, os vermes não serão agentes da morte, manifestações 
da elegância ambígua que reúne o asco ao requinte, mas manifes
tação dos desejos devoradores do eu lírico. Poetas como Carvalho 
Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier compartilham de um reper
tório imagético de origem baudelairiana sim, mas de maneira par
ticular, e até limitada se comparada às dimensões que tais imagens 
apresentam em seu contexto original.

A lírica de inspiração baudelairiana, nesse primeiro momento, 
inspirou metáforas sexuais agressivas, pautadas em um fagismo 
violento, no qual o eu lírico se coloca como força indômita, atiçada 
por impulsos ardentes, em vias de devorar seu objeto de atração, 
como comprova o seguinte poema de Carvalho Júnior:

Antropofagia

Mulher! ao verte nua, as formas opulentas 
Indecisas luzindo à noite, sobre o leito, 
Como um bando voraz de lúbricas jumentas, 
Instintos canibais refervemme no peito.

Como a besta feroz a dilatar as ventas 
Mede a presa infeliz por darlhe o bote a jeito, 
Do meu fúlgido olhar às chispas odientas 
Envolvote, e, convulso, ao seio meu t’estreito:
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E ao longo do teu corpo elástico onduloso 
Corpo de cascavel, elétrico, escamoso, 
Em toda essa extensa pululam meus desejos,

– os átomos sutis, – os vermes sensuais 
Cevando a seu talante as fomes bestiais 
Nessas carnes febris, – esplêndidos sobejos. 

(Carvalho Júnior apud Ramos, �965, p.44)

Aqui também se encontram os vermes devoradores e lúbricos 
como em “Une charogne” e a correlação entre a mulher e imagens 
grotescas. Lá, a carniça; aqui, referências à anatomia ofídica con
ferem formas bestiais ao corpo da mulher. Bestialidade essa, por 
sua vez, generalizada no desenvolvimento imagético do poema; 
também o eu lírico e seus desejos são animalizados – ele “dilata as 
ventas” e sente ímpetos de voracidade semelhante a “lúbricas 
jumentas”. Em tal relação ele é predador, ela presa.

Esses usos metafóricos da lírica de Baudelaire aprendidos me
diante a união de polos conceituais antagônicos se tornariam praxe 
entre os poetas realistas e, embora a natureza inovadora de tais as
sociações demande trabalho estético, dificilmente seus resultados 
entre os realistas deixaram as superficialidades e convenções de 
uma poesia sensualista e rebelde.

Foram características tais que levaram Machado de Assis, fa
lando sobre a poesia de Carvalho Júnior, a elaborar uma definição 
que parece servir também a outros poetas que configuram esse 
primeiro espectro da poesia de inspiração baudelairiana no Brasil. 
Sobre Carvalho Júnior, diz Machado: “Era poeta, de uma poesia 
sempre violenta, às vezes repulsiva, priapesca, sem interesse; mas, 
em suma, era poeta” (Machado apud Carollo, �980, p.�46).

Machado, logo em seguida, pronunciase sobre Teófilo Dias 
como um poeta diferente de Carvalho Júnior; isso porque, lembra 
Glória Carneiro do Amaral (�996, p.45), na época em que fora es
crito o ensaio (�879), Teófilo Dias não tornara pública ainda sua 
obra mais sensível aos influxos de As flores do mal – o volume de 
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versos Fanfarras (�882). Machado de Assis, só pudera ler Os cantos 
tropicais e Lira dos verdes anos, publicados ambos em �878, obras 
nas quais as influências de Baudelaire ainda são sutis.

Em Fanfarras, por exemplo, se encontraram poemas que de
nunciam as correspondências feitas por Teófilo Dias entre luxúria e 
impulsos lascivos e imagens animalescas agressivas; como compro
va o célebre poema intitulado “A matilha” (Dias, �965, p.745), no 
qual a imagem de cães de caça no rastro de uma presa

Pendente a língua rubra, os sentidos atentos 
Inquieta rastejando os vestígios sangrentos 
A matilha feroz persegue enfurecida, 
Alucinadamente a presa malferida

serve de alegoria para um ardor sexual violento que culmina no 
contato com a mulher desejada, em cuja boca, encontramse o êxta
se erótico e a consumação da caçada:

Toda a matilha audaz perlustra, corre, aspira, 
Sonda, esquadrinha, explora e anelante respira, 
Até que finalmente, embriagada, louca 
Vai encontrar a presa – o gozo – em sua boca.

Poesia priápica, conforme dissera Machado de Assis, erótica e 
violenta, composta para provocar escândalo em um ambiente lite
rário ainda sensível às formas tradicionais do romantismo e curiosa 
frente às novidades artísticas das quais a obra de Baudelaire fazia 
parte – essa parece ser a definição mais apropriada para a chamada 
lírica realista brasileira.

Carvalho Júnior e Teófilo Dias, de fato, leem Baudelaire com 
olhos realistas; principalmente pensandose no realismo não como 
um movimento ou fenômeno literário, mas como inclinação de sen
sibilidade, cujo surgimento é devido às seguintes condições, con
forme se lê no segundo volume da obra A literatura no Brasil, de 
Afrânio Coutinho:
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O realismo [surge] sempre que se dá a união do espírito à vida, pela 
objetiva pintura da realidade [...]. Do mesmo modo, o naturalismo 
existe sempre que se reage contra a espiritualização excessiva, como 
em certas expressões do erotismo barroco ou na ficção naturalista do 
século XIX. (Coutinho, �955, p.�4)

A exemplo do soneto “Profissão de fé”, de Carvalho Júnior, os 
poetas realistas demonstram desgosto pelas espiritualizações ro
mânticas, pelas suas sentimentalidades, e buscam através da rebel
dia criar uma poesia mais pautada nas impressões ditadas pelo 
mundo material do que pelo universo emocional. O que contradiz 
o projeto dessa geração é precisamente o fato de terem aprendido a 
nova estética com um poeta como Baudelaire; por mais que a fla‑
neurie pelas ruas de Paris, os retratos distorcidos das mazelas hu
manas e a violência da expressão de Baudelaire tenham soado para 
Carvalho Júnior como antídoto para o subjetivismo romântico, o 
olhar de As flores do mal está muito distante da objetividade mate
rialista aspirada no soneto programático do poeta brasileiro. O 
olhar baudelairiano sobre o real é impressionista, um olhar bastan
te particular que enxerga na realidade comum nexos com outros 
mundos que vivem além da experiência sensível, na imaginação, 
faculdade que, por sua vez, opera o transporte dos sentidos rumo 
ao desconhecido.

O Baudelaire dos realistas é um poeta satânico, rebelde e escan
daloso, modelo perfeito para uma poesia que aspirava revolução e 
vanguarda estética. O que mais chama a atenção desses poetas em 
Baudelaire é o erotismo maldito. Eles extraem de Baudelaire o ele
mento sexual e agressivo para composição de uma lírica materialis
ta e violenta. Esses poetas, buscando uma dicção realista, extirpam 
a matéria erótica do universo baudelairiano, separandoa do leitmo‑
tiv da precipitação no pecado e do imaginário místicoreligioso que 
permeia As flores do mal. Todavia, a imbricação existente entre as 
construções plásticas e o projeto estético de Baudelaire constitui 
um todo inseparável, de modo a ser impossível utilizarse dos ele
mentos de sua lírica sem receber uma parcela que seja dos objetivos 
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centrais de sua lírica. Por exemplo, mesmo que estejam a serviço da 
descrição de energias materiais, as lúbricas jumentas de Carvalho 
Júnior ou os cães de Teófilo Dias entram para a poesia por proces
sos de exploração de correspondências imaginativas localizadas em 
zonas bem próximas das fantasias e quimeras do romantismo. 
Mesmo que de maneira canhestra, esses poetas parecem demons
trar sensibilidade e certo pendor para a alquimia verbal, converten
do instintos invisíveis em bestas ferozes, cuja agressividade condiz 
com a violência de tais paixões. Com suas feras, Carvalho Júnior e 
Teófilo Dias também dão corpo ao invisível, operando sinestesias 
conceituais, como farão depois os simbolistas, renovando os usos 
estéticos do romantismo ao percorrer um caminho onde colheram 
muitas das flores de Baudelaire.

Baudelaire, portanto, ao servir de farol para nossos realistas, 
contaminouos com elementos românticos, elementos esses dos 
mais vigorosos, pois sobreviveram ao frisson a que As flores do mal 
submeteram o romantismo, movimento que em Baudelaire assu
miu feições novas, deixando suas marcas na poesia ocidental até 
bem recentemente; se não até hoje.

A contribuição desses poetas ao quadro da poesia brasileira, 
como se sabe, é muito pequena; contudo, significativa em muitos 
aspectos; sobretudo como atestado da transição do romantismo 
para as estéticas que, no fim do século XIX, desenhariam o cenário 
literário brasileiro. Surgida em um quadro de indefinição, essa poe
sia apresenta elementos que se tornariam comuns tanto na prosa 
naturalista, na poesia parnasiana e mesmo na estética simbolista 
brasileira. Dentre os elementos que o simbolismo irá compartilhar 
com essa poesia, e de especial interesse para o nosso estudo, é o de
senvolvimento de metáforas compostas com recursos do grotesco.

Nos breves exemplos apontados em Carvalho Júnior e Teófilo 
Dias, as oposições representadas pelas tensões atração × asco, vio
lência × erótico e humano × bestial estão postas em relevo e, com 
efeito, constituem basicamente a substância da poesia realista de 
inspiração baudelairiana. Esse sincretismo de polos antagônicos 
devese aos mecanismos do grotesco, sobretudo à maneira singular 
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com que Baudelaire, buscando as analogias mais surpreendentes, 
forçou os limites das associações metafóricas, aproximando as opo
sições de modo ainda não feito pelos românticos, concedendo ao 
grotesco, em consequência, novas dimensões. O grotesco, a partir 
de Baudelaire, libertase ainda mais das associações com o riso, 
ainda muito presente em suas manifestações no romantismo tradi
cional; tornase cifra de operações analógicas complexas, não se 
apresenta isolado em categoria definível, mas se confunde com ou
tras – mesclase ao sublime e contamina o belo. Nossos primeiros 
baudelairianos ainda não chegaram ao ponto de explorar o grotesco 
nesse nível de complexidade, mas parecem já intuir a profundidade 
dessa categoria, quando, motejando os temas de Baudelaire, asso
ciam o grotesco à atração erótica, unindo o asco ao desejo. Eis sua 
contribuição à história do grotesco na lírica brasileira, confirmada 
pelo fato de as convenções grotescas de sua poesia erótica prepara
rem terreno para as imagens anômalas presentes nos simbolistas e 
principalmente em Cruz e Sousa, esse sim, um poeta sensível às 
nuanças da beleza do raro e do hediondo que Baudelaire apresentou 
à lírica, desenvolvendo antigos preceitos românticos.

Autópsia romântica no anfiteatro do realismo

Podese ainda dizer sobre os poetas realistas que a ambição an
tirromântica de sua estética parece não ter superado de todo os res
quícios de romantismo nela presente; em alguns momentos, eles 
chegaram mesmo a, indiretamente, renovar as práticas românticas. 
Em parte, isso se deve à utilização que fizeram de Baudelaire como 
modelo de insurreição estética. A isso se acrescenta o fato de o am
biente em que se formaram esses poetas não estar completamente 
apartado do romantismo local, cujas influências ainda deitam som
bra sobre suas produções. Ora, o mesmo Carvalho Júnior que esbra
veja contra as virgens cloróticas dos românticos canta as impressões 
da alcova, como fizeram Castro Alves e Álvares de Azevedo (Ama
ral, �996, p.825) e os vapores exóticos dos vícios, como fariam no 
futuro os simbolistas, além de ter escrito uma peça de nome Parisi‑
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na, homônima a uma obra de Byron. Teófilo Dias, sobrinho de 
Gonçalves Dias, não bastasse as influências recebidas do tio e de ou
tros românticos (perceptíveis nas obras Lira dos verdes anos e Can‑
tos tropicais), ainda aproveita em Fanfarras (considerado por alguns 
críticos como uma das primeiras manifestações de nosso parnasia
nismo) muitos elementos românticos. Dentre eles, vale mencionar 
o já citado poema “A matilha” que conta com uma estrutura bas
tante semelhante à das velhas baladas românticas, expressando a 
atmosfera de perscrutação obsessiva dos cães pela presa através de 
repetições de estruturas, rimas justapostas e cumulação nominal 
acentuada, que confere ritmo frenético aos alexandrinos que com
põem o poema. Mas talvez o texto que mais denuncie as influências 
românticas sobre nossos realistas baudelairianos seja justamente 
um em que a matéria científica, ao menos plástica e tematicamente, 
está bastante evidente – tratase do soneto “Estudo anatômico”, de 
Fontoura Xavier:

Entrei no anfiteatro da ciência 
atraído por mera fantasia, 
e aprouveme estudar Anatomia 
por dar um novo pasto à inteligência.

Discorria com toda a sapiência 
o lente, numa mesa, onde jazia 
uma imóvel matéria, úmida e fria, 
a que outrora animara humana essência.

Fora uma meretriz; o rosto belo 
pude, tímido, olhálo com respeito 
por entre as ondas negras de cabelo.

A convite do lente, contrafeito, 
rasgueia com a ponta do escalpelo 
e não vi coração dentro do peito!

(Xavier, �984, p.80)
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Autor de Opalas (�884),7 Fontoura Xavier parece compor o re
trato típico do jovem homem de letras da época; leitor de Baudelai
re, mas também de Álvares de Azevedo e Castro Alves – símbolos 
de rebeldias românticas diferentes; o primeiro, mito literário asso
ciado ao satanismo e ao egocentrismo iconoclasta, o segundo, poeta 
retórico e revolucionário –, ciente das doutrinas científicas de seu 
tempo, não se furtou a demonstrar admiração pelo romantismo de 
Hugo. Quando jovem fora boêmio, republicano, autor, aos �7 anos, 
de um poema antimonárquico chamado “O régio saltimbanco”. 
Na maturidade, a despeito de certa propensão ao dandysme, foi di
plomata comportado e de pena muda. Os poemas de Fontoura Xa
vier, todos compilados em Opalas, são versos de um jovem irreve
rente, de tendências rebeldes e entusiasta de Baudelaire, escritos 
naquela época em que os homens de bem se dão ao luxo de poetizar 
e sonhar com revoluções. O soneto “Estudo anatômico” comprova 
o sincretismo entre o apelo que as doutrinas filosóficas científicas e 
materialistas tinham entre a literatura da época e as ressonâncias do 
romantismo, asseguradas não apenas pelas influências de Baude
laire como pelo ambiente literário local.

Fontoura Xavier, assim como Carvalho Júnior e Teófilo Dias, 
estudou direito na faculdade de São Paulo e, como os dois, frequen
tou um meio estudantil cercado por uma atmosfera de admiração 
pelas lendárias estudantadas da Sociedade Epicureia e pelas fanta
sias rebeldes dos ultrarromânticos brasileiros, para o qual Baude
laire oferecia uma possibilidade de retorno à poesia anárquica e 
sinistra do mal do século. Com efeito, Onédia Barboza lembra a ale
gação de Jamil Almansur Haddad, em suas notas à tradução de As 

7 Lançado em �884, Opalas comporta toda a poesia de Fontoura Xavier, sendo com
posto por poemas de épocas variadas; alguns deles de juventude muito tenra, como o 
“Régio saltimbanco”. “Estudo anatômico” foi escrito em �876, época em que, como 
indicam outras referências cronológicas presentes em alguns poemas de Opalas, o 
autor estava bastante inebriado pela influência baudelairiana, como comprova a par
te do livro em que esses poemas surgem, denominada “Ruínas”. De �876, também 
são poemas como “Pomo do mal” e “Nevrose”, bastante fiéis ao espírito decadente 
exalado por As flores do mal.
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flores do mal, de �958, de que é possível associar a difusão de Bau
delaire em nosso meio literário ao byronismo paulistano. A autora 
apoia tal suposição, acrescentando: “acreditamos nós que de fato 
esse byronismo de colorido alvaresiano preparou muito bem o am
biente para a aceitação e repercussão de Baudelaire no Brasil” (Bar
boza, �975, p.7�). De fato, Glória Carneiro do Amaral, em suas 
análises dos poemas dos baudelarianos da década de �880, faz le
vantamento de uma série de características estilísticas – tanto no 
que tange a imagens quanto a temas – que remetem à escola paulis
tana da poesia ultrarromântica; principalmente ao poeta de Lira dos 
vinte anos.

“Estudo anatômico” nutrese, desse modo, tanto do repertório 
das imaginações macabras românticas quanto do objetivismo frio 
do realismo; porém, o desenvolvimento e desfecho do poema pare
cem pendêlo mais para as práticas da primeira corrente. Apesar de 
apresentar todos os estereótipos do cientificismo – as referências à 
aula de anatomia, a dicção descritiva e fria, a evidência do materia
lismo –, esses mesmos elementos compõem uma atmosfera lúgubre 
e misteriosa, muito mais semelhante à que paira nos gabinetes góti
cos, palco da ciência diabólica que gerou o monstro de Frankenstein 
ou os autômatos e mecanismos funestos de Hoffmann. A esses ele
mentos românticos, amalgamados à descrição naturalista, acres
centase uma certa volúpia macabra que desponta no momento em 
que o eu lírico se depara com o cadáver na mesa de autópsia: “Uma 
matéria imóvel, úmida e fria,/ A que outrora animara humana es
sência”; assim descrito, com distanciamento analítico, o cadáver 
revela, depois, o corpo de uma meretriz morta.

No primeiro terceto em que são apresentados os aspectos físicos 
da meretriz, o leitor deparase com uma série de ecos do roman
tismo: a contemplação necrófila da mulher morta, de “rosto bonito” 
e cabelos – em consonância com a imagética erótica de Baudelaire 
– caídos em “ondas negras”.8 Romântico também é o pudor que 

8 O poema de Baudelaire “La Chavelure” comprova o apelo erótico que os cabelos 
negros possuem em sua lírica.
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vela esse voyeurismo macabro quando o eu lírico declara que admi
rou a beleza do cadáver “com respeito” – o respeito que se rende 
habitualmente aos mortos, mas aqui adequado à sublimação do 
desejo que se insinua nas referências ao belo rosto e aos cabelos 
negros.

Esse primeiro terceto, embora repleto de signos românticos, não 
traz uma mudança de tom; inicialmente naturalista, o poema resva
la para uma atmosfera romântica. Aqui parece estar patente a mis
tura entre romantismo e realismo – os aspectos do romantismo aqui 
estão redimensionados; por exemplo, a necrofilia que Álvares de 
Azevedo sublimava ao admirar virgens letárgicas ou doentes com 
olhar esquivo, aqui é explicitada no elogio, mesmo que breve, a um 
cadáver; volúpia macabra e grotesca que em Baudelaire surge po
tencializada em poemas como “Les Métamorphoses du vampire” 
ou “La Danse macabre”. Romântico e com acentos baudelairianos 
também é o fato de o cadáver ter pertencido a uma meretriz. Ora, as 
mulheres perdidas com as quais a lírica romântica sempre flertou a 
uma distância segura, Baudelaire converteu em declarado objeto de 
aspiração e mesmo em musa (“La Muse vénale”) em seu gosto pe
los apaches e refugos da sociedade.

O último terceto assinala o triunfo da atmosfera romântica so
bre o verniz cientificista do poema; convidado pelo professor a sub
meter o cadáver à autópsia, o eu lírico, ao rasgarlhe o peito, depara
se com a ausência de coração no interior da caixa torácica da 
meretriz. Desfecho surpreendente, insólito e grotesco que desperta 
mais de uma suposição, todas elas, contudo, distantes da esfera de 
influência do realismo.

Em primeiro lugar, poderseia considerar o poema como um 
discurso alegórico, no qual a ausência de coração em uma prostituta 
representaria o pouco caso que, na lírica romântica, essas femmes 
fatales das ruas costumam ter pelo amor. Uma alegoria fidedigna à 
poesia de Baudelaire que, não raro, retratou a mulher como mons
tro erótico deflagrador da fatalidade. Nesse sentido, o poema seria 
uma materialização grotesca do motivo da indiferença amorosa já 
possivelmente inspirada pelo conteúdo plástico de As flores do mal. 
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Outra interpretação possível seria a de tomar o soneto como o re
gistro de um episódio fantástico, como os que se observam nas ba
ladas românticas. Nesse sentido, a ausência de coração seria um 
dado concreto, manifestação de um mistério que desafia a ciência, a 
lógica racional e provoca o estranho e o anômalo no mundo, como 
nas expressões clássicas do grotesco romântico.

As duas interpretações aqui aventadas, embora pareçam distin
tas, não se excluem; pelo contrário, se sustentam, já que o ambiente 
da lírica propicia a confluência de discursos distintos desenvolvi
dos em favor de determinado efeito estético. O efeito que “Estudo 
anatômico” parece buscar é precisamente o do impacto surpreen
dente; daí ter se utilizado da hesitação fantástica e do corpo estra
nho que o grotesco representa para a razão.

“Estudo anatômico” está entre os poemas dessa geração que 
mais se aproxima do universo baudelairiano, curiosamente, por 
manter dele uma distância respeitosa. No soneto não se encontram 
as incursões, muitas vezes malsucedidas, que os realistas faziam 
pelos usos vocabulares de Baudelaire, gerando, amiúde, pastiches 
insossos de operações verbais que, no contexto original, possuíam 
expressividade própria e complexa. Em vez disso, o soneto de Fon
toura Xavier opta por uma descrição impassível que, aplicada a um 
evento sinistro e surpreendente, gera uma expressão de forte im
pacto. “Estudo anatômico” ainda não se limita a reproduzir os te
mas baudelairianos, mas os tinge com elementos do romantismo 
mais antigo (como a necrofilia pudica ou o elemento fantástico) e 
do realismo materialista, tendo como resultado um poema autôno
mo que se enriquece com suas influências sem a elas se submeter 
passivamente.

“Estudo anatômico” também parece intuir alguns conteúdos do 
plano estético por trás da expressão do grotesco erótico em Baude
laire, que em outros poemas não parece ter aflorado. O soneto de 
Fontoura Xavier é sensível à relação estabelecida em As flores do 
mal entre erotismo e morte, essa última encarada não em seus as
pectos materiais – enquanto pasto aos vermes do desejo (como em 
“Antropofagia”, de Carvalho Júnior) ou nesga de carne na qual se 
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refestelam os cães esfomeados de luxúria (como em “A matilha”, 
de Teófilo Dias) –, mas como mistério, abertura ao desconhecido. 
Difícil afirmar se Fontoura Xavier realiza isso por influência de 
Baudelaire ou da tradição romântica local; todavia, a imagem do 
peito desprovido de coração nos remete a um poema de Baudelaire 
que deixa claras as distinções entre a maneira como Baudelaire faz 
uso da matéria erótica e como em geral versam sobre o desejo os 
baudelairianos brasileiros. O poema a que nos referimos é “Le  
Léthé”.

Viens sur mon cœur, âme cruelle et sourde, 
Tigre adoré, monstre aux airs indolents; 
Je veux longtemps plonger mes doigts tremblants 
Dans l’épaisseurs de ta crinière lourde;

Dans tes jupons remplis de ton parfum 
Ensevelir ma tête endolorie, 
Et respirer, comme une fleur flétrie, 
Le doux relent de mon amour défunt.

Je veux dormir! dormir plutôt que vivre! 
Dans un sommeil aussi doux que la mort, 
J’étalerai mes baisers sans remord 
Sur ton beau corps poli comme le cuivre.

Pour engloutir mes sanglots apaisés, 
Rien ne me vaut l’abîme de ta couche; 
L’oubli puissant habite sur ta bouche, 
Et le Léthé coule dans tes baisers.

A mon destin, désormais mon délice, 
J’obérai comme un prédestiné; 
Martyr docile, innocent condamné, 
Dont la ferveur attise le supplice,

Je sucerai, pour noyer ma rancœur, 
Le nepenthès et la bonne ciguë 
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Aux bouts charmants de cette gorge aiguë 
Qui n’a jamais emprisonné de cœur.9 

(Baudelaire, �96�, p.�39)

“Le Léthé” concebe a relação erótica como uma experiência de 
diluição do eu; já expressa, desde o título na referência ao Letes, 
rio do inferno, segundo a mitologia clássica, cujas águas traziam o 
esquecimento a quem as bebia. Em uma atmosfera de toxinas entor
pecentes, o amor surge como signo de letargia e inércia, encontran
do correspondência na morte. A mulher amada é bestializada na 
imagem do monstro, do tigre atraente que traga com seu magne
tismo o eu lírico para o abismo da sedução. Os perfumes sentidos 
na intimidade das anáguas dessa “mulheresquecimento”, “mulher
morte”, “mulhervazio”, são as fragrâncias de matérias mortas. 
Sono e morte envolvem o contato com esse monstro sedutor, em 
cujos beijos corre o Letes – a manifestação máxima da ausência, a 
alegoria do esquecimento.

A entrega à experiência erótica em “Le Léthé” surge como uma 
autoimolação, um sacrifício voluntário, do eu lírico que busca no 
vazio o fim de suas dores, mesmo que o preço pago por essa entrega 
seja a perdição absoluta. A mulher, então, surge como o vetor das 
substâncias amargas, misto de prazer e morte (“nepenthès” – ne
pentes e “cigue” – cicuta), em troca dos quais o eu lírico mercadeja 
sua consciência e autonomia. A voz lírica de “Le Léthé” quer 

9 Venha sobre meu coração, alma cruel e surda/ Tigre adorável, monstro de ares indo
lentes/ Quero por muito tempo mergulhar meus dedos trementes/ Na espessura de 
tua crina pesada;/ Nas anáguas repletas de teu perfume/ Enterrar minha cabeça do
lorida,/ E respirar como uma flor que fenece/ O doce mofo do meu amor defunto./ 
Quero dormir! Dormir mais que viver!/ Num sono tão doce quanto a morte,/ Es
tenderei meus beijos sem remorso/ Sobre seu belo corpo polido como o cobre/ Para 
engolir meus soluços brandos/ Nada me vale o abismo do teu leito./ O esquecimen
to poderoso mora em tua boca/ E o Letes corre nos teus beijos./ Ao meu destino, a 
partir de agora meu deleite,/ Submetome como um predestinado;/ Dócil mártir, 
inocente condenado/ Cujo fervor atiça o suplício./ Eu sugarei, para afogar meu ran
cor,/ O nepente e a boa cicuta/ Nas extremidades encantadoras deste colo vivo/ 
Que jamais aprisionou um coração. (Tradução livre de nossa autoria)
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precipitarse no amor e aguça ainda mais o seu desejo por saber que 
se entrega a uma jornada vã, rumo ao Nada, já que o monstro indo
lente cujos narcóticos venenosos lhe seduziram a alma não possui 
sequer um coração para lhe retribuir o amor.

Podese notar que “Le Léthé” trata o amor como uma expe
riência de falência, de perda de si próprio, de autoaniquilamento. 
Daí buscar a expressão em uma atmosfera de letargia, de confusão 
sensorial oriunda da ação de tóxicos, de expressão de ausências, de 
morte – o poema versa sobre uma volúpia do vazio, metaforizada no 
amor por uma femme fatale monstruosa. Esse soneto é exemplar 
no que concerne ao erotismo baudelairiano por manifestar clara
mente muitos de seus motivos reincidentes: a letargia, o tema da 
falência, a inércia do eu lírico face ao objeto amado e os signos de 
morte, expressos por vezes no macabro, no mórbido e no grotesco. 
Tudo isso, enfeixado por uma retórica galante que exala hediondez 
e graça em igual medida.

Muito diferente é a média dos poemas de Carvalho Júnior, Teó
filo Dias e Fontoura Xavier; por mais que neles as metáforas gro
tescas aplicadas ao erotismo surjam com força, elas expressam uma 
energia vitalista diversa da que se encontra na luxúria inebriante e 
passiva de Baudelaire. O eu lírico dos poemas dos realistas baude
lairianos é agressivo, colocase como o predador da relação erótica, 
deseja consumir e não se aproxima da experiência arriscada da auto
aniquilação. Já nos poemas de Baudelaire, normalmente, o eu lírico 
é que se submete, no mundo hostil do erotismo, ao ataque de mons
tros e vampiros. Mesmo quando os realistas utilizam signos de 
morte – como no caso dos “vermes luxuriosos” de “Antropofagia”, 
de Carvalho Júnior –, estes não surgem com conotações macabras, 
como em Baudelaire, e sim como indícios da força vital consumido
ra que se ceva na matéria carnal para saciar os desejos do eu lírico. 
Os “vermes que devoram”, “os cães que caçam” e “as jumentas 
que partem de coices” o objeto de desejo entre os realistas são, por
tanto, expressões deletérias de uma homologia entre a consumação 
do desejo e a consumação literal das carnes; a pulsão que move sua 
imagética é muito associada à violência vitalista, e não a uma lassi
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dez mórbida, como em Baudelaire. Grosso modo, Baudelaire fala de 
ausências no erotismo, como maneira de transcender rumo ao igno
to; a força de atração sexual é para ele semelhante ao magnetismo 
que o não visto exerce sobre a imaginação; por isso, seu eu lírico se 
entrega aos caminhos perigosos da sedução pelo fatídico. Já os bau
delairianos brasileiros, de modo geral, buscaram afirmar o triunfo 
da matéria sobre os sentimentos, retratando a violência do desejo 
em imagens horrendas.

Esse primeiro contato da lírica brasileira com a obra de Baude
laire, como dito anteriormente, tem importância para nosso estudo 
por atestarem a convenção de usos do grotesco que posteriormente 
encontraria eco na poesia de Cruz e Sousa, principalmente no que 
se refere à matéria erótica, dominante em seu livro de estreia, Bro‑
quéis (�893). Os poetas citados nessas considerações não foram os 
únicos imitadores expressivos de Baudelaire antes do surgimento 
do simbolismo; também foram baudelarianos expressivos Medei
ros e Albuquerque e Wenceslau de Queirós. Não os tratamos neste 
capítulo por dois motivos: primeiramente, sua poesia hesitante en
tre o parnasianismo e o simbolismo não acrescenta nada de novo 
aos usos do grotesco que não se encontre em Cruz e Sousa. Na ver
dade, o grotesco em Medeiros e Albuquerque e Wenceslau de 
Queirós conta com poucas aparições; de Baudelaire, parecem ter 
mais herdado a volúpia pelo raro e o satanismo estético que o gosto 
pelas extravagâncias e monstruosidades verbais. Também excluí
mos Medeiros e Albuquerque e Wenceslau de Queirós dessas con
siderações por eles se localizarem em um momento de nossa litera
tura coetâneo ao de Cruz e Sousa, diferentemente dos poetas citados 
neste capítulo, que representam uma época de reação ao romantis
mo que preparará terreno para o surgimento de estéticas como o 
naturalismo, o parnasianismo e, indiretamente, o simbolismo, mo
vimentos que compõem o cenário no qual a obra de Cruz e Sousa se 
inserirá.

Carvalho Júnior, Teófilo Dias e Fontoura Xavier interessam a 
nosso estudo na medida em que suas obras atestam usos do grotes
co diferentes daqueles já celebrizados pelos românticos tradicionais. 
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Se insistimos nas referências a Baudelaire nas rápidas considerações 
aqui feitas, é porque, ao menos no que concerne ao grotesco, sem o 
norte oferecido pela obra de Baudelaire, a poesia dessa geração não 
parece se sustentar autonomamente. Ademais, a finalidade destas 
páginas é demonstrar que as formas que o grotesco assume em 
Cruz e Sousa não eram de todo estranhas ao ambiente literário bra
sileiro – elas já haviam sido apresentadas mediante as leituras de 
Baudelaire – e que o poeta catarinense distinguese de seus con
temporâneos ou predecessores por ter explorado as potencialidades 
associativas das palavras com mais sofisticação que eles, preocu
pandose menos em atender a um modismo estético e mais em con
figurar um estilo pessoal a partir dessas influências.

Baudelaire – assim como no passado Byron –foi uma moda no 
Brasil; a intenção de se parecer com o poeta de As flores do mal tal
vez explique a ausência em nosso país de uma poesia de inspiração 
baudelairiana absolutamente autônoma até o estabelecimento do 
parnasianismo – que lhe rendeu tributos, mas dentro dos limites da 
estética – ou do simbolismo. Cruz e Sousa penetrou nas florestas 
de signos simbolistas guiado por Baudelaire, mas lá encontrou sua 
dicção própria, estabelecendose como poeta independente. Assim, 
autônomos, mesmo que denunciem suas fontes, também são os 
usos do grotesco em Cruz e Sousa. O grotesco é parte integrante do 
projeto estético do poeta catarinense de operar transcendências e 
manifestar o conflito angustiante entre a realidade material e o 
mundo das formas inefáveis. O grotesco, dentro desse plano poéti
co, surge como categoria que comporta formas de beleza ambíguas, 
disformes e insólitas, cuja estranheza é explorada não apenas no 
que possuem de bizarro e impactante, como naquilo que possuem 
de transcendentes. Grotesco e sublime em Cruz e Sousa são catego
rias que se confundem nas aspirais que sua poesia trilha em busca 
do ideal. Cruz e Sousa constrói seus universos sempre em uma tra
jetória vertical, que busca transubstanciar a matéria para diluíla 
em ideia etérea. Para fazer isso, Cruz e Sousa não apenas contempla 
os céus infinitos como submerge no universo dos pesadelos inter
nos, dos tormentos secretos da subjetividade, encontrando na 



456	 FABIANO	RODRIGO	DA	SILVA	SANTOS

plasmação desses terrores caminhos diversos para o mesmo fim 
transcendente. Nessas instâncias, ele colhe as “flores dos esgotos” e 
enxerga as correspondências entre os infernos de suas angústias 
particulares e o cosmo silencioso que o contempla através das estre
las e guarda em seus mistérios, talvez, a paz das diluições.

O grotesco em Cruz e Sousa assume variados aspectos; de modo 
geral, ele surge como tentativa de conferir forma a tormentos inex
primíveis, dentro do esforço de materializar pulsões anímicas invi
síveis e dar face às angústias do poeta. Na primeira obra em versos 
do poeta de Broquéis, esses tormentos, mormente, são de natureza 
mais particular; os impulsos da carne que demandam sublimação, 
o malestar do poeta, exilado do ideal em um mundo que o despre
za. Já a partir da obra seguinte, Faróis (�900), até os Últimos sonetos 
(�905), o grotesco parece dar forma a angústias cósmicas, às forças 
caóticas que espreitam a existência nas formas incertas que se insi
nuam na noite, nos mistérios da morte e às paixões dolorosas do 
mundo que surgem como nota amarga na música das estrelas que o 
poeta pretende captar para diluirse na “Noite búdica” final. São 
precisamente essas formas do grotesco que por vezes se encontram 
com o sublime que o capítulo seguinte pretende explorar na obra de 
Cruz e Sousa.


