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Resumo: A busca por novas formas expressivas caminha conjuntamente ao desenvolvimento 

da subjetividade e da gnosiologia. Em que medida o atrito ou disputa entre tais forças 

impulsiona e fornece novas feições ao belo constitui a principal linha investigativa da presente 

tese, na qual se busca discernir ainda uma possível resistência do lirismo frente à ascensão do 

uso da prosa e da hegemonia da racionalidade na modernidade.!
Palavras-chave: teoria literária; literatura comparada; poesia; poema em prosa; Charles 

Baudelaire; Arthur Rimbaud.  !!
Abstract: The search for new forms of expression goes jointly to the development of 

subjectivity and gnosiology. To what extent the friction or dispute between these forces drives 

and provides new features to the beautiful constitutes one of the main reasons of this trial, in 

which we seek to discern a possible resistance of lyricism against the rise of prose and 

hegemony rationality in modernity.!
Keywords: literary theory; comparative literature; poetry; prose poem; Charles Baudelaire; 

Arthur Rimbaud.!!!
Quem dentre nós não sonhou, em seus dias de ambição, com o milagre de uma 

prosa poética, musical, mas sem ritmo e sem rima, suficientemente flexível e 
trabalhada para se adaptar aos movimentos líricos da alma, às ondulações do 

devaneio, aos sobressaltos da consciência?!
Baudelaire (1980, p. 982; tradução nossa).!!

O desejo de traduzir ou sintetizar novos sentimentos e experiências esteticamente quase 

sempre se depara com as fronteiras das formas expressivas e, assim, termina por evidenciar as 

grandes dificuldades subjacentes às propostas de renovação e revitalização. Caso se enfoque a 

ação dessa diretriz durante o período romântico, verifica-se rapidamente que esse anseio foi 

estimulado e requerido em decorrência não apenas das revoluções empreendidas em diversos 

campos da existência, mas também pela inauguração de um novo regime de apreensão da 

sensibilidade. 	


Acredita-se, por conta disso, que esse propósito não se resume a uma demanda por 

inovação formal literária. Ele abarca e tem como maior impulso a necessidade de expressar algo 

que permaneceu enclausurado ou desconhecido durante longo tempo. Trata-se, em resumo, de 

um ato libertador. Uma vez movido pela paixão e pela fúria, sua expressão certamente será uma 
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desmesura, um transbordar. Afinal, como se deve compreender, pretende-se condensar em gotas 

ínfimas os anseios e frustrações de uma sociedade e, caso seja possível, sintetizar a realidade.	


A epígrafe que abre o presente capítulo exprime justamente a busca por uma forma ou 

gênero literário capaz de traduzir a complexificação da existência durante a modernidade. 

Proveniente de carta enviada ao editor Arsène Houssaye , o trecho expõe algumas das 1

características antevistas pelo autor no poema em prosa, como a flexibilidade e a capacidade de 

se adaptar aos movimentos da alma e aos sobressaltos da consciência. Note-se que Baudelaire 

avista as grandes possibilidades desse gênero híbrido, no qual se mesclam a maleabilidade e a 

propensão informativa da prosa às elucubrações sensíveis e à plasticidade da lírica. 	


O enfoque da conexão entre a ampliação da subjetividade e a criação de novas formas 

literárias tem por fim verificar a maneira como a concepção do poema em prosa responde ao 

anseio romântico por originalidade e, além disso, descreve a transição entre os regimes de 

apreensão da sensibilidade. Procura-se demonstrar, além disso, que a configuração 

contemporânea do poema em prosa – moldada a partir de Baudelaire – se beneficia tanto da 

tradição ensaística quanto do processo de afirmação do romance e, por conseguinte, transita no 

centro da tríplice encruzilhada entre a lírica, o ensaio e o romance.	


Seguindo diretamente ao ponto, é necessário recordar que a renovação literária 

empreendida pelo romantismo francês ocorreu através da introdução de novos tons (como o 

irônico e o satírico) e da renovação dos motivos poéticos. Essa revitalização não se pautou, pois, 

pela criação de uma forma literária completamente nova. O que ocorreu, na verdade, foi uma 

reciclagem de formas consagradas pelo Classicismo, como o soneto ou o alexandrino, e a 

ascensão de outras que, porventura esquecidas e emigradas, adquiriram nova pujança e 

retornaram para ampliar horizontes. Foi o caso da composição por Aloysius Bertrand do que se 

concebe como a “protoforma” do poema em prosa, a partir da remodelagem da balada medieval. 	


Sublinhe-se, com relação a isso, que apesar de a apropriação baudelairiana dessa forma 

ser posterior à produção de Bertrand, é a partir do trabalho de Baudelaire que seu potencial 

passou a ser amplamente reconhecido. Redefinido, o poema em prosa expandiu as 

possibilidades expressivas da subjetividade, especialmente na oposição aos ideais e objetivos 

propalados pelo sistema produtivo industrial. Dotado de uma composição híbrida, desprovido 

de raízes clássicas e, sobretudo a partir de Baudelaire, flertando com o romance e com o 

folhetim, o poema em prosa permitiu que o lírico desenvolvesse uma estratégia de produção 

literária a partir de uma posição marginal e contrária ao senso comum de seu tempo. 	


Esses objetivos evidenciam o desejo de libertar a poesia do jugo formal e a intenção de 

coadunar o posicionamento histórico à produção literária. Ocorre, todavia, que para melhor 

compreender essas intenções e o que Baudelaire ambicionou com o poema em prosa, é preciso 

apresentar os móveis e suportes teóricos que estruturam o presente argumento. 	
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A análise parte do entendimento de que Baudelaire manifestava uma oposição 

consciente às orientações e objetivos tanto do dito senso comum quanto dos poderes 

constituídos em sua época. Contrário aos ideais de sua sociedade e às determinações do gosto, o 

autor pleiteava a glória póstuma e buscava exclusivamente a liberdade de produzir novas feições 

do belo. Esse posicionamento, no qual despontam a condição e os dilemas enfrentados pelo 

literato durante o século XIX, configurava, portanto, uma marginalização objetiva e subjetiva. E 

essa segregação possibilitava (ou exigia) que o autor usufruísse daquilo que se supõe ser a 

liberdade de uma suspensão negativa, como indica Jean-Paul Sartre, em Que é literatura?, ao 

afirmar que:	

no século XIX, a literatura acaba de se desligar da ideologia religiosa e se recusa a servir à 
ideologia burguesa. Assim, coloca-se como independente, por princípio, de qualquer tipo de 
ideologia. Em consequência, preserva seu aspecto abstrato de pura negatividade. Ainda não 
compreendeu que ela própria é a ideologia, e se exaure em afirmar uma autonomia que 
ninguém lhe contesta. Isso equivale a dizer que a literatura pretende não privilegiar nenhum 
tema, e poder tratar de todos por igual: não há dúvida de que se pode escrever muito bem 
sobre a condição operária; mas a escolha do tema depende das circunstâncias, de uma livre 
decisão do artista (2006, p. 94; grifo do autor).!!

A busca por liberdade expressiva era uma diretriz central da literatura durante o século 

XIX e, possivelmente, era alcançável mediante um posicionamento negativo ou contrário aos 

valores e ideais utilitários do sistema produtivo industrial sob a égide do progresso. Ocorre, 

todavia, que contrariar ou se opor aos poderes dominantes constitui uma operação de grande 

risco, afinal, como demonstram o longo processo de afirmação do romance e as constantes 

reviravoltas políticas, não se pode subestimar o poder de ação dos mecanismos de controle. 	


Compreende-se, em vista disso, que o amplo uso da ironia e de dissimulações faz parte 

do esforço de Baudelaire em prol da preservação de sua liberdade. Mascarado pela ambiguidade 

e pelo que Walter Benjamin chama de postulações duplamente objetivas, o poeta podia expor 

sua oposição aos ideais e sentidos promovidos pela sociedade de maneira codificada e sem se 

pretender guia ou profeta. Mais uma vez, a ação se bifurca e aponta em dois sentidos: por um 

lado, constitui um posicionamento indicativo da compreensão histórico-social do autor e seu 

viés criativo; por outro, prenuncia a inauguração de novas estratégias de produção literária e a 

remodelagem da forma lírica.	


Note-se, começando a descrever o entrelaçamento entre o posicionamento histórico 

assumido pelo autor e seu procedimento criativo, que a atitude irônica não aponta saída ou 

solução. O abraço ao negativo visa apenas corroer aquilo que se supõe ultrapassado e produzir 

novas ruínas. O sujeito irônico, contrariamente ao vate iluminador das massas, não presume ou 

afirma saber o que virá, apenas pressente que o existente não condiz com o que se busca e deve 

ser arrasado para dar lugar ao novo. É importante salientar esse aspecto da ironia baudelairiana, 

pois, segundo Kierkegaard, em O conceito de ironia:	
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a ironia é uma determinação da subjetividade. Na ironia o sujeito está negativamente livre; pois 
a realidade que lhe deve dar conteúdo não está aí, ele é livre da vinculação na qual a realidade 
dada mantém o sujeito, mas ele é negativamente livre e como tal flutuante, suspenso, pois não 
há nada que o segure (2013, p. 262).!!

A ironia constitui a base do estratagema que Dolf Oehler, em Quadros parisienses, 

chamou de estética antiburguesa. A estratégia literária descrita por Oehler consiste, em linhas 

gerais, em escrever simultaneamente para e contra o público leitor. Analisando-se a lírica de 

Baudelaire sob esse enfoque, isto é, a partir do entendimento de que ele objetiva lograr e 

concomitantemente esclarecer seus contemporâneos (que não desejavam ser esclarecidos, é 

preciso dizer), adentra-se o terreno em que a lírica, o ensaio e o romance se entrecruzam e 

geram o molde contemporâneo do poema em prosa. Torna-se possível observar, além disso, de 

que maneira esse último gênero poético representa um novo estágio da progressiva ampliação 

da subjetividade e a introdução de um novo regime de apreensão do sensível. Visto, no entanto, 

que subjaz a essa encruzilhada tanto a ação de múltiplas correntes de pensamento quanto várias 

etapas do desenvolvimento da subjetividade na era moderna, a presente argumentação fará 

algumas escalas de maneira a apresentar a base teórica utilizada e deslindar os objetivos 

pretendidos.  

!
Um regime subjetivo 

Esta vida é um hospital onde cada doente é possuído pelo desejo de mudar de leito. 
Este aqui gostaria de sofrer em frente ao aquecedor e aquele lá crê que curaria ao 
lado da janela.!

Baudelaire (1980, p. 208; tradução nossa).!!
O caminho se inicia pelo mencionado posicionamento marginalizado do literato no 

século XIX. Sublinhe-se, pois, que o que se pretende demonstrar é que a marginalização não 

decorre de algo isolado ou pertencente a uma determinada época, mas atende a uma postulação 

da subjetividade verificada em diferentes períodos de fratura e tensão social, nos quais certos 

indivíduos manifestaram sua incongruência ou oposição frente aos poderes constituídos. 

Presume-se que as condições opressivas em que ocorreram essas manifestações exigiram o uso 

da ironia enquanto instrumento de preservação da liberdade. Mais: é possível dizer que, assim 

como na primeira manifestação histórica da subjetividade – com Sócrates e seu combate ao 

conhecimento sofista (Kierkegaard, 2013, p. 242) –, a artilharia irônica de Baudelaire procurava 

abater o gosto e o conhecimento promovidos pelo senso comum de sua época e, além disso, 

escapar do cerceamento dos mecanismos de controle. E este é o liame que cerzirá a abordagem 

de diferentes estágios do desenvolvimento da subjetividade: a constante tensão entre suas 

manifestações e os desígnios ou objetivos da sociedade e seus poderes. Afinal, como é possível 
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verificar, desde Sócrates a manifestação da subjetividade continuamente faz com que seus 

emissores se apartem de suas sociedades e se tornem, quando não inovadores ou 

reformuladores, permanentemente contrários a seus compatriotas e contemporâneos, como 

indica a afirmação de Kierkegaard de que	

toda existência se tornou estranha ao sujeito irônico e este por sua vez se tornou estranho à 
existência, que o próprio sujeito irônico, na medida em que a realidade perdeu sua validade 
para ele, até um certo ponto (também) se tornou irreal. A palavra “realidade” precisa, contudo, 
ser tomada aqui primeiramente no sentido da realidade histórica, quer dizer, a realidade dada a 
certa época sob certas condições (2013, p. 259).!!

A citação salienta a incongruência entre a subjetividade e a realidade histórica frente à 

qual ela se manifesta e em que tem origem. Visto que a oposição ou incongruência é um 

posicionamento perigoso, em que a subjetividade identificada à negatividade se depara com 

ameaças reais, pode-se facilmente compreender o uso da ironia como instrumento de 

preservação da liberdade individual. A sentença de Sócrates, os processos de censura 

enfrentados por Baudelaire e Flaubert e, apenas para citar um exemplo mais recente, o 

fuzilamento de García Lorca comprovam a seriedade dos riscos de se contrapor a um regime 

opressor ou, dito de outra maneira, de se produzir em sociedades nas quais se mostra muito forte 

o atrito entre as ficções interna e externa, isto é, entre a contida no texto literário e a imposta 

pelos poderes dirigentes. 	


Note-se, retornando ao uso da ironia, que essa figura de linguagem, ao contrário da mera 

dissimulação, não visa apenas esconder ou iludir, mas aponta para aquilo que pressupõe ou 

considera que deve ser redirecionado, alterado ou simplesmente deposto. Subjaz à ironia o 

desejo de renovar ou transformar o existente. Saliente-se, contudo, que essa posição não é 

proponente – o que porventura possibilitaria a seu emissor aderir à positividade –, mas sim 

centrada na extrema negatividade, ou seja, na oposição, corrosão ou negação do instituído. Dito 

de outro modo: o sujeito irônico não sabe o que está por vir, apenas intui ou pressente que o que 

tem não condiz com aquilo que se deseja ou se merece, portanto deve ser modificado ou 

substituído.	


Essa predisposição, uma vez que não se trata de uma oposição frontal, evidencia o mais 

poderoso artifício da ironia: a utilização do humor enquanto agente corrosivo. A ironia se 

imiscui ao que toma como modelo apenas para acentuar suas rugas e imperfeições e, com isso, 

propor sua aposentadoria e renovação. Isso ocorre, por exemplo, quando Sócrates, declarado o 

mais sábio dos homens pelo oráculo de Delfos, enfrenta e derrota os sofistas apenas com 

perguntas, declarando-se completamente ignorante. Ou, ainda, quando Miguel de Cervantes se 

apropria da novela de cavalaria, inverte o sentido da épica e a conduz aos campos da 

subjetividade, onde culmina por constatar a equivalência humana ante os múltiplos desafios da 

existência. 	
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Essa ação não somente expõe o recrudescimento da subjetividade no início da era 

moderna como termina por abater a forma literária da qual parte, propondo algo completamente 

novo. O humor irônico fomenta, assim, a criação de novas formas a partir da corrosão de 

antigos modelos, atendendo ao desejo de apreender e exprimir artisticamente uma sensibilidade 

cambiante. Mais: a renovação da forma, motivada pelo poder corrosivo da ironia, novamente se 

inicia a partir da apreensão ou aglutinação do antigo, que deve ser arrasado e reformulado para 

já ressurgir como ruína.	


Ressalte-se, como é sabido, que Cervantes não foi o único em seu tempo a manifestar o 

fortalecimento da subjetividade e o desejo de renovar a expressão artística. Esse propósito era, 

mais uma vez, inerente à época, motivado pela redescoberta dos textos da Antiguidade clássica 

e pela passagem do homem ao centro do pensamento. O início de uma etapa de preponderância 

da racionalidade e a descoberta de novos horizontes – físicos, sensíveis e epistêmicos –, 

motivaram, como se sabe, a reformulação de ideias, costumes e formas de expressão. 	


Acredita-se que o perene anseio de investigar os recônditos da alma humana e exprimir 

a sensibilidade cambiante exige a renovação periódica das formas expressivas, de modo a 

revalidá-las, reformulá-las e torná-las novamente aptas a apreender ideias e sentimentos 

nascentes e mutáveis. Esclareça-se, nesse caminho que conduz à harmonização entre lírica e 

prosa propiciada pelo poema em prosa, que, segundo se crê, a ascensão da racionalidade no 

início da era moderna promoveu e ampliou o uso da prosa por sua propensão à intelecção e 

maior inteligibilidade. Esse entendimento remete à afirmação de Octavio Paz, em O arco e a 

lira, de que	

a prosa é um gênero tardio, filho da desconfiança do pensamento em relação às tendências 
naturais do idioma. A poesia pertence a todas as épocas: é a forma natural de expressão dos 
homens. Não há povos sem poesia; mas sem prosa, sim. Portanto, pode-se dizer que a prosa 
não é uma forma de expressão inerente à sociedade, ao passo que é inconcebível a existência 
de uma sociedade sem canções, mitos ou outras expressões poéticas (2012, pp. 74-5).!!

A citação demarca essa distinção entre poesia e prosa, em que se verifica a 

ancestralidade do uso da poesia voltado à expressão sensível e a predisposição da prosa à 

clareza informativa, o que, a princípio, a torna naturalmente apta ao trabalho reflexivo. 

Pensando-se em uma via ou elemento terceiro, capaz de cerzir e alimentar a relação entre ambas 

as faculdades, naturalmente se recorda o argumento levantado por Wolfgang Iser, em O fictício e 

o imaginário, de que a imaginação, situada por Aristóteles entre o perceber e o pensar, adentra a 

modernidade como uma faculdade inferior à poderosa razão. Entretanto, dada sua necessidade 

para o homem, sobre quem age como impulso à idealização e à proposição do novo, sua 

importância, ao contrário do que se poderia pressupor, se amplia, estimulando a criação de 

novas formas de apreensão do sensível. 	
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Desponta, em decorrência disso, o caminho que levará, por exemplo, à eleição do 

romance, após a corrosão da grande épica, como a forma capaz de expressar as novas 

configurações da existência e da sensibilidade na era moderna, quando, segundo Georg Lukács, 

em A teoria do romance, “a totalidade extensiva da vida não é mais dada de modo evidente, 

para a qual a imanência do sentido à vida tornou-se problemática, mas que ainda assim tem por 

intenção a totalidade” (2000, p. 55). Note-se, todavia, que enquanto a forma romanesca 

perseguia o objetivo de propiciar um meio expressivo fecundo para essa nova tessitura do 

sensível, em outros campos se tentava conceber uma forma própria à reflexão. Abre-se com isso 

uma frente dupla, na qual, por um lado, se procura distinguir e sistematizar a apreensão do 

conhecimento, com René Descartes e seu Discurso do método, enquanto por outro, de maneira 

mais despretensiosa e, portanto, mais livre, se intenta investigar os recônditos da alma humana. 	


A encruzilhada conduz a presente argumentação a Michel de Montaigne e expõe, a 

partir disso, que sua admiração pela máxima délfica do gnõthi sautón [“Conhece-te a ti 

mesmo”] é o que motiva seu essai, sua tentativa de conhecer a si mesmo. Vê-se, desse modo, 

que o questionamento, a tentativa de compreender a si e aos desafios propostos pela existência é 

o que o move e, consequentemente, impulsiona sua criação. Destaque-se, no entanto, que apesar 

de a proposição derivar de um tópico central do período – a passagem do homem ao centro do 

pensamento –, tanto a forma quanto os propósitos que movem a investigação de Montaigne 

fogem completamente da linha adotada por Descartes. Afinal, uma vez que o senhor de 

Montaigne não tinha por objetivo sistematizar a apreensão do conhecimento, seu uso da 

dialética atende somente ao desejo de organizar memórias e experiências, expondo 

posicionamentos e entendimentos sem pretender produzir uma síntese ou gerar qualquer tipo de 

conclusão. Na verdade, essa ação visa o contrário: procura mantê-lo constantemente em 

suspensão, sem aderir ou salientar qualquer opinião definitiva ou fechada. Foi essa postura que 

possibilitou a Montaigne conceber uma forma excepcionalmente aberta, antecessora do ensaio 

moderno. 	


Saliente-se, pois, que a investigação montaigniana não aspirava estabelecer uma lei ou 

comprovar a veracidade de um fenômeno, mas se destinava a tratar de um material disforme e 

variável: a sensibilidade humana. Isso permitiu que ela não fosse completamente coagida pela 

racionalidade e pudesse, quando de seu interesse, pleitear a fruição e flertar com a arte.	


O vislumbre de algumas orientações subjacentes ao essai propicia a apresentação de 

certos pressupostos acerca da expressão de uma nova etapa da subjetividade através do poema 

em prosa. Além disso, permite que se prenuncie o entrecruzamento entre as formas literárias 

bastardas, como o ensaio, o poema em prosa e o romance. Procura-se, assim, reunir esses 

aportes e demonstrar como esse último gênero poético aponta o futuro da lírica após o advento 

do romance. 	
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Distinguindo-se a hibridez e a maleabilidade como características não apenas das 

formas, mas do pensamento e da sensibilidade modernas, procura-se prenunciar, através da 

visualização dos transbordamentos do poema em prosa pelas fronteiras dos demais gêneros 

literários, seu parentesco e sua proximidade com os moldes e os objetivos de ambas as áreas, 

isto é, tanto os concernentes à fruição estética quanto os promovidos pelo avanço 

epistemológico. Saliente-se, para tanto, que a manifestação e expressão da subjetividade, 

vislumbrada no preceito délfico “conhece-te a ti mesmo”, é um norte constantemente perseguido 

e que desde a Antiguidade clássica impulsiona a criação tanto de formas artísticas quanto de 

métodos de intelecção. Mais: segundo se compreende, o estabelecimento definitivo da 

subjetividade se imiscui à preponderância da racionalidade a partir do humanismo e, com o 

surgimento da corrente da antiphysis, ou seja, da linha de pensamento que pretendia reparar os 

erros e mazelas oriundos da natureza e promover o aperfeiçoamento do ser humano, participa do 

que Jacques Rancière, em A partilha do sensível, define como um novo sistema de apreensão do 

sensível. Um regime que o teórico francês chamou de estético e definiu como:  
aquele que propriamente identifica a arte no singular e desobriga essa arte de toda e qualquer 
regra específica, de toda hierarquia de temas, gêneros e artes. Mas, ao fazê-lo, ele implode a 
barreira mimética que distinguia as maneiras de fazer arte das outras ocupações sociais. Ele 
afirma a absoluta singularidade da arte e destrói ao mesmo tempo todo critério pragmático 
dessa singularidade. Funda, a uma só vez, a autonomia da arte e a identidade de suas formas 
com as formas pelas quais a vida se forma a si mesma. O estado estético schilleriano, que é o 
primeiro – e, em certo sentido, inultrapassável – manifesto desse regime, marca bem essa 
identidade fundamental dos contrários. O estado estético é pura suspensão, momento em que 
a forma é experimentada por si mesma. O momento de formação de uma humanidade 
específica (2012, p. 33).!!

A citação sugere que esse sistema abarca as múltiplas revoluções intentadas nos mais 

diversos campos da existência após a derrocada do Antigo Regime e, além disso, rompe as 

barreiras miméticas que distinguiam o fazer artístico de outras ocupações sociais. Saliente-se, 

todavia, que a proposição de Rancière compreende as transformações da ordem objetiva da 

existência – como o rebaixamento do literato ou as imposições do utilitarismo burguês e da 

ideologia de progresso – e faz referência à idealização de um estado, denominado estético, a 

partir do qual teoricamente se inicia a formação de uma humanidade específica.	


Esse ponto expõe certa resistência da sensibilidade à preponderância opressiva da 

racionalidade e a superação desse impasse mediante a construção de um Estado em que 

sensibilidade e racionalidade são equânimes e não mutuamente excludentes, no qual o homem 

age de maneira desinteressada e o individual possivelmente se coaduna ao universal. Mais: em 

um estado dessa natureza, teoricamente seria possível verificar um desprendimento do eu e 

apresentar a realidade transfigurada, o que, portanto, transformaria a visão de mundo e suscitaria 

o desejo de mudança ou reformulação da realidade e suas mazelas. Algo que vai ao encontro do 
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que se defende em A educação estética do homem, como é possível verificar no trecho em que 

Friedrich Schiller afirma que:	

já que na fruição da verdade ou da unidade lógica a sensação não é necessariamente una com 
o pensamento, mas o segue de maneira contingente, ela pode provar-nos apenas que uma 
natureza sensível pode seguir uma racional e inversamente, mas não que ambas subsistem 
juntas, não que atuam reciprocamente uma sobre a outra, nem que têm de ser ligadas absoluta 
e necessariamente. Pelo contrário, a partir da exclusão do sentimento, enquanto se pensa, e 
do pensamento, enquanto se sente, poder-se-ia concluir uma incompatibilidade das duas 
naturezas, da mesma forma que os analistas não sabem aduzir melhor prova da possibilidade 
de realizar a razão pura na humanidade que o fato de que tal realização é imperativa. Ora, 
como na fruição da beleza ou na unidade estética se dá uma unificação real e uma alternância 
da matéria com a forma, da passividade com a atividade, por isso mesmo se prova a 
unificabilidade das duas naturezas, a exequibilidade do infinito no finito, portanto a 
possibilidade da humanidade mais sublime (2013, p. 122; grifos do autor).!!

Emerge, assim, o fio de Ariadne que tece os diferentes aportes teóricos da 

argumentação. O estado estético supõe uma atitude desprovida de interesses utilitários, 

cognitivos ou de ordem moral e compreende o prazer subjacente à experiência estética como um 

sentimento puro e desinteressado que, por sua vez, não pode ser confundido com o simples gozo 

sensível. Compreende-se, portanto, que o prazer estético não provém da satisfação das 

exigências do organismo e não se trata de mera reação física a um determinado estímulo, mas 

detém uma dimensão emocional e racional, ou seja, é racional sem ser meramente intelectual e é 

sensível sem ser meramente sensorial. O uso equânime de racionalidade e sensibilidade 

configura, dessa forma, a moderação essencial à obtenção de um estado a partir do qual se torna 

possível suscitar um aperfeiçoamento humano. 	


Assim, o pleito por equilíbrio e equanimidade entre as faculdades é favorecido e 

estimulado tanto pelo desenvolvimento de estratégias de produção literária que buscam 

simultaneamente a fruição estética e, supostamente, esclarecer a receptividade – como a 

mencionada estética antiburguesa de Oehler –, como pela concepção do poema em prosa, uma 

forma híbrida capaz de reunir a propensão à inteligibilidade da prosa à volubilidade e riqueza do 

material sensível. Deduz-se, pois, que apenas mediante a admiração produzida pelo contato com 

o belo a realidade pode enfim se transfigurar e suscitar a transformação das visões de mundo. 

Visto, entretanto, que essa reação provém de um posicionamento no qual ocorre um livre jogo 

entre imaginação e entendimento, acredita-se que ela só pode ser desencadeada a partir do 

distanciamento propiciado pela negatividade, ou seja, pela não identificação ou aglutinação ao 

positivamente existente. Afinal, como ensina Kant na Crítica da faculdade do juízo, os juízos 

estéticos se fundamentam no princípio de que os objetos parecem belos sem, entretanto, existir 

um meio de se comprovar objetivamente que o sejam. Isso expõe as dificuldades de se 

apreender o belo e, ao mesmo tempo, sua separação do bem e da verdade, já que esses conceitos 

se identificam e/ou pertencem à positividade. Torna-se possível, por essa via, voltar a Baudelaire 

e a seu entendimento, explicitado em “O pintor da vida moderna”, de que o belo é sempre,	
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inevitavelmente, de uma constituição dupla, mesmo que produza a impressão de unicidade; 
pois a dificuldade de discernir os elementos variáveis do belo na unidade da impressão não 
invalida absolutamente a necessidade da variedade em sua composição. O belo é feito de um 
elemento eterno, invariável, cuja quantidade é extremamente difícil de determinar, e de um 
elemento relativo, circunstancial, que será, de maneira alternada ou conjunta, a época, a moda, 
a moral, a paixão. Sem esse segundo elemento, que é como o envelope divertido, cintilante e 
aperitivo do manjar divino, o primeiro elemento seria indigesto, inapreciável, inapto e não 
apropriado à natureza humana (1980, p. 791; tradução nossa).!!

A teorização da duplicidade característica do belo, em que elementos relativos se 

misturam a um ingrediente eterno e imutável, demonstra mais uma vez como a admiração 

provocada pelo contato com a beleza suspende o tempo cronológico e promove a união do 

individual ao universal. Saliente-se, além disso, que a partir da citação é possível constatar a 

compreensão de Baudelaire tanto da recepção quanto do lugar reservado à sua produção poética, 

o que demonstra, na visão de Walter Benjamin, em Baudelaire: um lírico no auge do 

capitalismo, que “ele entreviu espaços vazios nos quais inseriu sua poesia. Sua obra não só se 

permite caracterizar como histórica, da mesma forma que qualquer outra, mas também pretendia 

ser e se entendia como tal” (1991, p. 110). 	


Delineia-se assim como a argúcia crítica norteava a produção baudelairiana e, 

possivelmente, determinava a direção de seus passos. Acredita-se, em vista dessa suposição, que 

a compreensão de Baudelaire do panorama artístico e das ideias de sua época subjaz à adoção 

do poema em prosa e ao seu entendimento acerca do futuro da lírica. Sua apurada consciência 

crítica participava tanto da seleção de seus motivos quanto de seu posicionamento atrelado à 

crítica e, assim, oposto aos ideais utilitários promovidos pelo sistema produtivo industrial. Paul 

Valéry, em “Situação de Baudelaire”, afirma que	

o problema deve ter se apresentado a Baudelaire da seguinte forma – tornar-se um grande 
poeta, sem se tornar um Lamartine, nem um Hugo, nem um Musset. Não estou afirmando que 
este propósito fosse consciente em Baudelaire, mas deveria estar presente nele, 
necessariamente, ou melhor, este propósito era, na verdade, o próprio Baudelaire. Era a sua 
razão de Estado (2007, p. 10). !

Percebe-se, portanto, que o entendimento crítico de Baudelaire não apenas lhe permitiu 

antever o lugar reservado à sua produção como o estimulou a aderir à negatividade, uma vez 

que esse posicionamento condizia tanto com as manifestações inatas de sua subjetividade e sua 

posição crepuscular ao fim do movimento romântico quanto o fazia diferir do poeta iluminador 

das massas. Isso permite crer que a produção baudelairiana conjuga a argúcia crítica à extrema 

sensibilidade lírica, o que a torna sobremaneira consciente dos objetivos que pretende alcançar, 

seja na seleção de seus motivos, seja na decisão de produzir novas feições do belo e expandir as 

possibilidades formais da lírica. Conclui-se, portanto, que ao apontar o poema em prosa como o 

futuro da lírica, Baudelaire não somente agiu a partir de um posicionamento histórico – em que 

se situava como irônico e tecia simultaneamente a tradução e a crítica de seu tempo –, como 
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igualmente atendia ao propósito romântico de originalidade expressiva, em vista da necessidade 

urgente de um novo regime de apreensão da sensibilidade.  

!
O crepúsculo da forma e a subjetividade em negativo 

Sejas tu um espírito benéfico ou um gênio maldito; sejas tu circundado por auras 
celestes ou labaredas infernais; seja tua intenção má ou benéfica, tu te apresentas 
em forma tão sugestiva que hei de falar contigo!!

Shakespeare (Hamlet. 1978, p. 220).!!
O destaque de algumas das correntes de pensamento e proposições investigativas que 

fecundaram a consciência crítica de Baudelaire e serviram de estímulo à sua produção literária 

propicia verificar que o posicionamento histórico do poeta expressava um novo estágio da 

ampliação da subjetividade no alvorecer da modernidade. Supõe-se, assim, que o fortalecimento 

subjetivo teve por fim não somente reformular ou transformar as formas de apreensão do 

material sensível como, diante das múltiplas revoluções registradas nos mais diversos campos 

da existência, reconfigurar toda a realidade. Esse entendimento abre uma perspectiva múltipla 

da produção literária baudelairiana, a partir da qual se nota a conjugação de um posicionamento 

histórico ao objetivo de revitalizar e renovar as formas líricas. 	


A criação do poema em prosa realiza, como se compreende, um dos principais objetivos 

do Romantismo: libertar definitivamente a arte das regras cultivadas pelo Antigo Regime e gerar 

formas e gêneros literários inéditos. Jacques Rancière, em Políticas da escrita, afirma, com 

relação a isso, que	

a emancipação do lirismo não pode consistir simplesmente em sacudir a poeira das regras 
caducas e a pompa das expressões convencionadas. Ela não se refere em primeiro lugar ao 
objeto do poema e aos meios dados ao poeta. Refere-se em primeiro lugar ao sujeito do 
poema, ao eu da enunciação lírica. Emancipar o lirismo quer dizer libertar esse eu de certa 
política da escrita. Pois os velhos cânones, aqueles que distinguiam os gêneros poéticos, suas 
regras próprias e sua dignidade respectiva, eram claramente políticos. E a questão pode ser 
colocada do seguinte modo: não será necessária uma nova forma de experiência política para 
emancipar o sujeito lírico do velho quadro poético-político? (1995, p. 105).!!

Pode-se avistar, assim, a razão de se assinalar o fortalecimento da subjetividade como 

um impulso fundamental à produção literária de Baudelaire. Afinal, boa parte do choque 

avidamente procurado por sua lírica reside na postura inédita assumida por esse eu lírico. A 

atitude, decorrente da assunção de sua condição marginalizada e negativa – ou seja, crítica e 

oposta aos rumos da sociedade e seus poderes dirigentes –, é o que lhe propicia manifestar a 

mais completa descrença com relação ao futuro do gênero humano. Rancière, ao salientar o 

caráter político do cânone, indica, além disso, que Baudelaire realizava um salto duplo, posto 
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que, como aponta Valéry, ele sabia que precisava superar tanto os predecessores clássicos 

quanto os românticos. 	


Pode-se dizer, de modo a tentar descrever o processo em foco, que a renovação poética 

conjugava, nesse ponto da modernidade, a assunção de um posicionamento histórico-social à 

introdução de novos temas e motivos. Acredita-se que alguns destes últimos, uma vez 

potencializados e redefinidos, se tornaram tão fecundos que geraram não apenas novas atuações 

poéticas como subterfúgios de produção literária. Verifica-se, nesse sentido, sobretudo através 

do recorrente uso dos conceitos de melancolia e ironia e, além disso, da congruência entre essas 

temáticas e as predisposições subjetivas de autores como Baudelaire, que a inauguração de 

novas vias expressivas frequentemente se associa ou é estimulada pela percepção dos literatos 

da complexificação da realidade. 	


Visto ser necessário desvelar esse argumento e apresentar com maiores detalhes de que 

modo a potencialização e a reorientação dos novos tons e motivos românticos levaram 

Baudelaire a inaugurar um novo molde do poema em prosa, dedicaremos alguma atenção a 

alguns de seus procedimentos e conceitos favoritos, como a melancolia e a ironia. Algo, aliás, 

possível de conferir já nos dois primeiros versos do terceiro “Spleen”, de As flores do mal: “Sou 

como o rei sombrio de um país chuvoso, / Rico, mas incapaz, moço e, no entanto, idoso” (1985, 

p. 295).	


O anjo de Albrecht Dürer, em Melencolia I, retém a pena enquanto mira o horizonte. 

Com a cabeça pousada sobre um braço e o olhar contemplativo, sonda as ruínas ao redor 

enquanto sua imaginação flerta com o desconhecido. A melancolia, como suscita o quadro 

renascentista, parece abranger sentimentos como o tédio, a nostalgia e a suspeição de que a 

realidade não condiz com aquilo que se deseja. Tradicionalmente associada ao isolamento 

mórbido e à inventividade, ela participa da construção da imagem do poeta maldito, isto é, do 

lírico provocador, questionador ou simplesmente identificado com a negatividade. 	


Tentar mensurar sua importância para a literatura, sobretudo a partir da modernidade, 

faz com que imediatamente se pense em Baudelaire. Afinal, como se sabe, além de reunir e 

cultivar todos os sintomas e humores característicos do melancólico – como o gênio bilioso e a 

excentricidade –, o autor conscientemente tornou a melancolia um de seus mais preciosos 

motivos poéticos, conjugando, assim, uma predisposição individual ao objetivo de revitalizar a 

lírica.	


A relação de Baudelaire com o conceito configura um tema ao mesmo tempo saboroso e 

complexo, uma vez que entrelaça um pendor subjetivo à idealização de uma estratégia de 

produção literária. Sua análise requer muita atenção e acuidade, sobretudo para que a 

argumentação não resvale no biografismo ou na mera descrição psicológica. Para dirimir esse 

risco e enfocar apenas os resultados literários dessa relação, estabelece-se uma hipótese: 
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Baudelaire, cônscio de sua condição e possibilidades, refinou a melancolia de modo a torná-la 

agente da renovação poética e de seu posicionamento perante a história. 	


Descortinando essa suposição a partir das características que compõem o sentimento, 

nota-se que a melancolia possui ao menos duas feições que se sobressaem ou são mais 

facilmente reconhecíveis: o tédio e a nostalgia. Ambas, como logo se vê, expressam a 

insatisfação ou o não contentamento, isto é, o desejo por algo novo ou diferente do que se tem 

ou vive. O tédio, aborrecimento ou ennui, como prefere Baudelaire, suscita o esmorecimento 

perante uma realidade ou estado que perdura apesar de não dispor mais do vigor e do brilho do 

passado ou, simplesmente, de legitimidade. A nostalgia, estimulada pela vontade de se alhear ou 

se evadir da condição presente, coaduna a inconformidade e o enfado à estetização de um 

período acalentado pela memória, contribuindo, a partir disso, tanto para o isolamento quanto 

para a inventividade. 	


É possível dizer, em vista dessas suas atuações, que o ennui e a nostalgia contribuem 

para suscitar a terceira característica da melancolia: a suspeição de que a realidade não 

corresponde ao que se pretende ou deseja. Esse último sentimento, diretamente relacionado ao 

estabelecimento de uma postura crítica frente à existência, por vezes se apresenta como uma 

mácula ou enfermidade irreparável. Uma vez afetado por ela, o poeta aparentemente se torna 

incapaz de apreciar positivamente o que quer que seja. Continua a caminhar à procura de versos 

e motivos, mas tudo ao redor passa a ser ruína e degradação. Seu olhar, treinado pelos anos de 

flânerie, ainda capta o belo onde quer que ele transpareça, mas as flores não dispõem mais do 

viço de outrora, como esclarece Baudelaire nos versos do segundo “Spleen”: “Sou como um 

camarim onde há rosas fanadas, / Em meio a um turbilhão de modas já passadas” (1985, p. 

293). 	


Repare-se, em vista disso, que o termo “Spleen”, além de integrar o título da primeira 

seção de As flores do mal, “Spleen e Ideal”, constitui um conceito extremamente importante 

para Baudelaire. Composto a partir do amálgama da melancolia a outras correntes de 

pensamento, como a da antiphysis e a do pecado original católico, configura um misto de 

desgosto e tristeza diante do que o autor supõe ser a inevitável degradação da espécie humana. 

Oriundo da palavra grega splen, que significa baço em língua inglesa, o vocábulo fornece 

indícios de que foi elaborado com vistas à teoria dos humores e à conexão entre a melancolia e a 

inventividade genial. 	


A elaboração do “Spleen” demonstra o engenho e o aguçado senso crítico de 

Baudelaire. O conceito expõe um posicionamento individual perante a existência e, a partir 

disso, sugere que o autor compreendia sua posição crepuscular ao fim do movimento romântico 

e as dificuldades de revitalizar a lírica. Era bastante evidente que revivificar o verso francês, 
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após os feitos e as obras de Lamartine, Gautier e Hugo, exigia a criação de algo inédito e 

completamente diferente de tudo já produzido.	


A concepção de conceitos e motivos poéticos próprios, por melhor que fosse, era apenas 

um começo promissor. Baudelaire sabia que sua produção só teria visibilidade se fosse 

radicalmente diferente de tudo o que a havia precedido. Walter Benjamin, em Baudelaire: um 

lírico no auge do capitalismo, sintetiza a complexidade do desafio e sua correlação com a 

assunção de um posicionamento histórico-social, ao afirmar que: 
Baudelaire não encontrou, como Gautier, satisfação em sua época; nem como Leconte de Lisle 
pôde enganar-se com relação a ela. Para ele, o idealismo humanitário de um Lamartine ou de 
um Hugo não estava disponível; nem lhe foi dado, como a Verlaine, refugiar-se na devoção. 
Como não possuía nenhuma convicção, estava sempre assumindo novos personagens. 
Flâneur, apache, dândi e trapeiro não passavam de papéis entre outros. Pois o herói moderno 
não é herói – apenas representa o papel de herói. A modernidade heroica se revela como uma 
tragédia onde o papel de herói está disponível (1991, p. 94).!!

A busca por originalidade, associada à afiada percepção crítica da época e da cena 

artística, levou Baudelaire a trabalhar com o choque e o grotesco e cantar a dor dos 

marginalizados e demais oprimidos pelo produtivismo industrial. Acredita-se que, após meditar 

a fundo, ele por fim descobriu que trabalhando com motivos e elementos desprezados por seus 

pares era possível conjugar suas predisposições subjetivas à intenção de produzir o belo de 

modo absolutamente original.	


A identificação com o marginalizado, mais que natural, reverberava o ressentimento do 

literato com sua nova condição na sociedade burguesa industrial. Realocado socialmente e 

desprovido dos privilégios de que dispunha durante o Antigo Regime, o autor passou a ser 

obrigado a vender sua arte e a cooperar com a ideologia burguesa para sobreviver. Essa 

situação, combinada ao humor melancólico e à oposição ao mito do progresso, terminou por 

levar o literato, segundo afirma Jean-Paul Sartre, em Que é a literatura?, a “escrever para 

reivindicar sua marginalização de classe, que ele assume e transforma em solidão” (2006, p. 

81).	


Crê-se, portanto, que a obrigação de equacionar a busca ao belo à própria subsistência 

levou Baudelaire a identificar seus alvos e objetivos e, a partir disso, desenvolver uma estratégia 

de produção literária na qual pudesse escrever simultaneamente para e contra a burguesia. Esse 

ardil pressupõe a construção de um texto dotado de múltiplas superfícies interpretativas e tem 

no logro o seu principal artifício. Como é usual em qualquer embuste, usa de isca e arapuca, 

constituindo-se da seguinte forma: a superfície textual apresenta uma provocação e atua como 

chamariz, atraindo para um segundo estrato, denso e ácido, que aguarda para ser descoberto 

pelo leitor desconfiado, para o qual a realidade não é tão óbvia ou rasa como faz parecer o senso 

comum. O estratagema, como se disse anteriormente, articula o que se pode chamar de 

armadilha para o esclarecimento, já que seu objetivo é alertar ou prevenir os leitores para aquilo 



!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !15

ARTIGO | JOÃO TAVARES BASTOS 

que o poeta – enquanto sujeito melancólico e irônico – crê ser errado ou necessário mudar na 

existência. A adoção dessa tática reforça, portanto, o entendimento de que Baudelaire 

conscientemente se opõe aos rumos e preceitos advogados pela sociedade burguesa industrial. 	


Ainda se voltará a esmiuçar os efeitos e as possibilidades propiciadas por esse 

estratagema, especialmente a partir da elaboração da fábula negativa e, além disso, de sua 

posterior assimilação por Rimbaud. Porém, nesse ponto da argumentação, em que novamente se 

prenunciam os riscos do posicionamento negativo e da ação dos mecanismos de controle, 

convém começar a destacar a potência e o emprego de outro conceito apreciado pelo lírico 

parisiense: a ironia.	


A ironia utiliza a comicidade para derrubar ou corroer aquilo contra o que investe. 

Aponta e amplifica os defeitos de seus alvos enquanto esconde as verdadeiras intenções de seu 

emissor, suscitando entendimentos sem, na verdade, propor positivamente nada. Esse 

procedimento, calcado no uso de ambiguidades, possibilita realizar a crítica de maneira indireta 

e sem se opor frontalmente, o que contribui para a preservação da liberdade do autor, já que o 

alça a uma posição de suposta suspensão dialética. 	


Percebe-se, assim, que, ao redefinir uma forma poética sem vínculo com a tradição – o 

poema em prosa – e inovar radicalmente na seleção e uso dos motivos, Baudelaire conseguiu 

novamente impulsionar o desenvolvimento lírico. Deve-se salientar, no entanto, que essa 

renovação não se circunscreveu apenas à reelaboração da forma descoberta por Bertrand, afinal, 

segundo se entende, ela abrangeu ainda os novos motivos, tons e procedimentos que Baudelaire 

lhe apontou.	


Aviste-se, com relação a isso, que Baudelaire, na conhecida carta a Arsène Houssaye, 

diz desejar fazer algo análogo ao realizado por Aloysius Bertrand, no Gaspar da noite, e, assim, 

aplicar “à descrição da vida moderna, ou melhor, de uma vida moderna e mais abstrata, o 

procedimento que ele havia aplicado à pintura da vida antiga, tão estranhamente 

pitoresca” (1980, p. 161; tradução nossa). Crê-se que o autor menciona o aspecto pitoresco da 

vida antiga para destacar o componente autóctone descoberto por Bertrand e, desse modo, 

salientar a atmosfera fantasmagórica e melancólica de sua composição. Registra-se, portanto, 

que, dentre os elementos mais apreciados pelo autor em Bertrand, figura o uso do elemento 

histórico e pitoresco para criar uma atmosfera permeada de magia e melancolia. Deve-se 

ressaltar, no entanto, que Baudelaire, em sua aglutinação das inovações de Bertrand, reelabora 

esses elementos em vista de uma nova mitologia, centrada na grande metrópole e na opressão e 

artificialidade que caracterizam a sociedade burguesa industrial. 	


A associação entre magia e melancolia retorna, desse modo, na forma de uma 

fantasmagoria urbana, produzida pelos vapores da fábrica e pela poluição da cidade. Nesse 

cenário distópico, mergulhado na névoa asfixiante da grande metrópole, o flâneur atua como 
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espião, conspirador ou detetive e canta as batalhas e feitos heróicos do marginal e do operário, 

os gladiadores que diariamente lutam pela própria subsistência. Porém, ao contrário do que 

faziam os autores medievais e Bertrand, o poeta parisiense não usa mais a métrica da balada, 

tampouco acredita em heróis. Parece oportuno verificar, diante dessa encruzilhada em que se 

mira o passado e se busca avançar rumo ao futuro, a afirmação de Novalis, em Pólen, na qual se 

discerne que:	

as representações da antiguidade atraem-nos para o morrer, o desvanescer no ar – as 
representações do futuro – impelem-nos ao vivificar – ao corporificar, à eficácia assimilante. !
Por isso toda recordação é melancólica – todo pressentimento, alegre. Aquela modera a 
vivacidade demasiado grande – esta eleva uma vida fraca demais (1988, p. 103).!!

Desprovido de esperança e preocupado em obter a própria subsistência, Baudelaire 

preferiu acomodar a narrativa da luta diária por sobrevivência à linguagem do folhetim, pois 

exaltando a capacidade informativa do poema em prosa acreditava que atrairia mais facilmente 

seus leitores burgueses. Evidencia-se, diante disso, que esse pretenso favorecimento à intelecção 

tem, dentre seus principais objetivos, estabelecer uma diferença frente ao poema versificado – 

cujo perfil é eminentemente cifrado – e, por conseguinte, ludibriar ou desarmar a resistência de 

alguns leitores. Acrescente-se, com relação a isso, que, segundo Suzanne Bernard, “ele vê no 

poema em prosa uma forma muito mais livre, mais ‘aberta’ que o poema em versos, admitindo 

as dissonâncias, as rupturas de tom e, sobretudo, a ironia” (1959, p.109; tradução nossa). 	


A apresentação dos recursos e procedimentos utilizados pelo autor indica que aqui se 

torna absolutamente necessário tratar da lapidação e da delimitação da forma por Baudelaire e, 

assim, distinguir as intenções e estratégias que as movem. Para tanto, analisaremos alguns 

textos do autor e buscaremos demonstrar que, nessa nova etapa, o poema em prosa abandona 

sua protoforma – ligada à balada e às demais formas poéticas metrificadas – para 

gradativamente se aproximar das fronteiras de gêneros e formas propensas não apenas à 

intelecção e à transmissão de informações, como o romance, o ensaio e o folhetim, como das 

especulações metafísicas, como o witz e o aforismo. Este movimento, no qual se distingue o 

fortalecimento do prosaísmo na composição do poema em prosa, visa produzir um molde ou 

feição do gênero capaz de traduzir não apenas as novas ambições líricas como os anseios e as 

angústias do literato diante da abertura de um novo regime de apreensão da sensibilidade. É 

oportuno observar, com relação a isso, a afirmação de Suzanne Bernard de que:  
esse desejo de variedade, de contraste, se opõe ao princípio de unidade de tom postulado pela 
estética antiga. Pode-se, além disso, se perguntar até que ponto esse gosto por “fragmentos” 
de tons e de gêneros extremamente variados não corresponde a uma fragmentação da 
personalidade, a uma pluralidade totalmente oposta ao sentimento clássico de unidade do 
indivíduo. Enriquecimento ou desagregação? Em todo caso, é por vislumbres fragmentários, 
através de aspectos não somente complementares, mas frequentemente opostos, que nos 
aparecerá a paisagem espiritual do poeta, com todas as suas contradições, suas chagas, suas 
“postulações” adversas. Para exprimir todos esses contrastes, todos esses remorsos mentais, 
Baudelaire precisa de uma forma mais livre que a poesia versificada, cujo movimento, medido 
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e regrado, apto a traduzir (ou a produzir) a calma, a ordem, a harmonia, responde a outras 
exigências (1959, p. 110; grifo da autora, a tradução nossa).!!

Entende-se, relacionando-se a fragmentação do indivíduo moderno à entrada do regime 

estético na criação de um gênero poético híbrido, que aspirações e sentimentos novos exigem 

necessariamente vias expressivas inéditas. Nesse sentido, é não apenas oportuno como vital para 

o avanço literário que formas modernas como o romance, o ensaio e o poema em prosa não se 

deixem jamais cristalizar. 	


Pode-se até mesmo dizer que esse aspecto de suas naturezas constitui uma marca 

indelével de sua constante contemporaneidade. Afinal, segundo se percebe, esses gêneros se 

caracterizam pela extrema maleabilidade e por permitirem uma infindável pluralidade de temas, 

abordagens e tons. Destacam-se, além disso, por não se deixarem descrever, postular ou 

classificar através de fórmulas e métricas simples ou fixas. 	


Contrapostos às formas e aos gêneros clássicos, distinguem-se, portanto, não apenas 

pela constante mutabilidade, mas por não apontar ou estabelecer previamente suas intenções, 

moldes e caminhos. Encontra-se, assim, em decorrência dessa compreensão, a ideia que motiva 

o título desta etapa argumentativa, já que, segundo se entende, é a subjetividade, fortalecida e 

ampliada a partir da passagem do homem ao centro do pensamento e, além disso, tornada 

partícipe das decisões e rumos da organização social após a queda do Antigo Regime, que 

requer e determina os motivos e as delimitações dos gêneros modernos. 	


Observe-se, diante dessa pressuposição, que assim possivelmente se entrelaça o anseio 

de Baudelaire por encontrar uma forma “suficientemente flexível e trabalhada para se adaptar 

aos movimentos líricos da alma, às ondulações do devaneio, aos sobressaltos da 

consciência” (1980, p. 982; tradução nossa) à demanda de Rimbaud por uma “nova língua 

universal”, não “estrangulada pela forma antiga” (1946, p. 256; tradução nossa), e ao objetivo 

de Bertrand de fundar um novo gênero poético. Crê-se, além disso, que essa proposta ou 

orientação pessoal provém da transição entre regimes de apreensão da sensibilidade, uma vez 

que, segundo aponta Jacques Rancière, em A partilha do sensível:	

o regime estético das artes é, antes de tudo, a ruína do sistema de representação, isto é, de 
um sistema em que a dignidade dos temas comandava a hierarquia dos gêneros da 
representação (tragédia para os nobres, comédia para a plebe; pintura de história contra 
pintura de gênero etc.). O sistema da representação definia, com os gêneros, as situações e 
formas de expressão que convinham à baixeza ou à elevação do tema. O regime estético das 
artes desfaz essa correlação entre tema e modo de representação (2012, p. 47).!

  

Alcança-se, desse modo, o ponto em que se prenuncia o segundo – e definitivo – 

nascimento do poema em prosa como gênero poético. Observe-se, porém, que a afirmação de 

que esse híbrido possui dois nascimentos não é mera deferência ao feito e à prerrogativa de 

Bertrand e, portanto, não objetiva demarcar sua precedência a Baudelaire. Ela resulta da 
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constatação de que os autores foram completamente originais em suas delimitações e 

proposições para o gênero e, desse modo, pretende demarcar que apesar de terem partilhado 

objetivos, elementos e motivos em comum, partiram de orientações completamente diversos. 	


Uma vez que Bertrand criou o poema em prosa a partir da aglutinação da balada 

medieval, faz-se necessário mostrar como Baudelaire manipulou essa forma ígnea sem, todavia, 

confiná-la à métrica. Afinal, a partir do lírico parisiense os limites da composição poética 

passam a acompanhar não apenas o fôlego subjetivo, mas também a medida do interesse. Algo 

que, como se pode notar, novamente aproxima o poema em prosa do ensaio e da ideia, 

levantada por Des Esseintes, em Às avessas, de um romance condensado. Diante disso, parece 

oportuno apresentar os efeitos dessas proposições e, além disso, expor os desafios enfrentados 

por Baudelaire na confecção do O spleen de Paris: pequenos poemas em prosa. É o que, aliás, 

se fará a seguir, através da exposição de sua delimitação da forma e da análise de alguns dos 

textos dessa obra.	


!
A hora e a vez de um maldito 

Em pequeno, admirava o condenado intratável sempre nas galés; 
visitava albergues e quartos mobiliados que ele consagrara por ter 
estado ali; via com sua mente o céu azul e o trabalho florido do campo; 
farejava sua fatalidade nas cidades. !

Rimbaud (2015, p. 29; grifos do autor).!!
Visto que a única maneira de sublinhar a originalidade de algo é através do destaque de 

sua dissonância, sobretudo frente ao que o precedeu, convém começar a análise do tratamento 

de Baudelaire do poema em prosa a partir de sua comparação com Bertrand. Note-se, de modo a 

imediatamente iniciar a diferenciação entre os procedimentos e objetivos dos autores, que, 

enquanto Bertrand preferiu adensar o lirismo e o poder evocativo dos elementos através da 

clausura própria à métrica fixa, Baudelaire buscou, na parcela em prosa dessa forma híbrida, 

justamente seu “prosaísmo”, isto é, a pura liberdade formal. Isto significava não apenas o 

abandono das estrofes e o fim das simetrias, dos refrões e de todo cerceamento métrico, como a 

liberdade de tom e de expressão, já que assim se descartavam igualmente os efeitos e 

procedimentos presentes na prosa poética de outros antecessores.	


Entende-se que a opção de Baudelaire por uma forma em prosa é indissociável de sua 

intenção de expressar a entrada em um novo estágio de complexificação da realidade. Afinal, 

como aponta na carta endereçada a seu editor, apenas uma forma flexível e liberta de toda 

constrição métrica permitiria sintetizar a complexidade da vida e da alma dos homens do século 

XIX, tão marcadas pelas palpitações e “flutuações do sentimento no seio de uma grande cidade” 

(1980, p. 161; tradução nossa). 	




!
REVISTA A! | N. 5, 2016/01               !19

ARTIGO | JOÃO TAVARES BASTOS 

Original e fecundo em possibilidades, o objetivo de produzir poemas em prosa sem 

qualquer delimitação preestabelecida abriu um imenso horizonte diante de Baudelaire. Contudo, 

como o próprio poeta terminou por atestar, tamanha liberdade demandava um enorme esforço 

criativo e implicava grandes riscos. Riscos, aliás, que se propôs a enfrentar e que terminaram 

por se desdobrar em outros problemas, reforçando as dificuldades materiais e intelectuais com 

as quais se debatia ao fim de sua existência.	


Inicialmente Baudelaire pretendeu produzir peças que, apesar de não seguirem uma 

métrica fixa, se distinguiriam pela concisão e pela brevidade, desse modo produziriam, em 

conjunto, a impressão de certa uniformidade. Sua intenção era seguir o exemplo de Bertrand, 

porém, como ele mesmo afirma, ainda na carta a Arsène Houssaye, “percebi que não somente eu 

ficava bem longe de meu misterioso e brilhante modelo, mas também que fazia alguma coisa (se 

isso pode ser chamado de alguma coisa) de singularmente diferente” (2016, p. 4). É profícuo 

observar, antes de se começar a descrever as delimitações e os objetivos ambicionados pelo 

lírico em seu tratamento do poema em prosa, a afirmação de Suzanne Bernard de que	

em 1857, quando ele pensa verdadeiramente em escrever uma coletânea de poemas em 
prosa, a qual ele pensou (talvez sob influência do Gaspar da noite?) dar o título de Poemas 
noturnos, propõe-se mais a escrever uma sequência às Flores do mal do que explorar essa 
veia da poesia “urbana”. De fato, quatro poemas de 1857 (entre cinco) retomam temas 
análogos (em “Anywhere out of the world” se reencontra o tema da viagem, em “Os projetos” o 
das “Corujas”, misturado à evocação exótica de “Bem longe daqui”) ou idênticos (“Um 
hemisfério em uma cabeleira”, “duplo” de “A cabeleira”, “Convite à viagem”, “duplo” do poema 
que porta o mesmo nome nas Flores do mal). Nesses poemas de 1857, e nesses quase que 
exclusivamente, Baudelaire parece procurar, sem dúvida sob a influência de Bertrand, simetrias 
formais, efeitos de refrão ou repetições sonoras que imponham ao poema, como o fazem a 
estrofe e o verso, uma arquitetura preestabelecida (1959, p. 114; tradução nossa).!!

Baudelaire pretendia reproduzir certos efeitos ou procedimentos típicos de composições 

com métrica fixa sem, no entanto, se confinar a uma. Sua intenção era usar a maleabilidade da 

prosa para reproduzi-los no interior da construção frasal, o que de certa maneira aproxima sua 

visão do poema em prosa do que pretendia a prosa poética de alguns de seus antecessores e, 

ainda, do mencionado “romance condensado” de Des Esseintes. Acrescente-se, além disso, que 

dessa vez, ao contrário do que ocorreu na revitalização poética romântica, a inovação concerne 

sobretudo à forma, uma vez que Baudelaire persistiu trabalhando com os mesmos motivos e 

temas poéticos. 	


Convém dizer, dando início à análise de suas delimitações e objetivos, que o lírico 

parisiense distinguia duas expressões ou moldes principais entre seus poemas em prosa, que 

separava entre rapsódicos e “artísticos”. Acredita-se, no que diz respeito a estes últimos, que o 

poeta assim os denominou por se destinarem, a princípio, à pura fruição estética. Concisas, 

melhor delimitadas e dotadas de grande poder descritivo, essas peças constituem possivelmente 

alguns dos pontos mais altos da poeticidade baudelairiana em seu flerte com a prosa e, além 
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disso, o mais próximo de sua ideia de métrica ou unidade fixa. Algo, aliás, que se pode notar em 

“O desejo de pintar”, dos Pequenos poemas em prosa:	

Infeliz, talvez, seja o homem, mas feliz é o artista a quem o desejo dilacera! !!
Fico louco de vontade de pintar aquela que me aparece tão raramente e foge tão depressa 
quanto uma coisa bela, inesquecível, atrás do viajante levado pela noite. E já faz tempo que ela 
desapareceu! !!
Ela é bela e, mais que bela, é surpreendente. Nela o negror é abundante: e tudo o que ela 
inspira é noturno e profundo. Seus olhos são duas cavernas onde cintila, vagamente, o 
mistério, e seu olhar ilumina como um relâmpago; é uma explosão nas trevas. !!
Eu a compararia a um sol negro, se se pudesse conceber um astro negro vertendo luz e 
felicidade. Mas ela faz mais facilmente pensar na lua, que, sem dúvida, a marcou com sua 
terrível influência; não a lua branca dos idílios, que parece uma fria noiva, mas a lua sinistra e 
embriagada, suspensa ao fundo duma noite tempestuosa, empurrada pelas nuvens que 
correm; não a lua pacífica e discreta que visita o sono dos homens puros; mas a lua arrancada 
do céu, vencida e revoltada, que as feiticeiras tessalianas constrangem duramente a dançar 
sobre a relva aterrorizada! !!
Em sua pequena fronte habitam a tenaz vontade e o amor à presa. Entretanto, sob esse 
aspecto inquietante, onde as narinas móveis aspiram o desconhecido e o impossível, brilha, 
com inexprimível graça, o riso de uma grande boca vermelha e branca e deliciosa, que faz 
sonhar com o milagre de uma soberba flor que desabrocha em um terreno vulcânico. !!
Há mulheres que inspiram o desejo de vencê-las e de se divertir com elas, mas essa dá 
vontade de morrer lentamente sob seu olhar (2016, p. 64).!!

Baudelaire utiliza a divisão em parágrafos para simular os efeitos da estrofe e, dessa 

maneira, espaçar as ideias, os motivos e demais elementos poéticos. Dividida em seis 

parágrafos, a composição remete à métrica da balada medieval utilizada por Bertrand. Entende-

se, no entanto, que se trata apenas de uma simples sugestão ou reminiscência. Afinal, o que de 

fato se verifica, com relação às delimitações formais, é algo muito diferente. Baudelaire, ao 

contrário do autor dijonense, não prima por condensar o lirismo em torno dos elementos 

poéticos e na maior parte de suas composições, desenvolve uma prosa voluntariamente livre “e 

frequentemente privada de toda ornamentação verbal” (Bernard. 1959, p. 112).	


Isso faz com que muitas vezes se depare com certas dificuldades inerentes à tentativa de 

conjugar o impulso lírico ao uso formal da prosa. A primeira e principal é, como já se apontou, a 

propensão prosaica à distensão argumentativa e ao transbordamento sensível. Problema até 

certo ponto evitado em “O desejo de pintar” – à exceção do quarto e do quinto parágrafos, nos 

quais o ímpeto descritivo e a profusão de ideias postas em movimento levaram o poeta a se 

alongar –, o desafio de comprimir o impulso lírico em prosa frente às exigências formais do 

novo gênero é particularmente evidente nas composições rapsódicas. 	


Nos textos “artísticos”, como o que se enfoca no presente, o que se distingue logo de 

início é a conhecida predisposição baudelairiana de compor imagens plurissignificativas e 

justapor ideias aparentemente dissonantes ou ambivalentes. 	
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Observe-se, nesse sentido, que a primeira frase já aponta uma divisão ou separação 

entre o homem e o artista. Vista no interior do indivíduo, essa partição sugere um ser cindido, 

isto é, um amante que sofre diante da distância e inquietude de uma musa inalcançável e, ao 

mesmo tempo, um artífice que se alimenta e carece dessa dor para gerar sua arte. Relacionada à 

organização social e à sua hierarquização, ela remete, no entanto, ao ressentimento do literato 

com sua realocação na sociedade burguesa e, assim, pretende diferenciar o artista do homem 

ordinário e do famigerado “burguês”. 	


Note-se, todavia, que o poeta acena com essa possível distinção para dissimular uma 

oposição que na verdade é falsa. Centrada em uma promessa falida, a de felicidade, a aparente 

discordância se dilui ao se entender que ambos, o homem e o artista, estão condenados à 

infelicidade. Desprovido de voz, o ser humano ordinário se encontra, logo de partida, 

resolutamente fadado à dor. Já o poeta, eu-lírico que tenta se alçar a um panteão de escolhidos e, 

no entanto, lamenta a queda de um ninho que nunca lhe pertenceu, finge acreditar que terá 

melhores chances. 	


Ele pinta a si mesmo como um novo Prometeu e simula não perceber que a felicidade, 

ave inconstante e fugidia, tampouco fará seu peito de ninho. Ela o visita, é bem verdade, mas 

tão somente para agir como a águia que aflige o titã acorrentando: devorá-lo cotidianamente 

como um desejo irrealizável.	


Assumindo a postura do artista dominado pelo gênio bilioso, o poeta reafirma o anseio 

do poema em prosa de estabelecer uma ponte entre a poesia e a pintura e aponta para a corrosão 

das fronteiras entre os meios de representação. Distinguem-se, além disso, as primeiras 

características de sua musa, que difere bastante, diga-se de passagem, das corriqueiras musas 

românticas, como expõe a frase de abertura do segundo parágrafo: “Fico louco de vontade de 

pintar aquela que me aparece tão raramente e foge tão depressa quanto uma coisa bela, 

inesquecível, atrás do viajante levado pela noite”. 	


Volúvel como naturalmente são as paixões e instável como o vento, a musa 

baudelairiana, assim como a forma híbrida na qual ela se apresenta, não se deixa apreender ou 

plasmar com docilidade. Afinal, como se pretende demonstrar, ambas se destacam pela sua 

maleabilidade ígnea e pela sugestão ao movimento, ao transitório. 	


O poeta, como de costume, pretende ainda subverter as noções e os parâmetros que o 

senso comum e o gosto de sua época buscam postular (e possivelmente cristalizar) como 

referências para o belo. Moldando algo que corresponderia ao contrário da musa romântica, isto 

é, oposto à dama pura, alva e, possivelmente, morta ou adormecida, Baudelaire salienta, no 

terceiro parágrafo, não apenas a natureza admirável de sua musa, mas o mistério que a cerca: 

“Ela é bela e, mais que bela, é surpreendente. Nela o negror é abundante: e tudo o que ela 
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inspira é noturno e profundo. Seus olhos são duas cavernas onde cintila, vagamente, o mistério, 

e seu olhar ilumina como um relâmpago; é uma explosão nas trevas”.	


Ponto em que o poeta mais se estende e, possivelmente, esgarça o limite entre a 

poeticidade e a narratividade, o quarto parágrafo é, apesar disso, o mais rico em imagens e em 

sugestão de sentidos. As postulações ambivalentes e as imagens aparentemente antitéticas 

surgem de imediato, como se verifica, por exemplo, na comparação da musa a um astro negro 

emissor de luz.	


A imagem não apenas sublinha a oposição ou subversão da musa romântica como 

sugere a ideia de uma iluminação negativa, proveniente ou estimulada a partir de outros 

elementos, condições e capacidades além da pura racionalidade. A transição do sol negro 

(vertedor de luz e felicidade) para a lua (que, no entanto, não se trata da simples “lua branca dos 

idílios, que parece uma fria noiva”), reforça sua misteriosa feminilidade, antes de indicar sua 

face de tormenta e perdição. 	


Nuançando mais uma vez a transgressão às referências estéticas de seus predecessores, 

Baudelaire destaca o que se supõe ser uma referência à condição ou posicionamento político-

social de sua musa, como se distingue no desfecho “não a lua pacífica e discreta que visita o 

sono dos homens puros; mas a lua arrancada do céu, vencida e revoltada, que as feiticeiras 

tessalianas constrangem duramente a dançar sobre a relva aterrorizada!”. 	


Note-se, desdobrando a referência à condição dessa nova musa na sociedade francesa, 

que o poema é dedicado a Jeanne Duval, com quem Baudelaire viveu um longo e agitado 

romance de vinte anos. Iniciado em 1842, logo após o desembarque da atriz e dançarina haitiana 

em Paris, o entrelace entre os dois foi marcado por uma paixão furiosa, cheia de idas e vindas. 

Jeanne configurava para Baudelaire uma inspiração poderosa, afinal, como se pode 

compreender, além do sentimento que os unia, sua figura e sua forte personalidade traziam o 

perfume e o sabor exóticos, mágicos e aterrorizantes dos trópicos. Elementos que se 

encontravam particularmente em evidência após a Revolução do Haiti, em 1820, e, segundo se 

crê, transparecem no quinto parágrafo, como se verifica já na frase “Em sua pequena fronte 

habitam a tenaz vontade e o amor à presa”.	


Observe-se que o autor animaliza sua musa para, em seguida, destacar seu brio e sua 

ferocidade amorosa. Prenuncia sua pretensa condição de vítima, antes de começar a enumerar 

aspectos positivos e sublinhar o exotismo de sua amada em uma frase longa e farta em imagens: 

“brilha, com inexprimível graça, o riso de uma grande boca vermelha e branca e deliciosa, que 

faz sonhar com o milagre de uma soberba flor que desabrocha em um terreno vulcânico”. 	


Os adjetivos selecionados reforçam a originalidade de sua musa frente à de seus 

predecessores e sublinha alguns dos aspectos ressaltados ao longo do poema, como a 

sensualidade e o exotismo. Ao fim, salientando sua prostração ou impotência e, além disso, 
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posicionando-se mais uma vez como presa ou vítima, Baudelaire inverte as posições 

consagradas e, ao invés de contemplar a musa romântica, adormecida ou morta, deseja 

avidamente morrer sob seu olhar.	


Essa inversão, uma vez associada ao desejo de pintar mencionado no título, remete ao 

conto “O retrato oval”, de Edgar Allan Poe. No texto, um pintor apaixonado e estudioso, que já 

“tinha na Arte sua esposa”, casa-se com uma dama de rara beleza. Obcecado por pintar um 

retrato seu, ele a faz posar por semanas a fio em uma torre sombria. Enquanto a obra progride, a 

esposa, antes vivaz e alegre como uma corça, pouco a pouco perde a luz e o viço. Ao fim, o 

quadro é uma obra viva, mas a musa falecera.	


Aviste-se, ao fim desta breve análise de um poema em prosa “artístico” de Baudelaire, 

que nessa expressão ou molde não se visualiza a construção do que aqui se prefere denominar 

como fabulação negativa, isto é, a construção de uma estrutura narrativa com a intenção de 

simular promover, suscitar ou conduzir a algum ensinamento ou conteúdo moral. O que se 

percebe, a bem da verdade, é que a composição “artística” se volta exclusivamente à fruição 

estética e, dessa maneira, se destaca por trazer os grandes temas líricos de Baudelaire, 

primando, além disso, pela construção mais sintética e pelo estudo das relações arquitetônicas 

do poema em prosa, que, como se disse, nessa feição remetem às “baladas” de Bertrand. 

Ressalte-se, resumindo todos estes aspectos, que nos textos “artísticos” se verifica uma melhor 

observação do que se pode chamar de “harmonia geral”. Isto significa que o autor consegue 

apresentar e relacionar os motivos e elementos poéticos sem perder de vista as fronteiras e 

delimitações entre os gêneros e sem incorrer em desmesuras como o uso excessivo da 

narratividade, a construção de longas digressões e o corriqueiro transbordamento lírico.	


Problemas comumente verificados na outra modalidade de poema em prosa praticada 

por Baudelaire, esses efeitos colaterais se tornaram ainda mais evidentes a partir de 1861, 

quando a inspiração parisiense voltou a impulsionar sua pena. Convém explicitar, diante da 

correlação entre a inspiração urbana e político-social e essa outra faceta dos poemas em prosa 

baudelairianos, alguns dos sentidos subjacentes à ideia de rapsódia. Proveniente do grego, em 

que designa a recitação de um poema épico, o conceito, ao ser adotado por Baudelaire, termina 

por entrelaçar uma intenção comum às formas bastardas – o anseio de compor uma epopeia 

moderna –, à atuação, advinda da antiga disposição poética ao esclarecimento oracular, do poeta 

como conspirador ou subversivo. Observe-se, para melhor visualizar o que se afirma e dar 

continuidade ao exame dessa face dos poemas em prosa de Baudelaire, “O velho saltimbanco”, 

mais um dos pequenos poemas em prosa:	


  
Por todos os lados exibia-se, espalhava-se, divertia-se o povo em férias. Era uma dessas 
solenidades pelas quais, durante longo tempo, esperam os saltimbancos, os mágicos, os 
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domadores de animais e os vendedores ambulantes, para compensar os maus momentos do 
ano. !!
Nesses dias parece que o povo esquece de tudo, a dor e o trabalho; fica igual a criança. Para 
os pequenos é um dia feriado, é o horror escolar adiado por vinte e quatro horas. Para os 
adultos é o armistício concluído pelos poderes malignos da vida, um descanso da contenção e 
da luta universal. !!
O próprio homem de sociedade e o homem ocupado com trabalhos intelectuais escapam 
dificilmente da influência desse júbilo popular. Eles absorvem, sem querer, sua parte dessa 
atmosfera despreocupada. Para mim, não deixo jamais, velho parisiense que sou, de passar 
em revista as barracas que se empavonam todas nessas épocas solenes. !!
Elas se faziam entre si, em verdade, uma formidável concorrência: pipilavam, berravam, 
uivavam. Era uma mistura de gritos, detonações de trombetas, explosões de foguetes. Os 
fantasiados com rabos vermelhos e os bobos contraíam as rugas de suas faces acobreadas, 
curtidas pelo vento, pela chuva e pelo sol; eles lançavam, com a postura de comediantes 
seguros de seus desempenhos, belas palavras e gracejos, dignos de um cômico sólido e de 
peso como os de Molière. Os hércules, certos da enormidade de seus membros, sem testas e 
sem crânio como os orangotangos, descansavam majestosamente com suas malhas justas 
lavadas, na véspera, para a ocasião. As dançarinas, belas como fadas ou princesas, saltavam 
e faziam cabriolas sob o fogo das lanternas que enchiam seus saiotes de faíscas brilhantes. !!
Tudo era luz, poeira, grito, alegria, tumulto; uns gastavam, outros ganhavam – uns e outros, 
igualmente, felizes. As crianças penduravam-se nas saias de suas mães para obter um torrão 
de açúcar ou subiam nos ombros de seus pais para melhor ver um mágico deslumbrante como 
um deus. E por toda parte circulavam, dominantes, todos os perfumes, um odor de fritura que 
era como que o incenso dessa festa. !!
No fim, no extremo fim da fila de barracas como se, envergonhado, ele se exilasse de todos 
esses esplendores, vi um pobre saltimbanco encurvado, caduco, decrépito, uma ruína de 
homem, encostado contra uma estaca de sua cabana; uma cabana mais miserável do que a de 
um selvagem embrutecido, onde dois cotos de velas pingavam cera e enfumaçavam o 
ambiente que iluminava muito bem aquela miséria. !!
Por toda a parte a alegria, o ganho, a libertinagem; por toda a parte a certeza do pão do dia 
seguinte; por toda a parte uma explosão frenética de vitalidade. Aqui, a miséria absoluta, a 
miséria ridiculamente vestida para o cúmulo do horror; farrapos cômicos em que a 
necessidade, bem mais que a arte, introduzira o contraste. Ele não ria, o miserável. Não 
chorava, não dançava, não gesticulava, não gritava; não cantava nenhuma canção, nem alegre 
nem lamentosa, não implorava. Estava mudo e imóvel. Renunciara, tinha abdicado a tudo. Seu 
destino estava selado. !!
Mas, que olhar profundo, inesquecível; ele passeava no meio da massa popular e das luzes, 
quando as ondas humanas paravam a alguns passos de sua repulsiva miséria. Eu sentia 
minha garganta apertada pela mão terrível da histeria e parecia que meu olhar era ofuscado 
por lágrimas rebeldes que relutavam em cair. !!
Que fazer? De que serviria perguntar ao infeliz que curiosidade, que maravilha teria ele para 
mostrar naquelas fétidas trevas, atrás de sua cortina rasgada? Na verdade eu não ousei, e, 
embora a razão de minha timidez lhes faça rir, confesso que temia humilhá-lo. Enfim resolvi 
depositar, ao passar, algum dinheiro sobre uma de suas pequenas bandejas, esperando que 
ele adivinhasse minha intenção, quando um grande afluxo de gente, causado não sei por quê, 
levou-me para longe dele. !!
Virando-me, obcecado por aquela visão, busquei analisar minha súbita dor e disse para mim 
mesmo: “Acabo de ver a imagem de um velho homem de letras que sobreviveu à sua geração, 
da qual ele foi um brilhante entendedor; do velho poeta, sem amigos, sem família, sem filhos, 
degradado pela miséria e pela ingratidão pública e na barraca do qual o mundo sem memória 
não quer mais entrar!” (2016, p. 26).!!
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Divisa-se, logo à primeira leitura, que Baudelaire distende as fronteiras do gênero a 

ponto de se questionar se a composição constitui de fato um poema em prosa ou se se trata de 

outra coisa. Caso se tomem os textos de Bertrand como exemplo, a resposta certamente será 

não. Afinal, em vista de sua concisão, brevidade e aparente métrica fixa, intencionalmente 

análogas às da balada medieval, o texto baudelairiano estaria mais próximo de um conto dotado 

da linguagem e dos artifícios da prosa poética, ou, ainda, de um ensaio com propensão estética 

escrito com certa dose de lirismo e inventividade. 	


O questionamento é válido e aponta novamente para a duplicidade que inerente ao 

poema em prosa, que tende a oscilar entre a proporção e a justeza formal e a pura liberdade e o 

transbordamento anárquico. Bífido, maleável e ígneo, esse híbrido transita em uma interseção e, 

como já se disse, não se deixa cristalizar ou traduzir através de regras ou fórmulas simples. 

Deve-se compreender, assim, que frequentemente se verifica sua oscilação entre a justeza e o 

adensamento lírico do metro fixo e a distensão e o favorecimento da intelecção da liberdade 

formal da prosa.	


Cabe dizer, voltando à indagação acerca da forma de “O velho saltimbanco”, que, 

segundo se entende, a composição constitui, apesar de tudo, um poema em prosa. Compreende-

se, todavia, que se encontra absolutamente nos limites do gênero e, desse modo, expõe muitos 

dos desafios e dos efeitos colaterais do esgarçamento de suas fronteiras.	


Convém, diante disso, para melhor discernir a estratégia de produção utilizada pelo 

poeta e, além disso, esclarecer os motivos que justificam sua classificação como um 

determinado tipo ou molde do poema em prosa, examinar os móveis e procedimentos utilizados 

em sua composição. Note-se, nesse sentido, que Baudelaire constrói cada parágrafo como um 

quadro animado. Em cada um se estabelece uma correlação entre personagens e determinadas 

vivências e sentimentos em que constantemente se prenuncia uma relação de oposição ou 

dubiedade. Esses blocos, dotados de certa independência e de alto grau de descrição, são 

alinhavados por uma clara intenção narrativa, que organiza a apresentação dos motivos, 

personagens e ideias. 	


A presença notória dessa estrutura narrativa constitui a principal razão de se questionar 

a natureza da composição. E, diga-se de passagem, trata-se de uma suspeita provida de sentido, 

já que, segundo se compreende, o uso imoderado da narratividade implica diretamente a queda 

do grau de poeticidade. Sobretudo quando isso decorre do objetivo de promover uma ideia ou 

veicular um ensinamento ou conteúdo moral, como ocorre no texto em foco. 	


Forjou-se, em razão disso e da tentativa de sintetizar alguns dos sentidos e 

predisposições desse molde problemático, o termo fábula negativa. Tenta-se, através dessa 

denominação, descrever uma composição poética dotada de curta narrativa que simula conduzir 
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a um preceito moral, algo que, segundo se acredita, “O velho saltimbanco” faz com muita 

destreza.	


Observe-se, desdobrando essas pressuposições, que a primeira frase descreve de 

maneira panorâmica o cenário em que se desenrolará o passeio do flâneur e aproveita para situar 

o receptor acerca das emoções e do período em que se desenrolará a ação: “Por todos os lados 

exibia-se, espalhava-se, divertia-se o povo em férias”. Note-se que o poeta destaca a euforia e a 

balbúrdia desses sentimentos para, logo em seguida, introduzir os demais personagens e 

estabelecer uma primeira oposição, em que se contrasta a alegria dos transeuntes com a 

ansiedade dos trabalhadores do entretenimento em obter o próprio sustento, como mostra a parte 

final da segunda frase: “esperam os saltimbancos, os mágicos, os domadores de animais e os 

vendedores ambulantes, para compensar os maus momentos do ano”.	


A oposição entre os sentimentos e os trabalhadores – alguns em seu merecido descanso 

e outros famintos, ansiosos pela oportunidade de ganhar o pão – faz com que se adentre o 

poema com certa melancolia, com a sensação de que a bela e esfuziante algazarra de férias logo 

terminará e tudo voltará a ser como antes, isto é, ordinário e possivelmente ruim, como 

costumam ser muitos períodos do ano. Reforçando essa sensação e, mais uma vez, distinguindo 

o trabalhador como o gladiador moderno, que luta cotidianamente pela subsistência, o poeta 

equipara, através do direito ao lazer, o adulto à criança, como se lê na segunda e na terceira 

frases do segundo parágrafo: “Para os pequenos é um dia feriado, é o horror escolar adiado por 

vinte e quatro horas. Para os adultos é o armistício concluído pelos poderes malignos da vida, 

um descanso da contenção e da luta universal”.	


Distinguindo a influência desse período de júbilo popular sobre o homem de sociedade 

e o homem ocupado com labores intelectuais, o lírico apresenta enigmaticamente seu ponto de 

vista na última frase do terceiro parágrafo e se apresenta como um “velho parisiense”, que tem 

por hábito passar “em revista as barracas que se empavonam todas nessas épocas solenes”. 

Acredita-se que o autor pretendia reunir em si as três distinções apresentadas, afinal, enquanto 

literato, tradutor e crítico, exercia tanto o papel de homem de sociedade quanto daquele ocupado 

com labores intelectuais. A discriminação de diferentes papéis, situações ou posicionamentos 

sociais pretende indicar, em uma segunda superfície, que as ideias e os sentimentos abordados 

no poema abrangem e dizem respeito aos mais diferentes segmentos da população.	


No quarto e no quinto parágrafos, Baudelaire torna a descrever a alegria incontida das 

famílias frente à habilidade dos artistas circenses. Principia por reforçar o viés descritivo e, no 

quarto parágrafo, enumera as diferentes personagens e suas habilidades, tornando o relato um 

caleidoscópio de imagens em que transitam bobos, dançarinas e fadas. No quinto, após se 

distender um pouco mais na composição do inebriante cenário, adensa a atmosfera com a 

descrição de seus sons e odores, para ensejar uma sensação dúbia, possivelmente situada entre a 
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curiosidade e a náusea, como destaca a última frase do parágrafo, em que se lê que “circulavam, 

dominantes, todos os perfumes, um odor de fritura que era como que o incenso dessa festa”. 	


A vertigem provocada pelo ambiente de celebração e alegria antecede e serve de 

contraposição ao quadro encontrado no sexto parágrafo, quando, enfim, se conhece o 

saltimbanco que dá nome ao poema. Com cores e tons sombrios, a descrição da personagem 

principal lembra uma gravura de Jacques Callot ou mesmo uma água-forte de Charles Meryon 

e, assim, reúne a profunda melancolia ao elemento pitoresco, sublinhando, além disso, a 

decrepitude e o consequente abandono social.  Contraposto aos “esplendores” vislumbrados nos 

parágrafos precedentes, o saltimbanco, exilado, envergonhado da própria ruína parece renunciar 

à existência e abdicar do convívio, o que o torna, a princípio e na visão do poeta, um “selvagem 

embrutecido”.	


O sétimo parágrafo emerge para, mais uma vez, reforçar o contraste entre a festa e a 

derrocada do velho saltimbanco, como se vê em “por toda parte uma explosão de vitalidade. 

Aqui, a miséria absoluta, a miséria ridiculamente vestida para o cúmulo do horror”. A despeito 

de sublinhar a opressão da materialidade na sociedade burguesa – na qual cotidianamente se é 

obrigado a buscar a própria subsistência –, o lírico indica a dignidade daquele que, mesmo 

derrotado e alquebrado, não suplica. 	


A suposta consciência desse ancião de seu próprio valor e do ultraje a que é 

constantemente submetido parece despertar, no oitavo parágrafo, o sentimento de frustração e 

indignação com os rumos sociais promovidos pelo mito do progresso sob a égide da indústria. O 

que enseja, já no parágrafo seguinte, a reflexão acerca do que poderia ser feito para auxiliá-lo e, 

talvez, modificar sua condição. O poeta, possivelmente cônscio de sua impotência, sucumbe ao 

gesto simples da caridade, tão apregoada por seus predecessores românticos, e, assim, tenta 

seguir seu caminho, imerso e conduzido pela massa informe dos contemporâneos.	


Ocorre que, uma vez identificado com o artista e especialmente com seu descarte, o 

literato termina por se postar como o anjo que, apesar de avançar, levado pela força do tempo, 

volta-se à procura de uma reminiscência ou saída. Alcança-se, assim, o ponto em que a 

narrativa, seguindo a tática da fabulação negativa, simula promover ou suscitar a obtenção de 

um conteúdo moral ou ensinamento. Ressalta-se, todavia, que, como já se disse, ela é negativa 

por não cumprir com essa proposição. O que se encontra, na verdade, é uma analogia em forma 

de desabafo, que remete à transformação da arte em mercadoria e ao rebaixamento do literato, e 

que tem por finalidade apenas colocar as diferentes ideias em movimento e reforçar o viés 

melancólico do relato.	


!
!
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NOTAS	


[1] Diretor literário do La Presse que em 1862 publicou os primeiros vinte poemas em prosa de Baudelai-
re.	
!!!
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