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Resumo: O que permite chamar Safo e Píndaro, como Dante e Arnault Daniel, tanto quanto 
Baudelaire e Mallarmé, igualmente, de poetas? Trata-se do mesmo conceito quando referimos 
as obras de cada um desses autores, indistintamente, como “poesia”? Os fragmentos mélicos, 
iambos, epigramas e elegias arcaicos já são poesia, no sentido que chamamos aquelas obras 
que nossos conceitos histórico-literários classificam como pertencentes a um gênero lírico? E 
a  poesia  concreta,  ainda  é  poesia?  Como  se  articulam  a  poesia  pré-dantesca  e  pós-
baudelairiana com a noção clássica e, sobretudo, romântica, de “lírica”? Quais a fronteiras 
entre poesia, lírica e canção, de um lado, e entre as distintas formas de enunciação do eu, do 
sujeito,  do indivíduo e da pessoa,  de outro? Como sujeito e  poesia  se  relacionam com a 
categoria da mímesis e seu corolário, o estatuto do discurso ficcional? Enfim, qual sua ligação 
com a função psicológica do imaginário, da imagem, da imaginação? Lançando as bases para 
uma pesquisa sobre as categorias da poesia, da  mímesis e do sujeito, o presente trabalho se 
situa em algum ponto de cruzamento das perspectivas teóricas de Mauss, Benveniste, Vernant, 
Foucault, Koselleck, Blumenberg e Luiz Costa Lima, entre a história das categorias sociais e a  
análise do discurso ficcional. Recortando três momentos-chave, de passagem, na formação 
destas categorias, procurou-se reconsiderar seus limites históricos com base numa abordagem 
multidisciplinar, conduzida pelo olhar da crítica literária.
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Abstract: What allows us to call Sappho and Pindar, Dante and Arnault Daniel, as well as 
Baudelaire and Mallarmé poets equally? Is it the same concept being used when we call the 
works  of  each  of  these  authors  “poetry”  in  a  indistinct  manner?  Are  the  archaic  iambs, 
epigrams and elegies already poetry in the sense we use for those works which our literary 
and historical concepts classify as belonging to lyrical genre? And what about concrete poetry,  
is it still poetry? How are pre-Dantesque and post-Baudelarian articulated with the classic, 
romantic notion of “lyric”? What are the boundaries between poetry, lyric and song, on one 
hand; and the several forms of enunciation of the self,  the subject, the individual and the 
person on the other? How do poetry and the subject relate to  mimesis and it collorary – the 
status  of  fictional  discourse?  What  is  its  relationship  with  the  psychological  function  of 
imagery, imaginary and imagination? Laying the foundations for research on the categories of 
poetry, mimesis and subject, this work stands on the intersection of theoretical perspectives of 
Mauss, Benveniste, Vernant, Foucault, Koselleck, Blumenberg and Luiz Costa Lima, between 
the history of social categories and the analysis of fictional discourse. By a selection of three 
key moments  of transition in  the formation of these concepts,  their  historical  limits  were 
reconsidered based on a multidisciplinary approach, conducted by look of literary criticism.

Keywords: Fiction; Lyric; Mimesis; Poetry; Subject.

1. Introdução

As manifestações mais antigas do espírito lírico, no sentido específico que nos é 
familiar, só reluzem esporadicamente, assim como certos fundos da pintura antiga 
às  vezes  antecipam,  carregados  de  presságio,  a  pintura  de  paisagens.  Elas  não 
estabelecem  a  forma.  Aqueles  grandes  poetas  do  passado  remoto  que  são 
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classificados pelos conceitos histórico-literários como representantes da lírica, por 
exemplo,  Píndaro e  Alceu,  mas também boa parte da obra de Walther  von der 
Vogelweide,  estão  a  uma  distância  descomunal  de  nossa  mais  primária 
representação do que seja lírica (ADORNO, 2006, p. 70)

Antecipando  os  temas  que  o  presente  ensaio  pretende  percorrer,  três  observações 

podem ser feitas em favor da advertência de Adorno, em sua Palestra sobre lírica e sociedade 

(1957). A chamada “lírica” grega, incluindo a mélica, a elegia e o iambo, não coincidiria com 

o gênero lírico, ao menos tal como o entendemos desde a Vita Nuova de Dante. Mais próxima 

da canção (mélos), ela se deixa incluir originariamente entre os gêneros musicais, não só o 

adjetivo “lírico” (lyriké), no sentido específico que lhe conferem os antigos, estaria ligado 

literalmente à música, mas o próprio gênero lírico, a rigor, ainda não existe. Em contrapartida, 

este se consolida ao se desvincular da oralidade para afirmar-se como forma escrita apoiada 

na voz individual, independente do suporte musical.

Por sua vez, o  eu que se enuncia na poesia mélica grega, monódica e coral, e que 

permanecerá  característico  da  poesia  medieval  até  a  lírica  trovadoresca,  se  define 

singularmente como uma  voz saturada de coletividade, quando não francamente impessoal. 

Pelo que seria descabido falar de um “eu lírico” a propósito da poesia grega, seja por não se 

tratar  de  lírica  propriamente  dita,  seja  porque,  enquanto  agente  da  vontade  e  indivíduo 

psicológico, o sujeito tampouco existe (MAUSS, 2003 2009; VERNANT, 2008a, 2008b).

Finalmente, no mundo helênico, tanto a música quanto o que entendemos por lírica, 

assim como o espaço de emergência do sujeito, tal como a antiguidade o concebera, seriam 

tomados como formas de mímesis, o que, para os modernos, seria o mesmo que falar... grego. 

Desde logo, se para Aristóteles o homem se distingue dos outros seres vivos por sua 

capacidade privilegiada para a  mímesis,  pela qual adquire seus primeiros conhecimentos e 

pode levar a termo tecnicamente o que a natureza não é capaz de executar por seus próprios 

meios, tal concepção restringe definitivamente a potência criadora do sujeito à margem de 

manobra prevista por uma moldura social. Essa restrição, que o enquadra sob o princípio de 

uma plenitude do cosmo, na qual não existem lugares vazios a ser ocupados por uma invenção 

originária (BLUMENBERG, 2010), supõe uma configuração de sujeito que, para falar com 

Adorno, se coloca a uma distância abissal da nossa mais primária representação do eu.

Junte-se a essas três restrições a insuficiência das estruturas tradicionais da poesia – 

rímicas, rítmicas e estróficas – em caracterizar o poema, que tampouco se confundem com a 

lírica, podendo ocorrer nos mais diversos gêneros e mesmo em textos não literários, como 

ironiza Octavio Paz (2012, p. 76): 
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Tudo pode  ser  dito  em hendecassílabos:  uma fórmula  matemática,  uma receita 
culinária,  o  sítio  de Troia  e  uma sucessão de palavras  desconexas.  Pode-se  até 
prescindir da palavra: basta uma fileira de sílabas ou letras. Em si mesmo, o metro 
é medida despida de sentido.

Como já afirmava Aristóteles no capítulo I da Poética, aos escritos de Empédocles e 

Hipócrates,  pertencentes  à  filosofia  da  natureza  e  à  medicina,  seria  recusado  o  título  de 

“poemas” apenas por serem escritos conforme as regras do metro: “Com efeito, as pessoas, 

juntando ao nome do metro a palavra poeta, chamam a uns poetas elegíacos e a outros poetas 

épicos, não os designando poetas pela imitação (mímesin), mas pela semelhança do metro” 

(Poética,  I,  1447b  13-15).  A  que  se  pode  acrescentar,  em  data  recente,  a  afirmação 

complementar: “Hoje, seria válido afirmar-se também o contrário: não seguir um esquema 

métrico determinado, adotar uma ritmicidade irregular, não implica subtrair tal obra do corpo 

poemático” (LIMA, 2013, p. 364). 

Pelo  que,  sem  desprezar  o  interesse  estético  dos  valores  formais  do  verso,  será 

preferível  chamar  de  forma  externa às  estruturas  de  ritmo,  rima  e  estrofação,  por  não 

caracterizarem a poeticidade,  o poetificado ou o poético no poema, objeto do que Walter 

Benjamin chamou de sua forma interna (Gehalt) (BENJAMIN, 2011).

Do que decorre uma primeira dificuldade em relação à poesia antiga: se por um lado o 

verso  (metro)  não  é  critério  suficiente  da  poesia,  não  constituindo  sinal  infalível  da  sua 

pertença a um gênero, por outro, sua relação à mímesis, sugerida pelo horizonte pragmático da 

mélica arcaica e proposta no capítulo I da  Poética, seria demasiado ampla para distingui-la 

dos outros gêneros.  

O que se agrava pelo fato de não ter chegado até nós nenhuma teorização explícita dos 

antigos sobre a mélica, nem sobre a mímesis; e pelo pouco a que podemos ter acesso a esse 

pensamento apontar antes para a exclusão da poesia das formas reconhecidas de  mímesis, 

como  ocorre  declaradamente  em Platão  (República III),  ou  dando  lugar  a  interpretações 

contraditórias, no caso de Aristóteles.

Assim, excluídos os critérios habitualmente identificados ao gênero lírico sequer entre 

os gregos se encontra uma posição decisória a favor do critério que a Poética propõe colocar 

no lugar da forma externa do metro. Numa palavra, pondo em questão os critérios tradicionais 

da lírica, o pensamento grego propõe substituí-los pela categoria da mímesis, a qual, (a) por 

um lado, se mostra demasiado abrangente para identificar um gênero correspondente à lírica, 

e da qual, (b) por outro lado, conforme alguns intérpretes, seria excluída justamente a lírica 

grega.
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Donde  a  terceira  dificuldade.  Por  um  efeito  retrospectivo,  costuma-se  tomar  por 

fundamento da lírica tradicional o que se oferece como base da literatura moderna, concebida 

pelo  romantismo:  o  primado da  expressão  individual,  centrada  na  ideia  de  subjetividade, 

ausente como tal do horizonte grego. E como essa concepção se opõe à de mímesis, a lírica 

seria,  ao mesmo tempo, o gênero privilegiado de sua contestação e o paradigma da ideia 

moderna de literatura como expressão da subjetividade. Visto que essa concepção, centrada 

no “eu”, por sua vez, não permite distinguir por si só o enunciado poético do autobiográfico, a 

marca diferenciadora do poema tende a se reduzir à sua indistinção quanto às características 

que a situam por oposição à prosa. 

Tal ausência de critérios para o reconhecimento do poético não impediu, entretanto, 

em  nenhum  dos  tempos  considerados,  que  este  fosse  integrado  a  uma  concepção 

substancialista. Assim, sem pretender uma crítica às formas tradicionais da lírica, ao verso ou 

aos gêneros enquanto tais, o que chamamos de sua “forma externa”, interessa investigar aqui 

o conceito  de poesia  e o modo como ele foi  pensado em três momentos  particularmente 

significativos: na antiguidade grega, dando lugar à poesia mélica de Píndaro e Safo; no início 

da idade moderna, com o surgimento da lírica propriamente dita, na ambiência de Dante e do 

dolce stil nuovo; e na abertura da modernidade, com o romantismo alemão e a poesia que 

parte de Baudelaire e Mallarmé, em reação à crise do conceito normalizado de lírica.

Cabe indagar, primeiramente, (a) que estatuto a poesia mélica teria entre os gregos, em 

que medida se pode relacioná-la a uma consciência de gênero, para verificar em seguida (b) 

como  o  gênero  propriamente  lírico  se  relaciona  à  formação da  ideia  moderna  de  sujeito 

psicologicamente orientado e, por fim, (c) como se caracteriza a poesia da modernidade, a 

partir da crise do paradigma fundado no eu, em que se baseava a ideia clássica e, sobretudo,  

romântica de lírica.

A cada momento destacado do conceito de poesia corresponde, por seu turno, uma 

situação diversa das formas líricas em relação às problemáticas da mímesis e do sujeito. No 

mundo antigo, ainda não seria possível estabelecer uma ligação entre lírica e  mímesis, uma 

vez que não existe lírica nem sujeito, no sentido em que os entendemos hoje; e uma vez que 

essa relação é problemática tanto em Platão como em Aristóteles. Nos tempos modernos se 

torna possível ligar a lírica à mímesis coincidindo, porém, a descoberta do sujeito,  com a 

formação  do  gênero  lírico  e  a  retomada  da  mímesis como  imitatio.  Finalmente,  na 

modernidade, já não será possível relacionar lírica e mímesis, embora numa situação inversa à 

da mélica grega: a crise da lírica coincidindo com a recusa da  imitatio e a legitimação do 

paradigma moderno fundado no sujeito.
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A cada quadro da indagação, portanto, a pesquisa se orienta pela relação diversa do 

conceito de poesia com os três polos de atração da lírica, da  mímesis e do sujeito. Mas em 

nenhum  dos  três  tempos  referidos  encontra-se  uma  teorização  suficiente  do  poema  –  a 

teorização  do poema  só  encontrando  condições  de  desenvolver-se  tardiamente,  depois  de 

Mallarmé, para quem o poema, completada a epoché dos critérios da mímesis e do sujeito, não 

obstante, se identificará finalmente com o verso. 

De Aristóteles a Mallarmé estende-se, pois, o arco da reflexão teórica sobre o poema, 

cuja fecundidade permanece, ainda hoje, a espera de melhores tempos, capazes de retirá-la do 

estado de preliminar de esboço, de intuições potencialmente críticas.

Em  poucas  palavras,  a  questão  levantada  não  consiste  no  problema  da  extensão 

legítima  ou  ilegítima  do  conceito  convencionalmente  aceito  de  lírica  à  poesia  grega  ou 

medieval, para a qual ele ainda não vale, ou à moderna, para a qual francamente já não basta. 

Antes da designação de uma modalidade histórica das formas líricas em particular, trata-se de 

perguntar pelo que permite chamar tanto Safo e Píndaro, como Dante e Arnault Daniel ou 

quanto  Baudelaire  e  Mallarmé,  igualmente,  de  poetas,  i.e.,  enquanto  praticantes  de 

modalidades  distintas  de  uma  mesma  forma  discursiva  –  entendendo  por  “poesia”  um 

conceito transversal, de validade meta-histórica, independente de tratar-se da mélica arcaica, 

da lírica clássica ou do poema crítico moderno, em que se reconhecem três configurações, 

talvez privilegiadas, das formas líricas.

Trata-se  de  investigar  um problema teórico,  não  da  descrição  de  uma  concepção 

histórica localizada. Se a análise pede auxílio ao historiador dos conceitos é na medida em 

que visa atingir, para além dos estados sucessivos de uma categoria, a temporalidade de um 

problema teórico.  Daí  a necessária  limitação da pesquisa.  Trata-se de um recorte preciso, 

apesar de sua aparente abrangência.  Ela deve traçar recortes sobre a cronologia a fim de 

identificar os momentos significativos dessa temporalidade. Por isso a necessidade de operar 

com um mínimo de três tempos. Na oposição de três tempos discordantes aparece a diferença 

irredutível do problema, a razão histórica de sua permanência e do apelo constante dirige ao 

pensamento – o por quê e o como de sua atualidade.

Percurso fatigante, sem dúvida, cujo prêmio esperado será o descarte da concepção 

substancialista de poesia e da ideia de sujeito em que se ancora através do relacionamento de 

ambos à categoria  da  mímesis.  Para tanto,  comecemos por descolar  o  poema do conceito 

tradicional de lírica.

2. Mélica arcaica e ausência do “eu”
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Tanto pela farta documentação em que se apoia, quanto pela agudeza das análises que 

contém, Lira, mito e erotismo (2010) seria digno de causar inveja a qualquer helenista. Nesse 

trabalho dedicado à poesia grega arcaica, Giuliana Ragusa apresenta uma alentada pesquisa 

sobre o gênero lírico na antiguidade. Embora não pretenda tratar diretamente de sua relação 

com  a  mímesis,  sua  investigação  fornece  uma  base  para  o  encaminhamento  da  questão, 

explorando a relação da lírica com o pressuposto do sujeito.

Partindo da constatação da precariedade do conhecimento disponível sobre os autores, 

seus contextos e gêneros poéticos, antes de iniciar uma incursão pela obra dos poetas que se 

propõe investigar,  a autora retoma o problema da difícil  definição do  corpus poético dito 

habitualmente lírico na antiguidade. Sem pretender traçar uma exaustiva história do conceito, 

Ragusa observa que a nomeação poesia lírica tem duas acepções, a moderna e a antiga, sendo 

que,  nesta,  lírica (lyriké)  poderia ser substituído por mélica (meliké),  termo que se presta 

melhor à caracterização da especificidade do gênero.

Na acepção moderna, de maior extensão, o adjetivo “lírica” é utilizado para nomear a 

poesia grega arcaica não hexamétrica e não dramática, incluindo toda poesia do séc. VII a.C. 

ao V a.C., com exceção apenas dos poemas épico e dramático. Essa é, de fato, a denominação 

mais usual, por ela se definindo um gênero que abarcaria diversos subgêneros (RAGUSA, 

2010, p. 24).

No sentido antigo, de alcance mais restrito, “lírica” corresponde mais precisamente à 

poesia mélica, dela se distinguindo a elegia, o iambo e o epigrama. Esta seria a denominação 

utilizada pelos antigos editores e teóricos, que estabeleciam suas diferenças baseando-se em 

características de metro, matéria e adequação. Nesse sentido, “lírica” não abarca uma gama 

variada de subgêneros, mas um só gênero autônomo, maximamente representado pelo cânone 

dos “nove líricos” (RAGUSA, 2012, p.26ss.). 

Trata-se,  como  recorda  a  autora,  de  uma  acepção  que  remonta  à  Biblioteca  de 

Alexandria e à edição realizada por Aristófanes de Bizâncio, salientando que, a rigor, o termo 

lyriké, “como nome do gênero de canções destinadas à performance ao som da lira, só entrou 

em circulação tardiamente [...], na era helenística (c.323-31 a. C.)” (RAGUSA, 2010, p.30): 

[...] desde que começa a ser usado no século II a.C., entende-se que tais poetas são 
os que produziram, entre c.650-450 a.C., canções para canto acompanhado do som 
da lýra ou outro instrumento de cordas. Eis o sentido da lírica na acepção antiga,  
que compreendia a canção monódica, entoada em solo, e a coral – a  molpé por 
excelência,  no termo que combina música, dança e palavra –,  na qual  à lira se 
agregavam outros instrumentos. (RAGUSA, 2010, p. 28-29)

Segundo  Bruno  Gentilli,  em  tempos  mais  arcaicos,  a  palavra  mais  comum  para 

designar a poesia era  mousiké e o termo para designar o poeta era  aoidós (cantor) ou, mais 
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tarde, a partir do século V a.C., melopoiós (fazedor de canções) e poietés. Sendo o nome mais 

habitual  para referir  a obra lírica,  conforme Budelmann,  o substantivo  mélos, “usado por 

vários  líricos  arcaicos  com referência  a  suas  composições”  (apud.  id.,  p.30).  No entanto, 

apenas  aproximativamente  mélos se  deixaria  traduzir  por  “canção”,  visto  que  o  termo 

tampouco corresponde à noção moderna de “música vocal”. 

Além deste, acrescenta Herbert W. Smyth, eram usados como nome geral de “canção”, 

também, âisma e oidé. Embora “ode”, em sua acepção mais restrita como “poema meramente 

cantado”,  às  vezes  pareça denominar  a  lírica  usurpando o lugar  de  mélos,  utilizado mais 

propriamente para “quando as palavras tenham sido arranjadas para música do começo ao 

fim” (apud RAGUSA, 2010, p. 31), não obstante,  como adverte Gustavo Guerrero: “Toda 

analogia que evoque o predomínio da música sobre o texto ou inclua uma relação de paridade 

entre ambos falseia a perspectiva”, permanecendo alheia ao horizonte da mélica grega. Pois, 

segundo Eric Havelock, na era arcaica, “a melodia permaneceu serva das palavras, e seus 

ritmos foram moldados  para obedecer  à  pronúncia quantitativa  da fala” (apud RAGUSA, 

2010, p. 33).

De fato, a paridade de  motz el son (palavra ao som) como raiz da canção moderna, 

surgida apenas no século XII na antecâmara da lírica moderna, com a arte dos trovadores 

provençais,  encontrará  sua  mais  alta  realização  em  Arnault  Daniel.  Mas  o  gênero lírico 

propriamente dito, ainda em vias de formação, só se estabeleceria por volta do século XIV, ao 

se desvincular  da música,  fixando-se  como forma escrita,  imediatamente codificada  pelas 

poetologias dos séculos XV e XVI. O que enseja a penetrante observação de Octavio Paz: “A 

poesia ocidental nasceu aliada à música; depois as duas artes se separaram, e toda vez que se 

tentou reuni-las o resultado foi um conflito ou a absorção da palavra pelo som” (PAZ, 2012, p.  

91-92).

Assim, foi somente no período helenístico que  lyriké veio substituir definitivamente 

mélos, designando o poema cantado ao som da lira. Mas justamente quando os padrões sociais 

que moldaram e sustentaram a lírica  grega já  estavam mortos ou em acentuado declínio; 

quando a perda das melodias monódicas e  corais  já  havia tornado impossível  saber,  com 

algum detalhe, como palavra e som se integravam na prática da performance grega. Segundo 

B. Gentilli,  foi  a partir desse momento que “a poesia  do passado passou a ser lida como 

literatura pura e simples”1 (apud RAGUSA, p. 34-35), embora ainda fosse recitada, marca da 

cultura oral em que se produziu.

1 Note-se que, na passagem citada, B. Gentilli estende o conceito de literatura até a antiguidade e G. Ragusa o  
subscreve sem perceber  o contrassenso que  acarretaria  para sua própria  pesquisa.  Pois,  ao menos,  a  autora  
precisaria explicitar o que entende por tal. Agradeço a Costa Lima ter chamado a atenção para o deslize.
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Visto que o interesse dos eruditos de Alexandria se concentrava exclusivamente nas 

palavras dos poetas, seja porque nada sabiam da música que as acompanhava, ou porque não 

se interessavam ou não mais a compreendiam, ainda que possam ter tido acesso a ela, como 

salienta  G. Most,  “Assim,  os  acadêmicos realizaram uma primeira  seleção ao  filtrarem o 

mélos [“música”] dos poetas mélicos [...] e apresentarem a poesia, em suas edições, como 

palavras em metro” (RAGUSA, 2010, p. 37). Esse processo de mudança de horizonte é bem 

sintetizado por Pfeiffer:

Ao verso que era cantado para a música e, muito frequentemente, a dança, e era 
composto  de  elementos  de  ritmos  e  tamanhos  variados,  chamava-se  meliké ou 
lyriké poíesis. Um poema lírico era um mélos na literatura grega arcaica, o poeta, 
melopoiós, fazedor de canções, ou melikós, [...] e o gênero todo, meliké poíesis. [...] 
Mas, em referência a edições de textos e em listas de “fazedores”, os autores são 
nomeados  lyrikoí;  [...]  Os principais poetas eram sempre ditos  os  énnea lyrikói 
(nove líricos) e, do século I a.C. em diante, sua obra passou a ser designada lyriké 
poíesis,  isto  é,  “poesia  cantada  ao  som  da  lira”  [...]  Escritores  latinos 
ocasionalmente usavam melicus [...], mas lyricus se tornou o termo comum na era 
de Augusto e mais tarde. [...] Mesmo nos teóricos latinos, melicus foi destituído por 
lyricus,  e  as  derivações  daquele  se  tornaram cada  vez  mais  termos  puramente 
musicais. O uso moderno de lírica [...] vem da literatura latina” (apud RAGUSA, 
p. 31-32)

Mas que o nome “lírica” viesse a substituir “mélica”, tampouco significa que aquela já 

se aproximasse de sua acepção moderna. Como bem salienta G. Ragusa, a maior dificuldade 

para os que desejam se acercar da singularidade da lírica grega deriva menos de sua sujeição 

pelo  pragmatismo romano  que  do sentido  romântico do termo,  de  extração  hegeliana,  “a 

apontar para a ideia de uma poesia subjetiva, confessional, fruto do derramar dos sentimentos 

do poeta e de seu gênio” (RAGUSA, 2010, p. 24-25):

Essa concepção, transportada para a lírica grega arcaica, que se torna “repentina 
explosão do ego” [...] é ainda mais equivocada do que no caso da lírica moderna,  
pois  aquela,  ao  contrário  desta,  só  existia  na  performance a  uma  audiência, 
plenamente inserida na vida da comunidade e da pólis. (RAGUSA, 2010, p.25)

Para embasar seu argumento a autora recorre a um vasto elenco de especialistas. A 

começar por Gregory Nagy, que critica a “noção, tenazmente em moda, [...] de que a lírica 

grega arcaica representa a ascensão da inovação individual sobre a tradição coletiva” (apud 

RAGUSA, 2010, p. 26); noção que combinada à “moda biográfica da crítica literária”, como 

observa Diskin Clay,  “obscureceu a  prática retórica dos poetas antigos” (apud RAGUSA, 

2010, p. 26). Mais incisivo, Burnet ressalta que a lírica arcaica “é mais engenhosa e menos 

apaixonada, mais convencional e menos individual do que os que advogam essa noção [de 

uma explosão da individualidade] desejariam” (apud RAGUSA, 2010, p. 26). Contra uma 

concepção francamente anacrônica Wolfgang Rösler insiste tratar-se de uma poesia oral e de 
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ocasião “fincada no sistema social de uma pólis grega arcaica” (apud RAGUSA, 2010, p. 26). 

Nas palavras precisas de Leslie V. Kurke: 

[...] o que sabemos das exigências da performance desafia radicalmente a leitura do 
“eu” lírico como a espontânea e não mediada expressão do indivíduo biográfico. A 
poesia e a canção gregas arcaicas sempre foram compostas para uma performance 
pública,  marcada e representada  num lugar  especial.  Isso significa  que,  mesmo 
antes do desenvolvimento completo do drama em máscaras, o falante ou cantor  
estava sempre representado (apud RAGUSA, 2010, p. 26, grifo nosso).

Por isso, como já defendia Herbert W. Smyth: “mais apropriado do que lírica, como 

uma designação exata e inclusiva de toda a poesia cantada com acompanhamento musical, é 

mélica, o termo em voga entre os gregos da era clássica” (apud RAGUSA, 2010, p. 32). Para 

Ragusa, a vantagem da nomeação “poesia mélica” – termo inexistente em português, cunhado 

a partir do adjetivo  meliké, derivado de  mélos, cuja tradução por “canção” seria incapaz de 

conservar seu significado original – para designar o que impropriamente se costuma chamar 

de lírica grega, se justificaria à medida que indica  de imediato não só um objeto diverso da 

lírica moderna, mas um objeto que precisa ser conhecido: “Se o nome ‘lírica arcaica’ leva a 

pensar em algo que deve ser semelhante ou igual à lírica moderna, gerando expectativas e 

projeções errôneas, ‘mélica’ identifica um objeto desconhecido, para o qual um olhar deve ser 

construído” (RAGUSA, 2010, p. 32).

Acompanhando  a  construção  desse olhar  proposto  pela  autora,  estaremos  nos 

aproximando  do  núcleo  do  problema  que  nos  ocupa,  pois  à  margem  da  investigação  do 

estatuto da poesia grega vemos assomar indícios de sua possível articulação com a mímesis, se 

não negada, ao menos mantida em silêncio por Platão e Aristóteles.

Citando  Bruno  Gentilli,  em  “Lo  ‘io’ nella  poesia  lirica  greca”  (1990),  Ragusa 

principia por atacar frontalmente o vínculo estabelecido na base da compreensão equívoca da 

mélica grega pelo conceito moderno de lírica, a começar pela suposta dependência da “voz 

própria” do poeta (2010, p. 33):

[...] a “relação estreita com a vida social e política” confere ao gênero um caráter  
“pragmático,  eminentemente”:  a lírica arcaica (elegia,  jambo e mélica) “não foi 
intimista, no senso moderno”, pois só existia integrada na vida da comunidade em 
meio à qual circulava oralmente – suas composições, previamente feitas ou não, 
destinavam-se a performances de maneiras, em ocasiões e para audiências precisas. 

Por  caráter  eminentemente  pragmático,  a  autora  pretende  ressaltar  dois  aspectos: 

inserida numa “cultura da canção”, até o século V a.C., a poesia grega, recitada ou cantada na 

performance,  seria  “o veículo  principal  para  a  disseminação de  ideias  morais,  políticas  e 

sociais” (Herington, John, apud. id., p.33). Importa notar que este status determina, em toda a 

poesia antiga, uma maneira de compor centrada num  gênero,  cujas leis, na época arcaica, 
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conquanto  não estivessem redigidas,  não deixavam de  estar  presentes  na consciência  dos 

autores. Como esclarece Paola A. Bernardini:

[o  poeta  arcaico]  não  compunha  seu  canto  buscando  obedecer  a  regras 
correspondentes  a  uma  tipologia  preestabelecida,  nem  era  condicionado  pela 
exigência de respeitar  as  regras  de um “gênero  literário”.  Era  a relação  com a  
atualidade que, ao nível pragmático, o vinculava a um certo programa. Era o tipo de 
cerimônia  para  a  qual  ele  compunha  seu  canto  que  inspirava,  a  cada  vez,  os 
conteúdos consoantes à circunstância. (apud RAGUSA, 2010, p. 33-34)

Assim, na lírica antiga o “eu privado” se mostra previamente “inserido numa moldura 

social”,  na  precisa  formulação  de  Glenn  W.  Most,  não  havendo,  como na  moderna,  um 

“confronto  entre  o  eu-lírico  e  a  sociedade”  (apud  RAGUSA,  2010,  p.  35).  Também sua 

composição,  complementa  Francisco  Achcar,  começaria  por  aderir,  desde  seu  método  de 

composição, ao “paladar social”, às regras estabelecidas e às expectativas suscitadas por elas 

no público (RAGUSA, 2010, p. 35-36).

Dado esse  contexto  das  condições  de  circulação da  chamada  lírica  grega,  cumpre 

particularizar, dentro desta, o âmbito da poesia mélica. Uma questão recentemente debatida 

entre helenistas chama atenção para o fato de não haver sinais de uma clara divisão entre as 

duas modalidades mélicas, coral e monódica, pois “os antigos não parecem tê-la dividido, 

como os modernos, em duas modalidades praticamente estanques” (RAGUSA, 2010, p. 38). 

Assim, Davies reconhece que “houve uma poesia coral e monódica [...], mas é perigosamente 

enganoso falar em poetas corais e monódicos, pois a maioria dos líricos era suficientemente 

versátil para praticar ambas as categorias” (apud RAGUSA, 2010, p. 41). A que se acrescenta 

a observação de Carey: “se,  por um lado, não devemos insistir  resoluta  e  rigidamente na 

divisão moderna entre poesia coral e monódica, há evidência de uma distinção formal entre as 

duas”, que passaria por aspectos como métrica, conteúdo e performance, que não deve ser 

desprezado (apud RAGUSA, 2010, p. 42).

Deixando  de  lado  os  aspectos  relativos  à  métrica  e  ao  conteúdo,  importa  reter  a 

observação de G. Guerrero,  para quem as composições  mélicas em qualquer  modalidade, 

estando destinadas, desde o início, à execução pública ou privada, “constituíam por definição, 

uma poesia de e para a voz”. Donde o forte caráter circunstancial pelo qual ela aparece 

dominada por um maior traço [...] de literatura oral, que reflete a relação direta do 
texto com um local e um momento precisos, um espaço e um tempo ritualizados  
[...]; daí os índices textuais de um discurso situacional, que se expressam através do 
uso de certas figuras pronominais e de marcas do presente, signos que traduzem a 
interação geral entre o sujeito da enunciação e seus destinatários. Estes formam, 
sem  dúvida,  um  público  de  ouvintes  e  espectadores  que,  como  horizonte  de 
recepção, provavelmente pouco ou nada tinham a ver com o das odes de Horácio 
(apud RAGUSA, 2010, p. 43).
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A começar pela  mélica monódica,  “destinada a ser apresentada em contextos  mais 

próximos aos da comunicação espontânea face a face”, como observa Giovan D’Alessio, nela 

seria esperado “um grau maior de imediatismo” (apud RAGUSA, 2010, p. 44). Recompondo 

minimamente o cenário em que se desenrolava sua performance, diz Ragusa, encontramos 

“uma variedade de audiências e de ocasiões de performance, com destaque para o simpósio, 

central também para gêneros como a elegia e o jambo” (apud RAGUSA, 2010, p. 44). Como 

frisa Massimo Vetta, “no mundo grego de até meados do século V a.C., em que não estava 

previsto “um público de leitores”, o simpósio funcionava como um “lugar de conservação e 

evolução da cultura ‘literária’ relativa a todos os temas que resultam alternativos ao interesse 

ecumênico do  epos e à ambientação exclusivamente pública do canto religioso oficial e da 

lírica agonística” (apud RAGUSA, 2010, p. 44).

Não  obstante  a  restrição  de  gênero  que  presidia  a  estas  reuniões,  exclusivas  de 

indivíduos do sexo masculino,  referindo-se a dois fragmentos de Alceu e Anacreonte nos 

quais a primeira pessoa do singular assume significativamente uma persona feminina, observa 

Ragusa que “ambos os fragmentos instauram a situação de um ‘eu/nós’ que se endereça a um 

‘tu/vós’, típica na elegia, no jambo e na mélica arcaicos, todos orientados para o outro, e não 

para o eu” (apud RAGUSA, 2010, p. 49). Sendo frequente no âmbito dos simpósios esse 

expediente, ressalta Bowie, “o fato de os textos terem uma voz poética feminina não significa, 

em  absoluto,  que  tenham  sido  ‘por  mulheres  compostos’”;  tampouco  implica  que  se 

destinassem ao canto por mulheres.  Antes,  os fragmentos dos dois  poetas “são mais bem 

vistos como evidência do entretenimento mútuo dos homens no simpósio pela representação – 

em canção, pelo menos – de um papel feminino” (apud RAGUSA, 2010, p. 49). 

Ademais, se o simpósio era “uma ocasião bastante adequada ao caráter mais informal 

e  privado  da  mélica  monódica”,  é  preciso  ressaltar,  como bem recorda  Ragusa,  que  “os 

conceitos modernos de ‘público’ e ‘privado’ não correspondem inteiramente ao entendimento 

que deles tinham os antigos” (2010, p. 49). Como observa G. Most, com requinte de precisão:

[a]  aparente  privacidade  da  canção  monódica  não  é  do  individual  espontâneo, 
introspectivo, mas, antes, do pequeno grupo fora do qual o sujeito grego arcaico  
mal  pode  ser  concebido.  [...]  Por  sua  própria  natureza,  portanto,  centra-se  nas 
relações pessoais entre um poeta individual e outro membro de seu próprio grupo 
de amigos, ou entre ele e o grupo como um todo, ou ainda entre ele e indivíduos de 
fora  desse  grupo.  [...]  Logo,  em  geral,  a  poesia  monódica  tem  dois  modos  
principais: erótico para com os de dentro do mesmo grupo, de invectiva, contra os  
de fora (apud RAGUSA, 2010, p.50, grifo nosso)

Dessas indicações recolhidas por Ragusa, ressalta, desde logo, a importância de dois 

traços: (a) a referência decisiva do “eu” a um “outro” tomado como marco valorativo mesmo 

no enquadramento da modalidade erótica, supostamente mais pessoal, visto que a monodia 
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era apresentada em ocasiões informais, para pequenos grupos ligados por laços de 
amizade [philía] e interesse comum, e cumpria a função social de unir esses grupos 
em todos coesos e separá-los ou colocá-los em oposição a outros  grupos numa 
mesma cidade (apud RAGUSA, 2010, p.50). 

Impessoalidade  do  “eu”,  exigida  pela  função  social  da  canção  monódica,  que  se 

desdobrava (b) pela representação de papéis no interesse mútuo dos simposiastas a que se 

dirige a performance do aedo, mesclando-se-lhe um aspecto dramático pelo qual o  melikós, 

para usar um termo não mencionado pela autora, faria as vezes de mimetés. 

Ora, se a canção monódica tinha seu lugar privilegiado no simpósio, voltado para o 

mundo “privado”,  de  sua  parte  a  mélica  coral assume um caráter  francamente  público  e 

fortemente ritualizado, sendo consagrada no âmbito dos festivais cívico-religiosos, no qual se 

desenvolvia a importante atividade do  ágon para cada gênero: mélica coral, épica, canção 

monódica, elegia e, somente mais tarde, a tragédia e a comédia. 

Na canção coral, conforme Charles Segal, o poeta “compunha tanto a música quanto 

as palavras. E também dirigia um coro guiado por um líder [...], cujo número de membros que 

cantavam e  dançavam ao  som da  lira  e  da  flauta  variava  entre  sete  e  cinquenta”  (apud 

RAGUSA,  2010,  p.  50-51).  Conquanto  em  outros  contextos,  como  funerais  e  bodas,  a 

khoroidía pudesse assumir aspectos mais privativos, nessa modalidade ainda é mais notável o 

caráter impessoal da poesia grega. Suas “prováveis origens nos cultos conferem à mélica coral  

um  forte  caráter  religioso  e  celebrativo  que  dela  não  se  descola”.  Assim,  “se  a  mélica 

monódica ora fala de preocupações divididas pela comunidade, ora relativas à  persona, na 

coral a voz do poeta é evidentemente pública” (RAGUSA, 2010, p. 51). Nas palavras de Jan 

M. Bremer, “Os poemas corais são quase o oposto de documentos do ego” (apud RAGUSA, 

2010, p. 51).

Assim, ao contrário da monódica, reservada à esfera dos pequenos grupos, a poesia 

coral desempenharia “um papel vital na autoconsciência pública da cidade” (Most, apud. id., 

p.  51).  Como também salienta  Segal:  “Porque os  festivais  em honra dos  deuses  também 

celebravam a vida cívica da  pólis, a canção coral tinha um papel central na afirmação dos 

valores e da unidade da comunidade” (apud RAGUSA, 2010, p. 51). Nas palavras novamente 

valiosas de Most, apontando para uma tipologia da mélica arcaica:

[a mélica coral]  tendia a ser  cantada em celebrações formais  que unificavam a 
cidade  como um todo coerente  ao  reconhecer  o  benefício  divino  e  a  empresa 
humana [...] o caráter público de boa parte da poesia coral, em vez de excluir a 
possibilidade de asserções individuais do poeta, parece demandá-las, contanto que 
integradas na celebração pública [...]  Daí que, em geral, [...] os modos principais  
da poesia coral são hínico para os deuses, encomiásico para os homens (apud 
RAGUSA, 2010, p. 52, grifo nosso).
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Se a monodia já acusava uma dupla inserção do “eu” na moldura social do pequeno 

grupo e da persona que o representa para si mesmo, na mélica coral, não só seria realçado seu 

aspecto “dramático”, como nele ficava ritualisticamente prescrita a integração das asserções 

“individuais”  do  poeta  aos  valores  admitidos  pela  pólis.  Somente  nesse  sentido  se  pode 

compreender que o uso das “voz própria” fosse não apenas permitido, mas de certo modo 

estimulado,  contanto  que  partilhasse  das  mesmas  convicções  do  público,  sem  que  fosse 

necessário, para isso, pressupor a presença de um sujeito autocentrado.

O que leva Giuliana Ragusa a concluir: “É, pois, no modo de performance que jaz a 

diferença  básica  entre  a  mélica  coral  e  a  monódica,  duas  modalidades  que  as  distinções 

formais não cindem em dois gêneros” (2010, p. 52). Visto que em ambas não se distingue a 

voz própria do poeta, identificá-las à noção moderna de lírica apenas obscurece seu sentido. 

Contudo,  no  ponto  em  que  Ragusa  deixa  a  questão  não  podemos  ir  além  da 

constatação de um contrassenso. Pois em que sentido chamamos, então, a ambos os autores 

líricos e mélicos, antigos e modernos, de poetas? Para tentar nos aproximar de uma resposta, 

teremos que verificar como se configura a noção de lírica que a autora apenas deixa em 

suspenso.

Como, de sua parte, esta supostamente se distinguiria da mélica antiga por se erigir 

sobre a voz individual, comecemos por perguntar (a) quando o eu encontrou condições para se 

fazer ouvir e (b) o que permite distinguir sua voz de outros gêneros, literários ou não, que 

também compartilham desse pressuposto? Pois, desde que o sujeito encontra condições de 

falar por si,  ao contrário do que vimos passar no mundo grego, a “voz própria” deixa de 

constituir um privilégio do poeta. Noutras palavras, para assegurar sua elocução diferencial no  

espaço do poema lírico, ele precisaria revelar marcas capazes de assinalar sua não identidade 

com outros gêneros de expressão do eu.

3. Lírica e formação do paradigma do sujeito

Comentando a suposta presença do gênero autobiográfico no mundo greco-romano, 

Luiz Costa Lima observa, em polêmica declarada com Georg Misch e em parte com Arnaldo 

Momigliano, mais prudente, mas ainda assim supondo um “ego” na antiguidade, que se “a 

experiência pessoal não era por si mesma digna de ser levada à página escrita”, por outro lado 

“inexistia uma linha divisória entre a narração de fatos reais e de fatos inventados, desde que 

esses fossem verossímeis” (LIMA, 2007, p. 462). 

Como a autobiografia supõe o reconhecimento do valor do eu individual, só uma 
concepção anacrônica deste pôde levar à postulação do gênero autobiográfico em 
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um tempo que o ignorava. Como, ademais, a concepção de indivíduo é um dos 
componentes básicos da concepção corriqueira de literatura, a conclusão anterior 
repercute sobre essa: enquanto discurso ficcional, a literatura tampouco existe na 
Antiguidade, desde logo porque não há fronteiras absolutas entre formas ficcionais 
e formas de apresentação do eu. (LIMA, 2007, p. 465)

Ora,  se  lembrarmos  que  “não  é  apenas  o  eu  a  matéria  indispensável  para  a 

autobiografia  – o que a confundiria  com o diário –,  pois tem como seu traço absoluto o 

intercâmbio de um eu empírico com o mundo”, devemos ressaltar ainda que “na Idade Média 

não é apenas esse comércio que falta: o próprio sujeito, ainda quando leiamos a referência a 

um eu, não tem dimensões psicológicas” (LIMA, 2007, p. 466). 

Sendo ambos gêneros modernamente identificados pela centralidade concedida à voz 

do eu, o que se anota sobre a inexistência do autobiográfico na Antiguidade e na Idade Média  

se estende igualmente à lírica.

A fim de avançarmos na investigação desta, é proveitoso fazermos uma pausa para 

verificar  os  primeiros  sinais,  ainda  longínquos,  do  aparecimento  do  sujeito  individual  na 

Baixa Idade Média. Seu resgate será crucial para concretizar o processo de formação da lírica 

moderna. Com esse intuito, acompanhemos o modo como Costa Lima refaz este percurso na 

Trilogia do controle (1984/1986/1988) e em Limites da voz (1993).

Para investigar as motivações que levaram ao aparecimento da subjetividade na Baixa 

Idade Média, Costa Lima parte da crise que eclodia ainda na Alta Idade Média, descrita por 

Hans  U.  Gumbrecht  como  “resultante  da  pouca  flexibilidade  da  estrutura  mental  então 

dominante” (apud LIMA, 2007, p. 26). Segundo o autor alemão, a rigidez do pensamento 

medieval decorreria de duas razões: (a) do monopólio da cosmologia cristã que postulava uma 

única  interpretação válida para cada  experiência  e  (b) da falta  de uma estrutura  temporal 

capaz de incorporar a mudança. Da ambiência de crise progressivamente instalada derivava a 

necessidade  imposta,  sobretudo  aos  séculos  XIV  e  XV,  de  descobrir  novas  “instâncias 

mediadoras”, dentre as quais se destaca “a maturação da experiência da subjetividade”:

À medida que se deixa de crer que a verdade foi inscrita pela divindade nas coisas  
do  mundo,  revelando-se  então  por  sinais  inequívocos,  cada  fenômeno  passa  a 
admitir  vários sentidos e  ao sujeito  passa  a caber  a apreensão  do adequado.  A 
subjetividade adquiria, por assim dizer, um função de suplemento: não sendo mais 
suficiente a ordem cósmica tradicional, religiosamente justificada e teologicamente 
formulada, ao sujeito individual cabia a descoberta da razão orientadora (LIMA, 
2007, p. 26).

Desse  modo,  a  crise  da  ordem  antiga  motiva,  inicialmente,  o  aparecimento  da 

subjetividade, a falência da lei cósmica demandando a busca de novos pontos de apoio para 

garantir a estabilidade do que se toma por verdadeiro, dentre os quais se destaca a invocação 

do eu em sua função de testemunha capaz de atestar a realidade do dito ou de oferecer uma 
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razão para  a  escolha  de  determinada  conduta,  abrindo  espaço  para  o  progressivo 

reconhecimento do juízo individual.

Que esta afirmação seja válida do ponto de visa da falência da ordem antiga,  não 

exclui,  do  ponto  de  vista  inverso,  que  o  aparecimento  do  indivíduo  provocasse, 

retrospectivamente, o transtorno da ordem clássica. Assim, da perspectiva da nova ordem que 

se formula, é correto dizer que a  instabilidade do eu como instância mediadora demanda, 

como sua contrapartida, o crescente encarecimento do  factual como critério veraz. Donde a 

consequência  imediata  da  valorização do  eu:  “A devoção  ao  fato se  impõe ao  indivíduo 

enquanto  indício de uma  Lei,  i.e.,  testemunho de um princípio  homogeneizador” (LIMA, 

2005, p. 70).

O reconhecimento do eu por si próprio, i.e., fora do elo que se estabelecia com um 
termo externo  e  includente,  que  lhe emprestava  sentido  e  orientação  –  fosse  a 
família, a comunidade, a nação ou Deus – punha automaticamente em questão o 
problema  da  objetividade  do  que  tal  eu  dissesse.  Pois  este  reconhecimento 
implicava  conceder-se  uma  autoridade  que  não  era  por  si  evidente.  [...]  Que 
segurança poderia haver de que aquilo que este eu declara é aceitável por nós, os 
outros? [...]  Antes da sagração do indivíduo moderno, o mundo antigo clássico, 
estendendo-se pela Alta Idade Média, concebera uma ordem cósmica, que, com o 
cristianismo, se passara a crer  provinda de um Deus bom, cuja magnanimidade 
instalara  nas  coisas  a  possibilidade  de  serem  elas  conhecidas,  utilizadas  e 
transformadas para o maior bem-estar dos homens; se não para que, mais convicta,  
a criatura entoasse a glória do demiurgo. É razoável supor que, ao ter condições de 
reivindicar para si a condição de peça primeira, o indivíduo provocou o transtorno 
da  ordem  clássica.  Melhor  dito,  que  esse  transtorno  já  se  dera  quando  aquela 
reivindicação se socializou, convertendo-se em Lei. (LIMA, 2005, p. 20)

Advém daí que nos Ensaios de Montaigne não fosse pacífica a consagração do “direito 

de o sujeito individual  expressar sua experiência  pessoalizada,  sem já recorrer  a modelos 

legitimados”,  pois  “dentro  deste  quadro,  era  preciso  que  tal  indivíduo  dispusesse  de  um 

princípio de regulamentação”,  com o qual Montaigne,  entretanto,  ainda não podia contar. 

Donde “as soluções de compromisso a que se obriga” (LIMA, 2005, p. 21).

Em  situação  semelhante,  encontraram-se  Petrarca,  os  humanistas,  Pico  della 
Miranda e Maquiavel. Em cada um, a concentração na voz de si próprio exigia uma 
escala  de  flexibilidade.  Fosse  uma  escala  vertical,  para  Pico,  fosse  uma 
basicamente horizontal, para Petrarca, fosse a vertical mas apenas terrena, para os 
humanistas, fosse a comandada pelo acaso, a fortuna, para Maquiavel. [...] Fosse 
qual  fosse  a  forma assumida pela  “flexibilidade do eu”,  era  preciso que ela se  
concebesse  em termos  de  uma ordem fundamental,  de  uma Lei,  que admitisse 
aquela variação. (LIMA, 2005, p. 21)

Segundo a terminologia então proposta por Costa Lima para caracterizar a mudança de 

situações  que condicionam a enunciação do  eu,  a  experiência  da Antiguidade  e  da Idade 

Média se integrava à ordem da mímesis, definida por dois traços característicos:
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(a) a identidade do eu se fazia decisivamente em função de algo externo ao eu; a 
individualidade antiga implicava a subsunção do eu em algum tipo de comunidade. 
Daí a própria circulação irrestrita dos topoi, das figuras retóricas, que passavam de 
autor a autor,  sem que algum deles se considerasse proprietário  ou inventor  ou 
supusesse  que  por  elas  declarava  sua  intimidade;  (b)  essa  impessoalidade  da 
persona supunha, por sua vez, uma concepção substancialista do cosmo: enquanto 
singulares, as coisas e os seres partilhavam de uma ordem que era inerente à classe 
de cada um (LIMA, 2005, p. 24).

Sendo a  ordem da mímesis profundamente estabilizadora, sua imposta obediência a 

modelos, enquanto “imagens da própria harmonia de um mundo de substâncias”, no entanto, 

“não  se  confundia  com a  prática  servil  da  cópia”,  pois  supunha “a  multiplicação  de  um 

mesmo que menos se repetia do que, sob mudanças, se reiterava” (LIMA, 2005, p. 24-25).

Distinguindo,  a  seguir,  o  advento  dos  tempos  modernos  e,  dentro  destes,  a 

modernidade, aquela situação seria progressivamente suplantada por uma nova configuração 

da  experiência  regida  por  uma  ordem  do  método.  Esta  se  caracterizando  por  uma  dupla 

ruptura: (a) a “existência de uma consciência individualizada, que age dentro e a partir de um 

eu que se autonomiza do elo que antes  fornecia  sua identidade”  e  (b)  pelo  “processo de 

dissolução  da  concepção  substancialista  de  mundo  que  respaldava  a  precedente”.  Numa 

palavra, pela “irrupção do eu” e a simultânea “exigência de repensar-se a Lei” que decorre do 

reconhecimento da sua  voz (LIME, 2005, p. 25). Não se deve descurar, porém, que a nova 

pessoalidade da persona, encontrará uma nova base metafísica na concepção substancialista 

do eu.

Para o interesse da nossa investigação, deve-se destacar que é no intervalo entre essas 

duas ordens, a antiga e a moderna, que se processa a formação do gênero lírico. Ou seja, 

justamente num momento de “relaxamento” e “flexibilidade” da Lei. Ou nos termos de Costa 

Lima, num período favorecido pela distensão dos mecanismos de controle do imaginário. O 

que explica o aparecimento da lírica trovadoresca que a precede.

Antes  de  passar  à  indagação  dos  primeiros  sinais  desse  transtorno e  como ele  se 

manifesta no âmbito específico das formações poéticas, ganhamos ainda em acompanhar sua 

diferenciação entre as modalidades de configuração do sujeito que correspondem a cada uma 

destas situações. Para facilitar, Costa Lima propõe uma distinção entre duas categorias:

Individualidade  e  indivíduo  são  categorias  distintas  à  medida  que  a  primeira 
implica que a constituição da identidade é orientada por um marco valorativo, ao 
qual tem por alvo e modelo, ao passo que a segunda remete à ideia de exploração e 
expressão de um núcleo interno, inscrito em si, cujo alcance é antes embaralhado 
do que favorecido pelas relações sociais. (LIMA, 2005, p. 25-26)

De modo que, após o declínio do mundo antigo, os primeiros pensadores da Igreja e a 

sociedade medieval que ajudam a construir apenas se apropriam e prolongam o privilégio do 
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modelo externo sobre a identidade do eu, supondo, por conseguinte, “embora modificada, a 

permanência da ordem da mímesis” (LIMA, 2005, p. 28). Inspirados nas epístolas de Paulo, 

os Santos Padres teriam estabelecido “uma concepção do individual em que a ideia de sujeito 

permanecia fiel à sua acepção de subditus”, conforme o enunciado do apóstolo: “o que sou, o 

sou pela  graça  de  Deus”  (LIMA,  2005,  p.  28).  Donde  o  prestígio  que  terá  a  prática  da 

“imitação  de  cristo”  no  universo  medievo,  bem  como  a  primazia  dos  exempla a  serem 

seguidos. Assim, estendendo-se além da Idade Média,

A subjetividade  é  menos  negada  pela  ordem  clássica  do  que  subordinada  e 
integrada a princípios “naturais”. Universalidade dos valores e prévia determinação 
do lugar a ser ocupado pelo subjetivo eram o verso e reverso da mesma medalha.  
Aceita a hierarquia “natural”, acatado o modo de agir fundado na razão, o sujeito  
individual  não  tinha  como  sentir-se  coibido.  [...]  A suprema  astúcia  da  época 
clássica  consistira  em,  aos  poucos,  aprender  a  controlar  a  redescoberta  da 
subjetividade, iniciada naquele longínquo fim do século XII. (LIMA, 2005, p. 83-
84)

Restringindo nossa consideração ao aparecimento do  eu na poesia  medieval, Costa 

Lima procura fundamentar sua tese referindo-se à contribuição de Paul Zumthor, conforme 

duas situações básicas distinguidas pelo medievalista: “A primeira, mais comum, corresponde 

a um eu vazio enquanto referente,  i.e.,  cuja presença se esgota em combinar as peças do 

poema”. Nesse caso, “dentro de uma ‘literatura’ de papéis fixos, obediente a topoi seculares e 

a  uma  tradição  impessoalizada,  o  eu  lexicalizado  não  corresponde  ao  eu  da  pessoa  que 

escreve” (LIMA, 2007, p. 30). Nas palavras de Zumthor:

[...] A pessoa do autor aparece para confirmar a objetividade do texto; nada 
além disso. Suas intervenções representam a nossos olhos a projeção textual 
de uma situação. Normalmente transmitida (por cantor, recitante ou leitor 
público)  da  boca  para  o  ouvido,  a  obra  poética  medieval  possui  um 
enunciador concreto, visualmente perceptível (enquanto ela própria não o é), 
mas que muda, em princípio a cada nova audição. Se o autor (talvez idêntico 
a um dos recitantes sucessivos) fez do  eu o sujeito do enunciado, este  eu 
funciona como uma forma virtual, cuja atualização varia de acordo com as 
circunstâncias:  é  pouco  verossímil  que  o  ouvinte  medieval  pudesse 
interpretá-lo em um sentido autobiográfico (apud LIMA, 2007, p. 30). 

Numa primeira situação textual, portanto, por volta do século XII, o eu aparece como 

“uma forma vicária, flutuante, que declara apenas a voz que fala em seu nome” (LIMA, 2007, 

p. 30). Nesta acepção, Zumthor afirma tratar-se de “uma poesia quase totalmente ‘objetivada’: 

quero dizer, cujo sujeito nos escapa” (apud LIMA, 2007, p. 466). E acrescenta, a propósito 

das vidas, predecessoras imediatas da Vita Nuova de Dante, que nelas o “sentido importa mais 

que a história (sensus mais que littera): a autobiografia é de imediato revelação, pela via real 

da emblemática e da alegoria, do sentido do eu, não dos acontecimentos que ele viveu” (apud 

LIMA, 2007, p. 466).
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Ficava,  assim,  obstruído  o  caminho  fosse  para  a  construção  lírica  ou  para  a 

autobiográfica, pois este caminho “se torna impossível onde um modelo ou modelos de vida 

de tal maneira se afirmem que a opção individual consista apenas na escolha de um deles” 

(LIMA, 2007,  p.  466).  Pois,  como adverte  Costa  Lima,  “Em si  mesma,  a  idiossincrasisa 

individual desaparece para que se integre em um modelo de conduta geral e, por conseguinte, 

impessoal”  (LIMA, 2007, p.  466).  Mas esta  situação se transforma durante  o século XV. 

Como salienta o medievalista:

Nas formas poéticas que,  no século XV, dela [i.e.,  da tradição do grande canto 
cortês]  derivaram,  assiste-se  a  uma invasão do discurso pelas  circunstâncias.  O 
signo ‘je’ aí vem-se referir ao sujeito exterior que essas designam, por assim dizer,  
em branco; nada mais o impede de se identificar com a pessoa do autor: isso sem 
dúvida se  produziu muitas  vezes,  em Eustache  Deschamps,  Christine  de Pisan, 
Charles d’Orléans. O discurso é quando muito narrativo, antes procede por alusões 
descritivas: confunde-se com os dits, na mesma ambiguidade. (apud LIMA, 2007, 
p. 31).

Complementando as  observações  de  Zumthor,  em “Le nouveau  lyrisme (XIVe-XVe 

siècles)”, estudo exclusivamente dedicado ao gênero do dit na obra de Guillaume de Machaut, 

Jaqueline  Cerquiglini  motiva  a  presença  desse  eu,  extratextualmente  referido,  pela 

problematização da verdade. “Noutras palavras, o eu autobiográfico aparece em socorro de 

um quadro de referências já não mais suficiente para atestar o sentido assumido pelas ações” 

(LIMA, 2007, p. 31). Como nota a autora:

[...] Machaut, primeiramente, afirmando com força a verdade de seu dit, pode levar 
à conclusão de que, em sua época, a ligação do  dit com a verdade não é mais 
automática. Em segundo lugar, fazendo uso de um título [...] que elimina a alegoria, 
Machaut assinala que, para ele –  e aí se encontra a grande inovação –, a verdade 
não  mais  pode  ser  garantida  pelo  recurso  a  uma  alegoria,  mas  por  apelo  à 
experiência vivida. O dit só é verdadeiro porque EU o digo. (apud LIMA, 2007, p. 
31)

De fato, observa Costa Lima, será apenas a partir do Renascimento que se encontrarão 

“condições efetivas para o aparecimento da autobiografia” (LIMA, 2007, p. 467). Resumindo 

o argumento de A. Heller:

[...]  até fins do século XVI inexistiu  uma literatura da interioridade.  Durante  o 
Renascimento, progressivamente se dissolve a vivência medieval da comunitas e o 
indivíduo se encontra perante si mesmo, obrigado a ter atuações diversas, mesmo 
antagônicas,  sem que  cada  uma delas  pudesse  se  justificar  pela  adoção  de  um 
modelo  coletivo,  de  inspiração  política  ou  religiosa.  Deste  modo,  só  quando a 
ruptura das condições esperáveis segundo um modelo prévio de conduta ganha a 
intensidade  conhecida  desde  o  século  XVI,  só  então  vem à  tona  a  questão  da 
individualidade. Vem à tona acompanhada da força desempenhada por um papel,  
pelo emprego da simulação e/ou da sinceridade, de que as peças shakespeareanas 
nos dariam tantos exemplos. As relações renascentistas de trabalho e de poder, já 
impedem a permanência de um ideal de conduta una, coletivamente orientada e 
previamente ensinável.  A partir de então:  “Um homem podia identificar-se com 
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diferentes  maneiras,  diferentes  conjuntos  de  direitos  e  obrigações  e  diferentes  
normas concretas, sem que ‘ele’ se tornasse ‘elas”‘ (LIMA, 2007, p. 467)

Assim, por exemplo, a história de Abelardo e Heloísa, escrita entre 1132 e 1136, não 

corresponderia  ao  que  entendemos  por  autobiografia,  na  medida  em que  nela  “a  escolha 

amorosa,  a opção religiosa,  não [eram] valorizadas por si,  mas em função de um modelo 

externo que se impunha ao agente”; visto que mesmo “seus sofrimentos são pessoais só na 

medida  em  que  representam manchas  e  perdas  quanto  ao  modelo  a  que  o  indivíduo  se 

incorporou” (LIMA, 2007, p. 471). 

Mas isso não significa que tivesse ocorrido uma súbita ruptura com o Renascimento, 

como defende a conhecida tese Jakob Burckhardt sobre a explosão da individualidade. Não só 

porque  seu  progressivo  aparecimento  pode  ser  atestado  desde  bem antes,  mas  sobretudo 

porque, a rigor:

[...]  de  tal  maneira  esse  homem  permanece  heterodirigido,  de  tal  maneira  o 
monismo teórico e metodológico impedia que se admitisse o livre-arbítrio, de tal 
maneira é ele dependente da vontade dos poderosos, que não há espaço para um 
autoexame  radical.  Em  poucas  palavras,  o  indivíduo  renascentista  ainda  não 
pertence à espécie do sujeito moderno (LIMA, 2007, p. 489).  

Assim se explica, por exemplo, o prestígio que a carta usufruirá como gênero literário 

renascentista. Não era acidental que esta, para que se dignificasse, exigisse um tratamento 

retórico ao qual a expressão individual deveria se sujeitar, pois “a pessoalidade do conteúdo 

não bastava para justificá-la” (LIMA, 2005, p. 29):

Conforme ao prestigioso padrão ciceroniano, a epístola renascentista impunha a 
linguagem ornada. O conteúdo novo, a expressão da subjetividade, ainda não era 
considerado  um princípio  suficiente,  mesmo porque  a  carta  só  era  um  gênero 
literário  à  medida  que  se  integrava  às  belas-letras.  Duas  camadas  portanto  se 
superpõem e a que domina, a concepção retórica, trazia consigo a permanência da 
orientação pública dos gêneros “literários” da Antiguidade (LIMA, 2005, p. 29).

Prosseguindo na consideração sobre o aparecimento das condições de socialização do 

eu, à medida que a crise das estruturas mentais não se encerrou no séculos XIV e XV, “os  

esquemas  introduzidos  de  flexibilização,  tomando  por  pivô  a  instância  da  subjetividade, 

vieram a ser favorecidos pela difusão posterior da impressão tipográfica.” (LIMA, 2007, p. 

31). Visto que “A referencialização do eu individual e a exigência de uma forma de fixação 

determinada, a forma escrita, se dão simultaneamente” (LIMA, 2007, p. 33), cabe indagar 

pelo modo como essa fixação se processa quanto ao gênero posteriormente identificado à 

expressão poética do sujeito:

[...] ao passo que, na lírica dos séculos XII e XIII, dominava a ligação da poesia 
com a música, com a memória e com a oralidade, na dos séculos XIV e XV, a 
poesia fundada no canto se baseava no sentimento, no eu, assim, como renunciava 
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à memória, para se tomar como escrínio ou cofre, confiado à forma escrita (LIMA, 
2007, p. 33).

Nesse ponto, uma breve consideração sobre a história da forma soneto, forma lírica 

moderna por excelência, permite visualizar o referido processo de transposição do eu para a 

página,  relacionando-o  ao  processo  de  formação  do  novo  gênero.  Sendo  sua  invenção 

atribuída ao siciliano pertencente ao grupo de poetas que se reunia na corte de Frederico II,  

em Palermo, Giacomo de Lentini, chamado il notaro, por Dante e outros toscanos, conforme 

Eduardo Sterzi, inspirado nos trovadores provençais, Giacomo “criou, no vernáculo local,  a 

forma  lírica  que  substituiria  a  canção  na  preferência  dos  poetas  não  só  das  épocas 

imediatamente posteriores, mas, pelo menos, dos seis séculos seguintes” (STERZI, 2008, p. 

66, grifo nosso). Importa notar que, “ao contrário da canção, [o soneto] se apresentava como 

texto escrito e não como música” (STERZI, 2008, p. 66). Diferença que será decisiva para o 

aparecimento do novo gênero “literário”, não mais musical, em gestação. 

Ao passo que na Idade Média,  na ambiência dos provençais,  a  poesia  permanecia 

vinculada à música, embora a palavra  sonet já apareça com os trovadores, de fato, não se 

faziam sonetos. Depois de Dante e Petrarca, porém, essa forma irá se consolidar como modelo 

da lírica por excelência. 

Como forma escrita padrão do gênero lírico, o soneto se associará historicamente ao 

crescente racionalismo dos tempos modernos e à afirmação do sujeito, bem como à imprensa 

e ao aparecimento das primeiras universidades. Octavio Paz chega a relacionar sua origem a 

um dualismo neoplatônico que teria inspirado, na origem, esta forma poética (2009, p. 187):

A maioria dos sonetos estão compostos [...] por quatro frases: o primeiro quarteto é 
uma exposição, o segundo a sua negação ou alteração, o primeiro terceto a crise e o 
último  o  desenlace.  O  soneto  é  uma  proposição,  ou  melhor  dizendo,  quatro 
proposições  encadeadas  por  uma lógica  não  menos  rigorosa  que  a  que  liga  os 
membros de um silogismo.

Por sua espécie de “matemática da composição”, o modelo formal do soneto logo se 

prestaria exemplarmente à prática da  imitatio moderna. Pelas dificuldades que impõe a seu 

praticante, por sua técnica rigorosamente codificada, ele se torna ainda na ambiência do dolce 

stil nuovo uma espécie de pedra de toque para aqueles que pretendem escrever poesia, como 

atesta a correspondência poética que permite ao jovem Dante ingressar no círculo dos fedeli  

d’amore, favorecendo, pelo primado da forma externa, sua confusão com o próprio poético no 

poema. 

Vemos, assim que a passagem da oralidade à forma escrita se inscreve na história da 

formação  do  gênero  lírico,  partindo  dos  provençais  à  poesia  do  dolce  stil  nuovo,  como 

passagem da canção à  forma lírica da poesia,  encontrando sua consolidação máxima nos 
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sonetos de Petrarca como forma paradigmática do gênero lírico. Porém, como vários críticos 

já observaram que o libello de Dante teria funcionado como “modelo em filigrana do livro de 

Petrarca”,  e,  “dada  a  ascendência  petrarquesca  de  praticamente  toda  a  lírica  dos  séculos 

seguintes,  não  será  demasiado  afirmar  que  o  momento  de  irrupção  da  lírica  moderna  se 

localiza na Vida Nova” (STERZI, 2008, p. 81).

Cabe ressaltar, porém, que nesse momento ainda não se pode dizer que o estatuto da 

poesia estivesse plenamente assegurado. Muito pelo contrário: em meio ao conflito entre as 

poéticas  escolásticas  e  humanistas,  “Atacada  pelos  religiosos,  sobretudo  dominicanos,  a 

poesia necessita assegurar, dentro da cristandade, seu direito de existência” (LIMA, 2007, p. 

39).

Diversamente do que vimos se passar com o gênero do dit, entretanto, na ambiência de 

Dante,  como adverte  L.  Ottimo,  o  valor  poético  não  se  encontrava  adstrito  à  ordem da 

literalidade, pois “se o autor acreditasse no que diz literalmente, sem dúvida seria heresia, [...] 

mas ele poetisa [...] E aos pintores e aos poetas é atribuído tal direito” (apud LIMA, 2007, p. 

39). Sabe-se o quanto esse tema será caro à defesa da poesia formulada no capítulo XXV da 

Vida Nova,  em que Dante antecipa em alguns séculos a conhecida meditação de P. Bayle 

sobre a  maior  tolerância  quanto à  “ficcionalidade”  do poema,  sob a  cláusula da “licença 

poética”.

Por essa razão, “em linhagem que parte do próprio Dante e se estende por Musato e 

Boccaccio,  apoiados  numa  falsa  interpretação  da  Metafísica de  Aristóteles,  a  poesia  é 

defendida como similar  à  teologia,  como forma alternativa  de acesso  ao divino” (LIMA, 

2007, p. 39). Muito embora o poeta-teólogo pudesse ser justificado, numa postura flexível de 

compromisso,  como  anunciador  do  cristianismo,  essa  justificação  de  um  concorrente, 

contudo, como nota Costa Lima, só poderia exasperar o teólogo de profissão. Assim, se de um 

lado, o humanista procurava antes uma conciliação, concebendo a poesia  qua theologia, de 

outro,  “um  ortodoxo  como  Domenici  não  admitia  o  poético  senão  como  manifestação 

didática” (LIMA, 2007, p. 40). 

De modo que, “fosse por efeito da pressão, fosse porque seu foco básico de identidade 

era o mundo antigo [...]  em Petrarca [será]  notável  o esforço de conciliar  o  princípio da 

imitatio,  cultuado desde os primeiros humanistas, com o da expressão da individualidade” 

(LIMA, 2007, p. 40-41). Visto que, “sem o princípio do modelo, em que assenta o prestígio da  

imitatio,  o  eu se  tornaria  uma  entidade  selvagem,  incontrolável,  incapaz  de  respeitar 

hierarquias, impossibilitadora de determinar-se qual sua legítima inscrição” (LIMA, 2007, p. 

41). Dessa forma, no início dos tempos modernos, se abre para a subjetividade
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[...] uma possibilidade de legitimação, alcançável desde que ela se abrigue em um 
modelo aceitável por doutores e leigos, os humanistas, e pelos representantes do 
pensamento eclesiástico. Como consegui-lo? Mostra-se de imediato um ponto de 
acordo:  ambas  as  posições  consideram  a  nobreza  de  linguagem,  a  elegantia 
sermonis, condição indispensável para a obra que demandam. (LIMA, 2007, p. 42)

No entanto, como adverte Costa Lima: 

O esmero reclamado da elegantia sermonis implicava (a) o descaso pelo estatuto da 
ficção, (b) a possibilidade efetiva de conciliar o serviço da fé com a reverência aos  
clássicos modelares,  (c)  a  necessidade de combinar a expressão individual  com 
parâmetros “objetivos”, i.e., os extraídos dos clássicos. As três consequências, na 
verdade, se relacionam, partindo, como partem, de uma pressão comum (LIMA, 
2007, p. 42)

Por um lado, o realce da subjetividade individual motiva a ênfase no factual como 

suporte da verdade, como demonstra o exemplo paradigmático de Castelvetro, invertendo a 

fórmula aristotélica da poesia e da história. Por outro, o primeiro movimento em resposta ao 

aparecimento do eu será a tentativa de conciliá-lo com o princípio da imitatio. Assim, conclui 

Costa  Lima,  este  se  torna  “o  instrumento  de  conciliação  das  direções  contraditórias 

representadas pelos ciceronianos e agostinianos”. O que, no entanto, só seria alcançável “se a 

imitatio permitisse o controle da subjetividade individual e se um de seus discursos possíveis, 

o  ficcional,  fosse  previamente  também  controlado  pela  sujeição  a  modelos  legitimados” 

(LIMA, 2007, p. 43)

De fato, como bem observara J. G. Merquior, somente com a ultrapassagem do quadro 

helênico se tornava possível estender plenamente o conceito de mímesis à poesia lírica. Mas 

então nos encontramos numa situação inversa à do mundo grego:

Aos olhos dos tratadistas do século XVI que redescobriram a  Poética, o modelo 
literário por excelência não era tanto Sófocles, nem Homero, quanto Petrarca. Para 
Fracastoro ou Capriano, o objeto da poesia é a imitação em geral, e não somente 
das ações do homem. Para Varchi, mais apegado ao texto do filósofo, a ação inclui 
as paixões, que são as disposições do espírito que nos impelem a agir. Então, o 
lema  horaciano  ut  pictura  poesis recebeu  uma  atenção  privilegiada.  Só  com 
Castelvetro  a  ideia  “ortodoxa”  da  mímese  de  ações  humanas  se  mantém  [...] 
Durante largo tempo, mais ou menos até o período final do século XVIII, a poesia 
será  julgada,  sobretudo,  ou  uma ilusão  sem consequências,  ou  um  veículo  de 
instrução moral: aut prodesse, aut delectare. (MERQUIOR, 1997, p. 19).

Quando Aristóteles formulava sua concepção de mímesis, capaz de conferir dignidade 

ao produto poético, pouco importa se excluía a poesia mélica de suas modalidades possíveis 

por  identificar  a  mímesis à  imitação  de  homens  em  ação,  ou  se  o  livro  em  que  teria 

supostamente  tratado da  relação entre  ambas se  teria  perdido;  simplesmente,  a  lírica  não 

existia. Por sua vez, ao incluí-la entre os modos da mímesis, em resposta ao aparecimento do 

eu individual, os tratadistas do século XVI irão entendê-la literalmente como imitatio. O que 

significa: apenas privilegiavam a poesia lírica para melhor domesticá-la. 
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Vimos que da Antiguidade à Baixa Idade Média a ausência de um sujeito individual 

não permite distinguir a existência de algo como uma poesia lírica ou uma modalidade de 

autobiografia. Sendo ambas referidas ao eu que escreve, desde que encontra condições de dar 

voz ao indivíduo, entretanto, o poeta apenas se distingue do autor da própria biografia pela 

exigência de se adequar ao princípio da imitatio e pelo respeito às regras de versificação e da 

elegantia sermonis.

Mas desde que a  irrupção do romantismo impôs o abandono do preceito  clássico, 

apaga-se o frágil limite entre a autobiografia e poema lírico. Sob a rubrica geral de literatura, 

como uma das modalidades de expressão do eu, o poema passou a se distinguir primeiramente 

como o contrário da prosa.

Posteriormente, em reação ao realismo, uma tentativa tardia de salvaguardar o poema 

será dada pelo uso desviante da linguagem, regido pela conotação. Mas como o primado da 

metáfora conotativa,  entendida como  figura de semelhança,  já  não se aplica à parte mais 

representativa da poesia que deriva de Baudelaire e Mallarmé, consequentemente trata-se de 

perguntar:  com que direito ainda se chamam de “poetas” e “líricos” os autores modernos 

normalmente identificados com esse nome?

4. Lírica moderna e crise do paradigma do sujeito

Enquanto  o  poema  foi  necessariamente  metrificado  ou 
metrificado e de diversos modos rimado, era fácil identificá-
lo (LIMA, 2012, p. 157).

Quando um paradigma se torna inconteste, teorizar se torna 
ocioso. [...] O interesse em teorizar não se generaliza sem 
que antes se difundam os sinais da crise. (LIMA, 1989, p. 
17-19)

A forma externa da lírica preservava a poesia  moderna,  desde Petrarca,  da dúvida 

sobre  sua  própria  identidade.  Métrica,  rima,  verso,  gêneros  estanques,  formas  fixas  de 

composição eram condições suficientes da arte da palavra. Recusá-los, mais do que expor a 

arbitrariedade com que era produzida e recebida, equivaleria a deixar a poesia a descoberto. 

Supremo corolário da concepção substancialista  do poético, a categoria da  imitatio 

procurou conciliar a descoberta do sujeito com o postulado da representação (da substância) 

da realidade. Com o romantismo a afirmação do eu, levada ao extremo, e a exacerbação do 

pressuposto histórico do gênero lírico eclodem na renúncia da forma externa como modelo a 

ser imitado. 
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Haverá,  assim,  de  um  lado,  uma  lírica  romântica  por  excelência  que  dispensa  o 

privilégio da forma soneto, na poesia do romantismo normalizado de Hugo, Musset, Vigny, 

Lamartine. A partir deles, a lírica perde sua evidência. Dentro do próprio romantismo, vemos 

desenvolver-se  uma  linha  que,  partindo  do  romantismo  alemão  de  Schlegel  e  Novalis, 

passando por Höderlin, Poe e pelo romantismo inglês de Colerige e Wordsworth desemboca 

em Baudelaire e Mallarmé.  Os dois últimos, paradoxalmente, entre os maiores sonetistas da 

poesia moderna. Mas se neles a forma externa do verso é mantida, sua transformação não será 

menos  profunda.  A começar  pela  reação  contra  a  hierarquia  e  a  separação  das  palavras 

adequadas aos estilos baixo e elevado. Já com a poesia do romantismo normalizado tivera 

início a quebra da retórica literária baseada na divisão dos gêneros:

Nos primeiros decênios do século XIX essa convenção se manteve em vigor, sem 
contestação. [...]  Victor Hugo começara na poesia a nivelar a diferença entre as 
palavras da linguagem corrente e as da linguagem elevada. Sainte-Beuve procedera 
de modo semelhante. [...] Baudelaire ultrapassou tanto o jacobinismo linguístico de 
Victor Hugo quanto as liberdades bucólicas de Sainte-Beuve. [...] As flores do mal 
é o primeiro livro a usar na lírica palavras não só de proveniência prosaica, mas 
também urbana. (BENJAMIN, 2000, p. 96)

A  introdução  da  Stilmischung (mistura  de  estilos),  teorizada  por  Auerbach,  o 

tratamento sublime conferido a temas de proveniência prosaica, vai provocar tanto na prosa – 

de Balzac a Stendhal e Flaubert –, quanto na poesia – de Hugo e Saint-Beuve a Baudelaire – 

um transtorno da situação do escritor, levando à perda dos critérios com que se identificava o 

poético. Do que são provas contundentes as acusações dirigidas contra as pessoas de Flaubert 

e Baudelaire.

Como já notava Walter Benjamin, desde o início da modernidade, “as condições de 

receptividade da poesia lírica” haviam se tornado “as mais desfavoráveis”. O que se revela 

através de três observações, segundo o crítico alemão: (1) O poeta moderno não é mais o 

aedo,  pois adota um gênero.  Assim, Lamartine é citado como último aedo, ao passo que 

Rimbaud  e  Verlaine  se  afastam  do  público,  retirando-se  do  auditório,  pelas  vias  da 

especialização e do esoterismo; (2) após Baudelaire, a poesia lírica nunca mais teve êxito em 

massa, Hugo e Heine tendo sido os últimos líricos populares; (3) na segunda metade do séc.  

XIX,  enquanto  cresce  a  fama  de  Baudelaire  o  público  se  torna  esquivo  mesmo  à  lírica 

tradicional (BENJAMIN, 2000, p. 104).

Impecável como análise das relações entre o poeta e o leitor, importa notar que, de um 

lado, enquanto a lírica tradicional perde o público, que já não a compreende, de outro, surge 

uma  poesia  da  negatividade,  que  o  público  ainda  não  compreende.  Nesse  intervalo, 

predomina a  situação descrita  por  Benjamin:  “Se  as  condições  de receptividade  de  obras 
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líricas se tornaram menos favoráveis, é natural supor que a poesia lírica, só excepcionalmente, 

mantém contato com a experiência do leitor” (BENJAMIN, 2000, p. 104).

Ora,  vimos que a lírica tradicional,  tendo como pressuposto o enunciado proferido 

pelo eu individual, implicava sua sujeição a modelos legitimados de composição. Razão por 

que seria apressado identificá-la à concepção romântica de expressão das vivências do poeta. 

Como já advertia Hugo Friedrich:

É verdade que a lírica anterior, desde os trovadores até à época anterior ao 
Romantismo,  só  em  alguns  casos  recorre  a  vivências,  só  raras  vezes  é 
comunicação, em forma de diário, de sentimentos pessoais; o equívoco de 
alguns historiadores da literatura, contagiados pelo Romantismo, fez com 
que se considerasse a lírica, em seu conjunto, desse modo. Ainda assim, a 
lírica estilizada, a lírica antiga, à base de variações artísticas sobre o geral,  
se movia dentro do círculo que era familiar ao homem (FRIEDRICH, 1978, 
p. 110, grifo nosso).

Assim, “até o início do século XIX, e, em parte, até depois, a poesia achava-se no 

âmbito  de  ressonância  da  sociedade”,  sendo  esperada  como  “um  quadro  idealizante  de 

assuntos ou de situações costumeiras”. Ao contrário do que sucede a partir do romantismo: 

“Em seguida, porém, [a lírica] veio a colocar-se em oposição a uma sociedade preocupada 

com a segurança  econômica  da vida”,  tornando-se “lamento pela  decifração científica  do 

universo” e contra os perigos da técnica (FRIEDRICH, 1978, p. 20). 

Como  bem  apontara  Adorno,  a  afirmação  da  subjetividade  exacerbada  na  lírica 

romântica eclode como protesto contra as misérias do eu (ADORNO, 2006, p. 69). 

A partir  de  Baudelaire,  no  entanto,  a  poesia  investe  cada  vez  mais  decididamente  na 

“emancipação das vivências” (BENJAMIN, 2000, p. 110). O poeta já não pode mais contar 

com uma comunidade de expectativas compartilhada senão por um hypocrite lecteur. 

Todos esses dados apontam para uma mesma situação de crise. Vejamos, então, como 

a nova configuração poética, paradigmática da modernidade, reage à dissolução das condições 

históricas da lírica. Considere-se a tese de H. Friedrich: 

Com Baudelaire começa a despersonalização da lírica moderna,  pelo menos no 
sentido que a palavra lírica já não nasce da unidade de poesia e pessoa empírica,  
como  haviam  pretendido  os  românticos,  em  contraste  com  a  lírica  de  muitos 
séculos anteriores. (FRIEDRICH, 1978, p. 36-37).

Prosseguindo a trilha aberta  pelo poeta inaugural da “lírica moderna”,  a  poesia  de 

Mallarmé leva sua radicalidade a tal ponto que não seria mais comparável à de nenhum de 

seus predecessores ou contemporâneos (FRIEDRICH, 1978, p.  95), com ele se configurando 

definitivamente um novo tipo de “lírica moderna” (FRIEDRICH, 1978, p.96):

Nenhuma das poesias de Mallarmé [...]  poderia ser interpretada biograficamente 
[...] Mas tampouco há alguma poesia que se possa interpretar como linguagem de 
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uma alegria que todos nós conhecemos, de um pesar que cada um compreende 
porque o tem dentro de si. (FRIEDRICH, 1978, p. 110)

Segundo H.  Friedrich,  “tal  lírica nada  mais tem a ver  com poesia  de sentimento” 

(FRIEDRICH,  1978,  p. 101).  Sendo, doravante,  considerado o traço fundamental  da poesia 

moderna:  “seu  afastamento  cada  vez  mais  decidido  da  vida  natural  [...]  o  mais  radical 

abandono da lírica baseada na vivência e na confissão” (FRIEDRICH, 1978, p. 110). Donde a 

definição,  inteiramente  negativa,  que  propõe:  “A poesia  moderna  é  o  Romantismo  des-

romantizado” (FRIEDRICH, 1978, p. 30). 

De modo que “o leitor pode perguntar-se: esta poesia ainda é lírica?” (FRIEDRICH, 

1978, p.  96). A que responde afirmativamente o romanista. O extremo rigor formal do verso 

em Mallarmé seria  uma necessidade imposta pela própria  dissolução dos  pressupostos da 

lírica: “uma poesia de extrema abstração [...] exige a ligação da forma” (FRIEDRICH, 1978, p 

p.116). O que explicaria a manutenção da forma externa da lírica. Mais significativa, porém, 

será  a  contrapartida  dessa  emancipação  das  vivências  do  poeta,  que  leva  H.  Friedrich  a 

chamar  a  linguagem  de  Mallarmé  de:  eine  Als-ob-Sprache,  um  discurso  como  se 

(FRIEDRICH, 1978, p. 104).

O que H. Friedrich não pretende questionar, entretanto, é o fato de Mallarmé manter a 

identificação da poesia com o verso. De fato, aqui nos deparamos com o limite que o crítico 

não se dispõe a ultrapassar, respaldado pelas palavras do próprio poeta, como afirma em Crise 

do verso:

Algum leitor francês, com os hábitos interrompidos pela morte de Victor Hugo, não 
pode senão se desconcertar. Hugo, em sua tarefa misteriosa, carregou toda a prosa,  
filosofia, eloquência, história, para o verso, e, como ele era o verso em pessoa,  
quase acabou por confiscar, de quem pensasse, discorresse ou narrasse, o direito de 
se enunciar.  Monumento nesse deserto, com o silêncio longe;  em uma cripta,  a 
divindade, e com ela, a majestática  idéia inconsciente de que a forma chamada 
verso é simplesmente a própria literatura, de que há verso tão logo acentuada a 
dicção,  ritmo tão  logo estilo.  O verso,  acredito,  esperou  com deferência  que  o 
gigante  que  o  identificava  à  sua  mão  tenaz  e  sempre  mais  firme  de  ferreiro,  
desertasse, para então, ele mesmo, romper-se. (MALLARMÉ, 2007, p. 151).

Bem entendido, Mallarmé não pretendeu abolir o verso. Pelo contrário. Não apenas 

escreveu sonetos impecáveis, como a revolução que promove em sua obra ocorre quase toda 

em versos,  ainda  que  “para  ouvidos  livres  de  um contador  factício”.  Ao  falar  em crise, 

portanto, não pretendia se opor ao verso. Seu privilégio se fundamentando por oposição à 

mot-monnaie,  à  “fala  bruta”  da  prosa  cotidiana,  em  sua  “função  de  numerário  fácil  e 

representativo”. É mesmo inegável sua defesa: “Apenas, saibamos, não exisitiria o verso: ele, 

filosoficamente, remunera o defeito das línguas, complemento superior” (MALLARMÉ, 2007, 
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p.155).  Como  explica  (e  se  justifica)  o  próprio  poeta,  é  no  tratamento  dispensado  à 

versificação que se situa a “crise”. 

Independente do alcance de suas reflexões e da revolução poética representada por Un 

coup  de  dés,  para  Mallarmé,  de  fato, a  literatura  ainda  se  identificava  com  o  verso. 

Exacerbando a desconfiança do referente e o apagamento do eu, doravante na poesia mais 

representativa da “lírica moderna” prevalece a recusa não apenas da mímesis, mas do próprio 

sujeito.

Em comum, as duas vias principais da poesia moderna, a que pressupõe a afirmação 

do sujeito e a que se sustenta em sua negação, compartilham a mesma recusa da mímesis, na 

medida em que permanece compreendida como imitatio. Afastados ambos os princípios que 

permitiam descrever tanto clássica como modernamente os limites do poema, este apenas se 

define  como  desvio em  relação  à  prosa  normal.  Erigido  em  regra  desde  Valéry  e 

instituicionalizado pela crítica imanentista,  encontraremos ecos desse pressuposto, de fato, 

ainda em Blanchot e no Foucault de “La pensée du dehors”. 

Nisto, contudo, a poesia do final do século não se distanciava absolutamente daquela 

que se afirma na abertura da modernidade. Ao contrário, como anota Costa Lima, “a poética 

do  desvio  exercia  um  fecundo  compromisso:  a  poesia  era  permitida,  de  certo  modo 

estimulada,  contanto  que  poetas  e  analistas  partilhassem  da  mesma  convicção  quanto  à 

‘normalidade’ do não-poético, i.e., da sociedade”. (LIMA, 1974, p. 7). Definido e exaltado 

por  sua  capacidade  negativa,  o  poeta  moderno sendo  convocado  para  encarnar  um novo 

sacerdócio,  pelos  românticos,  era  agora  valorizado  como  um  tipo  de  herói:  “herói  da 

linguagem”. Como salienta Costa Lima: 

A danação do poeta passa a ser positivamente interpretada. Realiza-se, de certa 
forma, uma conciliação com o leitor. Não com a sociedade, é claro, mas com a  
parcela dos que seriam capazes de se “desautomatizar”, a ponto de captar o alcance 
das vozes novas. Neste esforço de recuperar o poeta da modernidade – não por sua 
normalização, mas pelo realce de sua ruptura da normalidade – o analista das três 
primeiras décadas do século XX [...] tende a absolutizar o espaço do poético [...] 
prendendo-se ao elogio do desvio, da obra que rompe com as normas, o analista 
ajuda  uma  forma  de  institucionalização  da  arte  e  da  poesia,  ajuda  assim  a 
academizá-la  e,  deste  modo, a  impedir  a  reflexão continuada sobre  o  que seja 
próprio ao discurso do poético. (LIMA, 1981, p. 203)

À  medida  que  a  quebra  das  expectativas  do  receptor,  na  vivência  de  choque,  se 

converte  em  um  verdadeiro  cânone  do  comportamento,  deixando  de  marcar  a  obra  de 

vanguarda  para se  apresentar  desde as  histórias  em quadrinhos até  no comportamento  de 

presidentes,  constatamos  que  o  desvio  se  institucionaliza,  deixando  a  subversão  de  ser 

subversiva: 
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Na  verdade,  a  tradição  da  negatividade  encontra  um  modus  vivendi com  a 
sociedade que nega e que, ao mesmo tempo, a impulsiona, através da fetichização 
da mercadoria própria do capitalismo. Se não queremos, pois, tratar o poético por 
via  da  estetização,  não  podemos  nos  contentar  em  descrever  o  poético  da 
modernidade em termos de negatividade. Esta é sem dúvida a experiência primeira 
que ele nos oferece. Mas [...] a experiência da negatividade é importante apenas 
como ponto de partida e não de chegada. (LIMA, 2003, p. 121)

Assim, embora se possa concordar com a observação de Henri Meschonnic de que 

“desde  os  formalistas  russos,  os  estruturalistas  de  Praga  e  o  New  criticism,  a  teoria  da 

literatura se desenvolveu mais que durante toda a era aristotélica” (apud LIMA, 2002, p. 37), 

o pressuposto compartilhado pelos teóricos aí  incluídos, como adverte Costa Lima, revela 

uma  falha  que  antes  bloqueia  do  que  favorece  a  reflexão  continuada  sobre  o  poético, 

obrigando o crítico atual a refazer seu percurso.

E  como  sugere  o  exemplo  de  Mallarmé,  que  fornece,  de  certo  modo,  o  modelo 

correspondente  dessa  linha  teórica,  repensar  seu  ponto  de  partida  implica,  justamente,  o 

retorno a Aristóteles e à sua observação básica sobre a não identidade de metro e poesia. 

Empresa complexa, visto que “a abstração da ação humana, realizada no poema lírico que não 

se aproxime do narrativo, torna mais difícil seu tratamento por uma teoria que se apoia no 

princípio da mímesis” (apud BASTOS, 2010, p. 253). 

Por isso, pondera longamente Costa Lima, em entrevista recente, refletindo sobre sua 

própria tentativa. Terminemos, com este acorde suspenso, passando-lhe a palavra:

Já se acusou a teoria aristotélica da mímesis de valer apenas para onde caiba tratar-
se da ação humana. Como nunca se saberá se o livro que se supõe Aristóteles haja 
escrito sobre a lírica foi perdido ou sequer escrito, ficamos sem saber se a acusação 
é  válida.  A lembrança  da  objeção  é  adequada  porque  a  teorização  que  tenho 
procurado construir tem, de fato, tratado muito mais dos gêneros em prosa. Será 
esse  um  estigma  das  teorias  de  algum  modo  fundadas  no  princípio  do 
relacionamento entre texto e contexto? É possível que sim. [...] Talvez, entretanto, 
apenas suceda que desobstruir o caminho crítico da lírica seja bem mais difícil. O 
reconhecimento dessa maior dificuldade não é novidade para ninguém. Ao menos 
em termos de palpite, posso adiantar que não me parece que o obstáculo maior 
esteja no reconhecimento da presença da Lei e da posição que a obra literária – 
lírica ou não – assume perante ela. Basta pensar em que, de todos os produtos  
humanos integráveis em uma modalidade discursiva, o literário é o único, em todas 
as  suas  modalidades,  não  dotado  de  uma  função,  mesmo  que  ela  não  seja 
pragmática. Isso não torna mais complicada sua aceitação pela Lei ou, em nossos 
termos, não o torna particularmente sensível ao controle? Entre as modalidades do 
literário, o lírico seria o ultrassensível ao controle, seja no sentido que sobre ele 
mais pesa a espada damocliana das normas controladoras,  seja  no de ele  já se 
apresentar de antemão controlado, isto é, melodioso sem dentes, puro canto que se 
abstrai  da  pequenez  humana.  Não  seria  por  aí  então  que  a  lírica  seria  mais 
dificilmente  teorizável,  porém  pelo  modo  como  ela  se  conduz  perante  a 
subjetividade.
Os  gêneros  que  exploram  a  ação  humana  podem  ser  confrontados  com  a 
subjetividade  que  os  engendra  até  porque não  podem prescindir  de  apresentar 
acidentes, conjunturas pelas quais o texto assuma uma posição a favor ou contra a 
qual a Lei se inclina. Na verdade, apenas posso dizer minhas suspeitas. Elas se  
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resumem  a  que  o  desafio  maior  de  toda  teorização  [...]  está  na  lírica  (apud 
BASTOS, p. 252-253).
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