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RESUMO 

 

Esta dissertação de Mestrado, intitulada de “A moderna engenhosidade de Edgar Allan Poe e 

Charles Baudelaire” trata-se de um trabalho que se propõe a investigar de que modo ambos os 

poetas contribuíram para a modernidade literária, numa perspectiva dialógica, reconhecendo 

que, de um para outro, nota-se uma continuidade de elementos de estilo e de convicções 

intelectuais. Baudelaire foi um poeta romântico e antirromântico que, pela via das antinomias 

e das contradições, busca elucidar em sua obra a consciência pessimista e racional de um 

sujeito que, em um processo de transição, vê-se diante do árduo trabalho de explicitar a 

perplexidade do homem mediante o abandono deliberado de seu passado literário e a 

reformulação, por meio da assimilação e da ironia, de seu futuro pautado pela tradição. Tendo 

em vista isso, consideramos a relevância da tradição a qual pertence a obra de Baudelaire e os 

autores que a compõem, sobretudo Edgar Allan Poe, e, a partir da leitura do ensaio “O 

princípio poético” (1850) e do conto “O homem na multidão” (2001, p. 392-400), ambos de 

Poe, bem como de alguns poemas extraídos de As flores do mal (1985) e Pequenos poemas 

em prosa (2007), de Baudelaire, e de Ensaios sobre Edgar Allan Poe (2003), também escrito 

pelo poeta francês, percebemos que, como tradutor do poeta norte-americano, Baudelaire não 

é apenas um continuador de sua poética, mas também crítico, influenciando na construção da 

obra do último poeta. De posse desses argumentos e sabendo que, embora lúcida e clara, a 

poética baudelairiana é, também, paradoxal e complexa, propomo-nos a averiguar, através de 

leituras de alguns textos dos autores em questão, de que maneira a engenhosidade poética de 

Poe contribui para a obra de Baudelaire, que, como leitor de Poe, faz com que a formação de 

sua poética seja também simétrica e matemática, desempenhando o papel de arquiteto de uma 

poesia contraditória, porém, coerente e inaugural. Leituras de estudiosos e críticos de ambos 

poetas, como Estrutura da lírica moderna (1978), de Hugo Friedrich; A verdade da poesia 

(2007), de Michael Hamburger; Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo (1989), 

de Walter Benjamin; e do ensaio de Paul Valéry, “Situação de Baudelaire”, constituem o 

suporte teórico ao qual nos recorremos para fundamentar nossa pesquisa. 

 

Palavras-chaves: Modernidade. Racionalidade. Poética. 
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RÉSUMÉ 

 

 

Ce mémoire de Master intitulé "L´ingéniosité moderne d´Edgar Allan Poe et de Charles 

Baudelaire" est un travail qui vise à étudier de quelle manière les deux poètes ont contribué à 

la modernité littéraire,  dans une perspective dialogique, reconnaissant que, de l´un à l´autre, il 

y a une continuité des éléments de style et des convictions intellectuelles. Charles Baudelaire 

est un poète romantique et antiromantique qui, par le biais des paradoxes et des 

contradictions, cherche à élucider dans son œuvre la conscience pessimiste et rationnelle 

d'une personne, qui, dans un processus de transition, se voit devant le difficile travail 

d´expliquer la perplexité de l'homme au travers de l'abandon délibéré de son passé littéraire et 

la reformulation, par l'assimilation et l'ironie, de son avenir orienté par la tradition. Dans cette 

perspective, nous considérons que la pertinence de la tradition à laquelle appartient l'œuvre de 

Baudelaire et les auteurs qui la composent, notamment Edgar Allan Poe, et, à partir de la 

lecture de l'essai "Le principe poétique" (1850) et de la nouvelle  "L'homme des foules" 

(2001, p. 392-400), tous deux de Poe, ainsi que de certains poèmes tirés de Les Fleurs du Mal 

(1985) et Petits poèmes en prose (2007), de Baudelaire et d´Essais sur Edgar Allan Poe 

(2003), également écrit par le poète français, nous comprenons que, en tant que traducteur du 

poète américain, Baudelaire n'est pas seulement un adepte de sa poésie, mais aussi un critique, 

influencé dans la construction de son propre travail. Considérant ces arguments et sachant 

que, bien qu´elle soit lucide et claire, la poésie baudelairienne est aussi paradoxale et 

complexe, nous nous proposons de rechercher, à travers les lectures de quelques textes des 

auteurs en question, en quoi l´ingéniosité poétique de Poe contribue à l'œuvre de Baudelaire, 

qui, en tant que lecteur de Poe, fait que la formation de sa poétique est également symétrique 

et mathématique, jouant le rôle d'architecte d´une poésie contradictoire, cependant cohérente 

et inaugurale. Les lectures de chercheurs et de critiques des deux poètes, comme Structure de 

la poésie moderne (1978), de Hugo Friedrich ; La vérité de la poésie (2007), de Michael 

Hamburger ; Charles Baudelaire, un poète lyrique à l´apogée du capitalisme (1989), de Walter 

Benjamin ; et de l'essai de Paul Valéry, "Situation de Baudelaire",  constituent le support 

théorique auquel nous avons eu recours pour fonder notre recherche.              

 

 

Mots-clés: Modernité. Rationalité. Poétique. 
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INTRODUÇÃO 

 

Esta dissertação de Mestrado dá continuidade à pesquisa iniciada no Bacharelado em 

Estudos Literários, da Faculdade de Letras, da Universidade Federal de Goiás, cujo 

desenvolvimento resultou na monografia A consciência crítica de Edgar Allan Poe. A leitura 

da obra de Poe, bem como sua ênfase no reconhecimento da obra literária como uma criação 

unicamente racional e sua influência sobre poetas importantes para a literatura mundial, como 

Charles Baudelaire, Stéphane Mallarmé e Paul Valéry, intrigou-nos de tal maneira que nos 

estimulou a dar prosseguimento aos estudos de seus postulados teóricos na sequência de nossa 

vida acadêmica. 

Não obstante os nomes canônicos da literatura ocidental, escolhemos continuar a 

examinar a obra de Poe e incluir, numa perspectiva dialógica e complementar das ideias 

poeanas, a obra do poeta Baudelaire, cujas particularidades são, a princípio, inesgotáveis e, 

por isso, passíveis de várias reflexões. 

No trabalho de graduação, abordamos a personalidade dupla de Poe representada pela 

sua consciência crítica, a qual se desenvolve na figura do contista, poeta, e romancista – este 

por entendermos que sua narrativa A narrativa de Arthur Gordon Pym (2010) manifesta a 

complexidade do gênero romanesco. Já Baudelaire, desde que Friedrich (1978) elaborou sua 

análise sobre ele e outros dois poetas franceses em seu livro A estrutura da lírica moderna, e 

desde que Walter Benjamin (1989) o estudou em seu livro Charles Baudelaire, um lírico no 

auge do capitalismo, é correntemente associado às personas, à “despersonalização”, à 

destruição do real, à reconfiguração do belo e à ruptura com valores estéticos e morais 

vigentes de seu próprio tempo. Para nosso trabalho é de interesse, principalmente, o 

desdobramento do poeta francês em personas, proposto por Benjamin (1989), as quais se 

tratam de um adensamento do processo fragmentário de Edgar Allan Poe em figuras distintas 

que desempenham papéis diferentes em relação à criação literária. Desse modo, nosso 

objetivo principal é demonstrar como os dois poetas dialogam quanto às suas convicções 

artísticas e se complementam no sentido de que Baudelaire, estando cronologicamente após 

Poe e propondo maior problematização da ênfase em sua faculdade racional, inclusive no 

momento de criação poética, é capaz de fazer dele um crítico literário, realiza uma recriação 

da obra poeana, conforme assevera Valéry (2011). Ademais, pretendemos também 

compreender se Baudelaire é um continuador do desdobramento da dupla personalidade de 

Poe. 

marcelo
Caixa de texto
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Com a finalidade de realizar proficuamente nossa pesquisa, adotamos como corpus, 

em um primeiro momento, a poesia e a prosa completas de Edgar Allan Poe e de Charles 

Baudelaire, das quais fizemos leituras e análise, reconhecendo no primeiro os preceitos que se 

tornaram paradigmas para o segundo. Em um segundo momento, após uma pertinente 

delimitação, detemos nosso olhar nos ensaios teóricos e críticos de Poe e nos livros As flores 

do mal, Pequenos poemas em prosa e Meu coração a nu, de Charles Baudelaire (1985; 2007; 

1988). As obras em questão nos forneceram bases e dados para a análise crítica sobre os 

autores. Ademais, entraram em nossa pesquisa os ensaios que Baudelaire produziu a respeito 

de Poe, possibilitando-nos utilizar seu próprio “depoimento” como prova de sua afeição e 

identificação com a vida e a obra poeana. O poeta francês, além de leitor e admirador do 

norte-americano, foi crítico de sua obra, o que nos mune também de corpus para análise. 

Este trabalho estrutura-se em três capítulos. O primeiro concentra-se na análise da 

consciência crítica de Edgar Allan Poe paralela à sua atividade de criação poética / literária. O 

segundo capítulo trata de Baudelaire e suas influências, e refletimos sobre as experiências 

intelectuais e de leitura do poeta francês, dando ênfase tanto à influência poeana, com certo 

detalhamento, como às demais influências, reconhecendo-as nos poemas que compõem a obra 

Pequenos poemas em prosa (2007). No terceiro e último capítulo, tratamos atenciosamente de 

Charles Baudelaire e sua obra, destacando suas personas poéticas: o dândi, o flâneur, o 

voyeur, o badaud e o viajante, descrevendo-as, analisando-as a partir de suas manifestações 

nos poemas e de seus ensaios críticos sobre eles, e relacionando-as com o processo de 

fragmentação iniciado em Poe. A atenção à parte que direcionamos ao poeta norte-americano 

permite-nos associá-lo a Baudelaire, levando-nos a refletir sobre como a personalidade 

múltipla poeana colaborou para a construção das personas baudelairianas. 

Afora o que arrolamos acima, a fortuna crítica sobre Poe e Baudelaire e sobre poesia 

romântica e moderna também é relevante para as considerações de nosso trabalho. Como 

fundamentação teórica e crítica, valemo-nos de leituras de obras que contemplem a teoria e a 

crítica do poema, destacando os livros: Estética (1993), de Hegel, que se ocupa de conceitos 

da poesia romântica; O ser e o tempo da poesia (2000), de Alfredo Bosi; Estrutura da lírica 

moderna (1978), de Hugo Friedrich; A verdade da poesia (2007), de Michael Hamburger; 

Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo (1989), de Walter Benjamin; Da poesia 

à prosa (2007), de Alfonso Berardinelli; Poesia e crise (2010), de Marcos Síscar; além de 

outros ensaios sobre os poetas investigados. 



9 

 

1 EDGAR ALLAN POE: UM ARTISTA POLIVALENTE  

 

“O poeta goza do incomparável privilégio de ser, à sua vontade, ele mesmo e outrem.” 

 

Charles Baudelaire 

 

Neste capítulo, tratamos do poeta norte-americano Edgar Allan Poe. Tendo como foco 

seus desdobramentos de crítico em sua obra criativa, propomos que tal atividade se 

desenvolve resultando no que abordamos posteriormente como personas em Charles 

Baudelaire. Para tanto, percorremos alguns conceitos básicos de teoria da literatura, a fim de 

delimitar com mais clareza o fazer literário da atividade crítica para, em seguida, explicar o 

que é o movimento romântico, levando-se em conta que tanto Poe quanto Baudelaire foram 

coetâneos ao movimento, com ênfase nos aspectos fortes do estilo da época que 

possibilitaram grandes estudiosos a entender o Romantismo como o grande fenômeno da 

modernidade. 

Complementando a introdução teórica ao capítulo, buscamos compreender o 

fenômeno modernidade, alguns aspectos relevantes para a teoria literária, e como Poe foi um 

dos seus inauguradores e Baudelaire, um dos continuadores. 

 

1.1 De alguns conceitos de teoria literária. Sinalizando o percurso 

 

No mundo ocidental, o homem primitivo buscou compreender seu mundo com o 

conhecimento sobre o mito. Da mitologia, partiram as construções literárias grega e latina que 

podem ser consideradas como precursoras do que ainda hoje é produzido e entendido como 

literatura. Assim, as epopeias de Homero, as tragédias de Sófocles e Eurípedes, a lírica de 

Safo, Alceu e outros, do lado grego; a Eneida, de Virgilio, e os poemas de Catulo e Horácio, 

do lado latino, são referências basilares do que a história da literatura apresenta como o 

começo da tradição literária ocidental. São autores e obras canonizadas que representam um 

momento artístico inigualável. Essa riqueza de produção propicia também o surgimento de 

importantes considerações teóricas e críticas que nós conhecemos, como Platão, 

especialmente em sua República, em O banquete e nos diálogos com Íon e Hípias Menor, e 

Aristóteles, Horácio e Longino, autores da dita poética clássica, os quais nos legaram as 

primeiras considerações paratextuais acerca da literatura como forma artística. 

O que hoje diferenciamos como literatura, de um lado, e teoria e crítica, de outro, teve 

seus primeiros registros, na Antiguidade Clássica, nos escritos gregos e latinos. Quanto às 

marcelo
Caixa de texto
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epopeias, às tragédias, às comédias, dentre outros, são componentes basais da cultura 

ocidental e, atualmente, os estudos sobre elas ainda causam grande interesse e repercussão, 

apresentando-se, assim, inesgotáveis. Em se tratando de teoria e crítica, Aristóteles pode ser 

considerado um de seus fundadores e prova de sua ampla relevância nesses estudos é que 

pensadores da mesma época, a Antiguidade, como Horácio e Longino, propuseram, cada um à 

sua maneira, a releitura do que Aristóteles escrevera para produzir seus próprios escritos 

acerca do fazer literário. Em sua Poética, produzida no século IV a.C., ele teoriza sobre o 

fazer literário e analisa a tragédia e a epopeia, diferenciando um gênero de outro no que se 

refere aos meios, aos modos e às maneiras e demonstrando os elementos essenciais para que 

um texto adquira, segundo sua perspectiva, valor estético. 

A prática de examinar uma obra literária sob um olhar analítico acompanha a literatura 

e suas variadas configurações e manifestações ao longo da história, fazendo-a ser constituída 

pela própria obra, como também pela teoria e pela crítica referentes a ela. Assim, temos a obra 

literária como manifestação artística. Um bom poema, um bom romance, uma boa peça ou um 

bom conto com qualidade estética é a própria literatura como manifestação de si mesma. Por 

meio da palavra, da construção e da combinação de elementos há a materialização 

genuinamente literária da linguagem, cuja manifestação difere-se da manifestação cotidiana, 

uma vez que a linguagem literária é plurissignificativa. Além do mais, a palavra literária é a 

própria literatura e seu alto poder conotativo a diferencia naturalmente da linguagem 

corriqueira. Como afirma Pound (2006, p. 32): “Literatura é linguagem carregada de 

significado”; em literatura, a palavra é dotada de vários sentidos, é semanticamente mais 

ampla do que a palavra fora do contexto literário. 

A teoria, segundo Compagnon (2001), possui caráter mais abrangente ao se referir à 

literatura, pois ela contempla não somente a obra literária, como também a crítica acerca da 

literatura. A obra é a realização da literatura, a teoria, que é doutrinária, estabelece 

paradigmas de como essa realização deveria se dar a partir da investigação da própria obra, 

levando-se em conta normas e regras para o bem escrever. Logo, a teoria não se prende à 

análise de uma ou duas obras, visto que ela é descritiva e sua abrangência é ampla. Por 

exemplo, ao falar de poesia, a teoria aborda aspectos comuns à poesia em geral e não apenas 

de um poema em especial. Isso porque, segundo Compagnon (2001), a teoria, ao pretender 

contemplar e explicar a boa literatura, pressupõe pesquisa e estudos literários para, ao menos, 

dar conta da literatura. Quanto à crítica, Compagnon (2001) pontua que ela pretende avaliar 

uma obra, expondo comentários de caráter apreciativo ou depreciativo a respeito da sua 

construção, podendo ser de caráter mais pessoal e voltada basicamente para o gosto.  
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Em síntese, compreendemos que a obra é o acontecimento literário e, enquanto a 

crítica se ocupa em julgar e avaliar uma ou duas obras, a teoria busca estabelecer aspectos 

fundamentais da literatura, recorrendo a uma ou outra obra apenas no intuito de exemplificar 

suas convicções. Assim, tanto teoria quanto crítica tem desempenhado seu papel no 

estabelecimento e reconhecimento de consonâncias e rupturas no meio literário. E, graças a 

elas, podemos considerar determinados elementos em comum ou relevantemente distintos 

entre obras e autores, bem como podemos afirmar se determinada obra ou determinado autor 

está em ruptura com determinada linha de força vigente. Portanto, embora o trabalho de 

teoria, crítica e, acrescentamos para complementar esse quadro, estudos de história literária, e 

obra criativa literária tenham anseios distintos e percorram vias metodológicas diferentes, 

todas elas compõem o conjunto da literatura. 

 

1.2 Da modernidade 

 

 Zygmunt Bauman (2001), em seu trabalho Modernidade líquida, esclarece que a 

modernidade é chamada de líquida porque os valores, que antes eram sólidos e fixos, 

tornaram-se maleáveis e fluidos. A liquefação desses valores afetou os modos de vida, de 

trabalho e as relações humanas. A descontrução, a reconfiguração e a reformulação dos 

valores tradicionais inauguraram uma nova fase da vida humana: a modernidade. Sua liquidez 

é análoga a sua falta de rigidez. Os limites de tempo e de espaço foram superados, 

transformando essa nova fase em algo mais célere, e permitindo que a liberdade e a 

individualidade do sujeito se sobressaíssem. A facilidade de acesso à informação, o poder de 

opinar e afetar pensamentos e ideias que todas as pessoas, aparentemente, possuem. O 

nomadismo refletindo a liberdade espacial e a velocidade dos meios tecnológicos de 

comunicação e deslocamento, desafiando as barreiras do tempo e da distância, são algumas 

das principais mudanças resultantes do advento da modernidade. A afirmação da modernidade 

e a crença de que ela liquefaz o que antes era sólido já estava presente em Marshall Berman 

(1986), em sua obra Tudo que é sólido desmancha no ar. A modernidade, para Berman, oscila 

entre dois sentimentos: o desejo de mudança e o horror que essa mudança pode provocar. 

Apontamos aqui as primeiras contradições que a noção de modernidade carrega. Para 

Berman, a modernidade pode ser compreendida como um conjunto de experiências 

vivenciadas por várias pessoas que compartilham o mesmo ambiente. Este ambiente é movido 

pela mudança e pela insegurança que a mudança suscita. Tudo o que vem acontecendo desde 

a “modernização” – descobertas científicas, evolução tecnológica, expansão da urbanidade, 
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industrialização da produção, explosão demográfica – são processos que constituem o 

“turbilhão da vida moderna”, significam, imediatamente, o progresso, mas sugerem, a médio e 

longo prazo, resultados que poderiam ser equiparados ao que chamamos de decadência. Tal 

decadência pode ser vislumbrada sobretudo no processo de segregação entre pessoas, sendo 

essa a primeira mudança que angustia, afinal, sempre haverá aquele que não desfrutará do 

progresso da modernidade. 

 Em literatura, podemos analisar a modernidade de maneira similar. Pensar em 

modernidade na literatura é pensar, a princípio, em rupturas com o antigo e com a tradição, e 

depois, é pensar num olhar voltado para o futuro. Mas ao pensar em rupturas e em uma 

predominância de futuro, somos levados a pensar na aporia que é a modernidade literária: ela 

é uma tradição de rupturas. O futuro da modernidade literária precisa recorrer ao recomeço, e 

o recomeço pode ser aceito como uma releitura do passado. Como, num primeiro momento, o 

objetivo principal da modernidade era romper com a tradição e isso foi se tornando recorrente 

em sua prática, a modernidade se tornou a tradição da ruptura. Essa é a proposta de Octavio 

Paz (1984), em seu estudo intitulado “A tradição da ruptura”, no livro Os filhos do barro. 

 Para Paz (1984), a modernidade literária se caracteriza por sua dicotomia e por sua 

criticidade. Sobre a dicotomia, poderíamos resumir da seguinte maneira: Tradição moderna = 

tradição da ruptura: a tradição pressupõe a continuidade, a manutenção do passado, mas o 

moderno pressupõe a ruptura com o passado e com a tradição, logo, a modernidade é a 

tradição de fazer rupturas. Quanto à criticidade, Paz (1984) afirma: “A arte moderna não é 

apenas filha da idade crítica, mas é também crítica de si mesma.” (p. 20). Desse modo, a arte 

moderna reconhece sua modernidade e se denomina moderna. 

Baudelaire foi considerado “profeta e pioneiro” da compreensão da modernidade 

como algo efetivamente contraditório. Foi, no século XIX, o artista responsável por fazer seus 

contemporâneos tomarem consciência de sua própria modernidade. Em seus escritos o sentido 

de modernidade não é inequívoco; ela é definida como efêmera e fugidia, mas também como 

eterna e imutável. De acordo com a visão baudelairiana, todo tempo histórico tem sua 

modernidade. “O exemplo da antigüidade se limita à construção; a substância e a inspiração 

são assuntos da modernidade” (BENJAMIN, 1989, p. 80); uma parcela da arte moderna se 

destina à antiguidade, o que há nela de eterno e imutável, e a outra à modernidade, o que há 

nela de relativo e limitado. Apesar da definição contraditória, “todas as modernas visões de 

Baudelaire e todas as suas contraditórias atitudes críticas em relação à modernidade 

adquiriram vida própria e perduraram por longo tempo após sua morte, até o nosso próprio 

tempo” (BERMAN, 1986, p. 131), foi o poeta francês quem nos ensinou que definir a 



13 

 

modernidade não é uma tarefa fácil e quem, segundo Benjamin (1989), nos mostrou que a 

teoria da arte moderna é o ponto mais fraco da modernidade. 

O próprio Baudelaire apresenta duas visões sobre a modernidade. Num primeiro 

momento, ele enaltece a burguesia e proclama sua fé nela: uma burguesia que não está 

interessada em lucro ou no dinheiro, mas sim no progresso humano – é o que Berman 

denomina de modernismo pastoral ou idolatria ao modernismo. Essa é a fase em que 

Baudelaire ainda é um ingênuo, escritor de “O pintor da vida moderna”. Num segundo 

momento, iniciado na “Exposição universal”, de 1855, “Método de crítica. Da ideia moderna 

de progresso aplicada às belas-artes. Deslocamento da vitalidade.”, a visão da modernidade é 

crítica, como em Octavio Paz (1984), é um modernismo antipastoral ou “desespero cultural”, 

pois percebe-se agora uma desproporção entre as forças materiais e espirituais, entre a vida 

moderna e o homem moderno: o progresso leva à decadência, e isso não é apenas uma 

insegurança, é uma constatação. Baudelaire nos mostra “que a vida moderna possui uma 

beleza peculiar e autêntica, a qual, no entanto, é inseparável de sua miséria e ansiedade 

intrínsecas, é inseparável das contas que o homem moderno tem de pagar” (BERMAN, 1986, 

p. 138). 

 De todas as análises de modernidade, assimilamos aquelas em que se manifesta o quão 

paradoxal ela é. E similar à análise de Bauman sobre o tempo e o espaço na modernidade, 

temos, em Octavio Paz (1984): “Passam-se mais coisas e todas elas passam quase ao mesmo 

tempo, não uma atrás da outra, mas simultaneamente. Aceleração é fusão: todos os tempos e 

todos os espaços confluem em um aqui e um agora.” (p. 23). A modernidade é marcada por 

sua condição de mudanças, e sua relação com o tempo, na concepção de Paz, é bem 

semelhante à visão de tempo que o Romantismo tem. 

 Durante o Classicismo renascentista, a certeza de que o passado era perfeito e que os 

antigos deveriam ser imitados fora retomada, de maneira modificada, pela consciência amarga 

romântica de que o paraíso da infância humana fora perdido e que ele só poderia ser 

reencontrado num futuro ideal. Por isso, era preciso ter uma nova postura diante de si mesmo, 

diante do mundo e diante das artes. A arte romântica é bem caracterizada por elucidar uma 

nova atitude em relação aos ditames do tempo. Sua crença no futuro perfeito por poder 

assimilar em conjunto o passado mitológico e o presente consciente fazia do Romantismo um 

espírito carregado de nostalgia e saudosismo mesclados a uma fé no futuro e uma atitude 

religiosamente múltipla. A não aceitação de seu próprio tempo era o que motivava todos os 

movimentos relacionados ao tempo na concepção romântica. 
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 Sendo essa a noção que delineia o que é modernidade e, simultaneamente, revela 

aspectos do Romantismo, é dela que se deve apropriar para as próximas reflexões acerca dos 

poetas românticos, modernos e antirromânticos, Poe e Baudelaire. 

 

1.3 Do Romantismo literário 

 

O Romantismo propiciou um novo modo de pensar a literatura ocidental. Alguns 

estudiosos, como Rosenfeld (2009), consideram que sua gênese tenha ocorrido na Alemanha, 

ao longo do século XVIII, liderada por Goethe e pelos irmãos Schelegel, quando estes ainda 

eram bem jovens. A princípio, o movimento teria sido nomeado Sturm und Drang 

(Tempestade e Ímpeto), intencionando romper com a normatização fixa do Classicismo 

renascentista e reconsiderar que o homem é dotado de impulsos emocionais e de natureza 

ambígua. Esse período é intitulado também “pré-romantismo”, significando uma época que 

precedeu o Romantismo europeu. Sua grande distinção do Romantismo propriamente dito é 

que este corresponde a certo amadurecimento das ideias e das propostas e dá ênfase maior na 

racionalidade e na obra de arte como criação e via de reflexão sobre o homem e sobre a 

própria arte. Ademais, com o amadurecimento do pré-romantismo para o Romantismo 

propriamente dito, o movimento foi deixando de lado certos exageros em nome do exercício 

analítico. Esclarecemos que, ao nos referirmos aos artistas e aos períodos adjetivando-os 

como românticos, estamos nos referindo ao Romantismo europeu e não mais ao pré-

romantismo. 

Alemanha, França e Inglaterra foram, segundo Sayre e Löwy (1995), os países 

europeus que se destacaram no período romântico. Os românticos iniciaram suas práticas 

reflexivas sobre seus próprios textos, permitindo-se, assim, manifestar em suas obras as 

práticas complexas, pertinentes e relevantes à literatura como a metalinguagem e a 

paratextualidade, revendo a obra de arte como objeto artificial, mas sob outro ponto de vista, 

o do próprio poeta. Isso não significa que o poeta se posicionou criticamente frente à obra 

somente a partir do Romantismo. Antes dos românticos alemães, também houve 

manifestações críticas do próprio autor em relação aos seus textos, como Camões, Dante, 

Horácio e outros. A grande diferença entre os românticos e os anteriores aos românticos é 

que: 

Dante e seus outros antecessores ainda estavam comprometidos com todo um 

sistema metafísico clássico e/ou cristão, sustentado na busca da verdade e da 

totalidade, representadas por Deus ou pela Razão. Neles, o sujeito poético ainda 
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estava longe de ser relativizado ou descentrado e a linguagem poética ainda não 

tinha proclamado a sua autonomia (MACIEL, 1999, p. 21). 

 

Ou seja, pensar na sua própria obra como poeta e crítico de si mesmo, nesse período, não 

significava exercitar a capacidade do poeta de se apropriar da máscara de crítico e 

desempenhar outro papel além do criativo, paralelo e até mesmo simultâneo ao reflexivo, 

mas, na verdade, fazer um questionamento acerca do homem, de Deus e da existência humana 

genérica. Isso porque, nesse período, as reflexões sobre a arte ou sobre o talento criativo do 

artista só se tornaram uma práxis fundamental porque eram definidoras do literário, a partir do 

Romantismo. Durante o Classicismo, o artista imitava a natureza utilizando a arte porque esta 

imitava os modelos antigos. Em contrapartida, a partir do movimento romântico, o artista se 

reconhecia como gênio e a natureza era a parte irracional da inteligência divina; ambos 

dialogavam e se relacionavam de modo que isso se refletia na arte. 

Os românticos tinham uma visão ambígua de Deus, o qual era dividido em duas 

partes: racional e irracional; a primeira era relativa ao homem e a segunda, à natureza. A 

natureza era harmônica ao homem porque a ela era possível refletir os estados de alma do 

sujeito e este, por sua vez, com a arte, imitava a natureza. A arte, em contrapartida, era 

superior à natureza porque a ela poderia acrescentar consciência, possibilitando-lhe a 

manifestação de uma reflexão e de uma crítica que não é possível para o natural. Por se tratar 

da parte racional, dotada de capacidade do exercício do pensamento e do domínio do 

conhecimento, o artista romântico era o gênio autônomo, aquele que tinha autonomia sobre 

seu intelecto, diferentemente do poeta descrito por Platão no diálogo entre Sócrates e Íon, em 

Íon (2011), cuja beleza no poetar não advém do próprio homem, mas sim da divindade que 

“possui” o corpo do poeta, deixa-o fora de si, domina toda sua capacidade racional e fala pela 

voz dele. Por isso, a poesia antiga é bela por não ser humana, é bela por ser divina, por outro 

lado, a beleza da poesia romântica é elaborada e obtém destaque justamente por se revelar 

como artefato humano, dotado de maior sensibilidade e de reflexão. 

A partir dos românticos alemães, a poesia é conduzida ao território da lucidez crítica, 

sem perder de vista a originalidade e a faceta intuitiva humana. Ressaltamos que falar de 

lucidez em literatura não é prática única do Romantismo, uma vez que o Classicismo 

renascentista também valorizou a razão e a lucidez, porém, para os classicistas, a razão era a 

medida exata do homem, o qual não podia sair da harmonia e do equilíbrio condicionados por 

essa faculdade, desconsiderando os sentimentos e as emoções. Já no Romantismo, a razão não 

é totalmente dissociada dos sentimentos e da inconsciência humana. O homem é dotado de 
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ambivalência e, sendo ele criador de poema, também é analítico de tais textos. Desse modo, a 

reflexão sobre a obra leva-a ao conhecimento de si mesma, por via de trabalhos extrínsecos 

que pretendem exercitar o impulso criativo dela. Outras vezes, a obra exercita a reflexão no 

próprio corpo e, ao mesmo tempo em que se realiza como palavra poética, pensa a sua própria 

constituição; podemos verificar esse exercício na metaliteratura, no metapoema, na 

metaficção, para citar alguns exemplos.  

Metaliteratura é o exercício que um texto literário pode fazer de retorno para si 

mesmo, o exercício de reflexão sobre sua própria constituição e capacidade analítica. Sobre 

metaliteratura, Carlos Ceia (2011) diz: 

Este termo tanto pode designar um qualquer texto pertencente a determinado género 
literário que trata outros textos ou géneros literários, sendo exemplo um romance 

que tem como temática a poesia, como também as obras de um género literário que 

se voltam para si mesmas, ou seja, para a essência do género onde elas próprias se 

inscrevem, adquirindo, assim um carácter autoreflexivo, como são exemplo os 

romances que reflectem sobre o próprio processo de escrita do romance e a sua 

ficcionalidade.  Estão assim contidos neste termo conceitos como os de metadrama, 

metaficção e metapoesia. (CEIA, 2011) 

 

Quando um poema trata do fazer poético, quando um romance faz elucubrações sobre 

ficção e o produto ficcional, estamos diante de um texto metalinguístico, cuja constituição 

acontece ao mesmo tempo em que ele pensa sobre ela. Podemos afirmar que um texto poético 

metalinguístico é múltiplo, pois ao mesmo tempo em que ele é um produto da própria 

literatura, ele pode ser também um produto da crítica ou da teoria literária. Esse caráter 

múltiplo da linguagem implica numa multiplicidade do sujeito por trás da manipulação dela, o 

qual, por sua vez, é criador e crítico ou teórico de literatura ao mesmo tempo. A 

multiplicidade de personalidade – sobretudo quando resulta em metalinguagem poética – é 

recorrente na literatura, enfaticamente na modernidade e em grandes poetas franceses como 

Baudelaire e Rimbaud, e também em brasileiros, como Mário de Andrade e João Cabral de 

Melo Neto, que praticaram o exercício de reflexão do fazer poético. Em Baudelaire, as várias 

facetas do poeta são chamadas, por um de seus mais significativos estudiosos, Walter 

Benjamin, de personas, significando a aptidão de criação poética do autor desdobrando-se 

multiplamente em consciência crítica. 

Pensando, então, na crítica moderna, podemos afirmar que uma das mais importantes 

razões que a movimentam são ambientadas no texto literário/poético e no poeta. Nessa nova 

forma de se construir poesia, conto ou romance, identificamos o gênio poético e, por trás dele, 

a personalidade fragmentada, múltipla de quem a constrói: o poeta que se desdobra em crítico 

e em outras subjetividades. Aqui já apontamos o principal sintoma de nosso estudo: o poeta e 

o contista Poe se desdobra em crítico dentro e fora das composições literárias; seu leitor, 
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Baudelaire, revela um poeta que se desdobra em subjetividades distintas. Vale considerar que 

ambos estavam inscritos no período romântico. 

Friedrich (1978, p. 36) considera que As flores do mal “não são uma lírica de 

confissão, um diário de situações particulares, por mais que haja penetrado nelas o sofrimento 

de um homem solitário, infeliz e doente”, não sendo, então, uma lírica confessional, 

especialmente porque 

 

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). 

 

Em seguida, ele faz duas afirmativas que nos levam à justificativa da escolha temática 

deste trabalho: “Fora da França, Poe foi quem separou, de modo mais resoluto, um do outro, a 

lírica e o coração” e “Há de se considerar que Baudelaire concebe a fantasia como uma 

elaboração guiada pelo intelecto” (FRIEDRICH, 1978, p. 37). Poe fora um romântico que não 

se preocupou excessivamente com a expressão de si mesmo em sua poética, preocupou-se 

mais com a elucubração motivada por sua obra, prevalecendo, em seus textos, não uma 

retórica sentimental associada ao empirismo do sujeito lírico, mas o exercício de reflexão 

acerca da criação poética, a ênfase no efeito que ela deve provocar no leitor e seu caráter 

valoroso de artifício. Poe revela, em sua “Filosofia da composição”, versando sobre a 

construção de “O corvo”, que o poema é o lugar de permanência do belo, alcançado pela 

elaboração da obra de arte. Tais assertivas se adensam e se avolumam na obra do poeta 

francês que fora um leitor importante da poética poeana. Se para Baudelaire a fantasia é “uma 

elaboração guiada” predominantemente pelo intelecto, isso significa que em poesia lírica, os 

registros biográficos e as memórias de própria vivência não são tão relevantes quanto a 

“rainha das faculdades”: a imaginação e, consequentemente, seu poder e sua aptidão para a 

criação, a invenção e a ficção. 

Voltando ao poeta norte-americano, as ideias expressas por combinação de palavras e 

imagens, em Poe, instigaram Mallarmé e Valéry a postular sobre a musicalidade da poesia e 

sobre a pureza da poesia absoluta. É claro que, nestes dois poetas, a complexidade da 

vindoura poesia simbolista permitiu a eles desdobramentos outros que não percebemos na 

obra poeana, como o hermetismo e a sugestão e o mistério, em vez da revelação clara dos 

fatos ou das imagens, por exemplo. Não obstante isso, podemos considerar Poe como 

inaugural de alguns preceitos da poesia moderna e, mais especificamente, da poesia 
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simbolista, em especial a formulada pelo poeta Mallarmé, tendo como uma de suas 

características principais, o uso de uma linguagem que provoca a cisão entre a poesia e a 

pessoa do poeta, ou seja, a despersonalização. Quanto a Baudelaire, Friedrich (1978) 

compreende a despersonalização de sua lírica como algo desvinculado do eu empírico de 

Baudelaire, tratando-se de uma resultante da leitura que o poeta francês fez do poeta norte-

americano, sendo assim, de modo direto ou indireto, Poe influenciou em grande parte a poesia 

lírica moderna francesa, tendo em Baudelaire, Mallarmé e Valéry seus grandes leitores, cujas 

propostas também estavam dissociadas da exploração do empirismo na poesia. 

Embora sua poesia não seja totalmente dissociada de sua vida, é a “elaboração guiada 

pelo intelecto”, como grande importância do poeta “despersonalizado”, que nos interessa na 

obra de Edgar Allan Poe (FRIEDRICH, 1978, p. 36-37). Vejamos o poema “Só”, que, a partir 

apenas da primeira leitura, parece-nos confessional, autobiográfico: 

Não fui, na infância, como os outros 

e nunca vi como outros viam. 

Minhas paixões eu não podia 

tirar de fonte igual à deles; 

e era outra a origem da tristeza, 

e era outro o canto, que acordava 

o coração para a alegria. 

Tudo o que amei, amei sozinho. 

Assim, na minha infância, na alba 

da tormentosa vida, ergueu-se, 
no bem, no mal, de cada abismo, 

a encadear-me, o meu mistério. 

Veio dos rios, veio da fonte, 

da rubra escarpa da montanha, 

do sol, que todo me envolvia 

em outonais clarões dourados; 

e dos relâmpagos vermelhos 

que o céu inteiro incendiavam; 

e do trovão, da tempestade, 

daquela nuvem que se alteava, 

só, no amplo azul do céu puríssimo, 
como um demônio, ante meus olhos.  

(POE, 2001, p. 940, grifo do tradutor).1 

 

Todavia, quando aprofundamos a leitura do poema, percebemos que Poe pode tanto 

falar de si mesmo em relação a todas as pessoas de seu tempo, de maneira geral, como 

também pode, e certamente o faz, falar das diferenças entre ele e os autores coetâneos a ele, 

afinal, sua infância é simultânea à infância de grande parte dos autores românticos 

sentimentalistas e dos escritores em geral do seu país. Um dos fatores que justifica e 

possibilita essa leitura é o próprio espírito de época romântico marcado pela solidão e pela 
                                                        
1 Os poemas transcritos na íntegra e analisados neste trabalho são traduzidos. Para aferição do leitor, 

disponibilizamos, em anexo, os textos em seus idiomas originais, na mesma ordem em que aparecem no 

trabalho. 
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condição de desajuste do homem em relação ao meio em que vivia. Esclarecemos, porém, que 

as motivações de Poe, suas fontes de matéria-prima e as razões para a construção de seus 

textos são intensamente distintas do modo como ele enxerga a si mesmo. O sujeito lírico 

desse poema descreve um homem que não dispõe da mesma fonte que os outros homens de 

seu tempo, revelando como sua poesia antecipa o homem decadente e pessimista da 

modernidade. A lírica de Poe anuncia o homem solitário e desajustado, cuja ênfase é dada no 

aspecto sombrio e misterioso de sua personalidade, o que é muito recorrente na poesia 

posterior a ele. Desse modo, entendemos que os versos “Veio dos rios, veio da fonte,/da rubra 

escarpa da montanha,/do sol” elucidam de onde vêm as influências que o sujeito lírico sofre 

sendo ele um solitário. A multiplicidade de fontes e a criticidade do sujeito sobre si mesmo e 

sua própria condição vão culminar na personalidade crítica como duplo da personalidade 

poeana e, consequentemente, na multiplicidade de personalidades em Poe e, posteriormente, 

na multiplicidade de vozes da lírica moderna. 

 

1.4 Da dualidade no Romantismo 

 

Como já esclarecemos anteriormente, o Romantismo teve uma fase chamada de pré-

romantismo, caracterizada por um estilo profundamente enraizado no sentimento. De um 

lado, seus excessos sentimentais e de impulsos eram algumas de suas características 

principais, como a exacerbação das emoções beirando ao delírio, a imaginação fantasiosa 

capaz de criar um sem-número de situações, a crença fervorosa na transcendência. De outro, 

uma racionalidade fecunda e a capacidade de elaboração de sua própria expressão. Dizer que 

os românticos revelavam espontaneamente, sem nenhuma possibilidade de escolha, seleção 

ou combinação, os seus sentimentos e suas verdades íntimas é uma afirmativa equivocada. O 

poeta romântica tem consciência de sua criação, o que impede a autonomia de uma força 

espontânea. Hegel (1993), com seu idealismo romântico, propunha isso:  

 

A missão da fantasia apenas consiste em ter consciência desta racionalidade 

intrínseca, e em tê-la, não na forma de proposições e representações gerais, mas na 

de uma realidade concreta e individual. Por isso o artista deve exprimir o que em si 

vive e se agita mediante as formas e aparências sensíveis, cujas imagens e modelos 

apreendeu e conservou, dominando ao mesmo tempo tais formas e aparências de 
modo a obter delas uma expressão total e completa da verdade. Para alcançar esta 

recíproca penetração do conteúdo real e do conteúdo racional, tem o artista de 

apelar, por um lado, para a reflexão calma e vigilante do intelecto e, por outro lado, 

para a profundidade e acção vivificadora do seu sentimento (HEGEL, 1993, p. 161). 
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Ademais, a criação da obra de arte romântica era, a princípio, baseada em verdade e 

ficção, oscilando entre elementos biográficos e estratégias de invenção. Exemplos de excessos 

e dessa oscilação são notáveis no romance Os sofrimentos do jovem Werther, de Goethe 

(2009), em que nos deparamos com um personagem que, a partir do momento em que se 

encontra acometido pelo sentimento do amor, vive não mais em função da amada ou de si 

mesmo, mas vive em função desse sentimento e da expressão do mesmo em seu mais elevado 

grau. Seus estados de alma são refletidos em suas leituras. Enquanto alegre e bem disposto, lê 

epopeias homéricas (gênero que louva, glorifica feitos heroicos, dignos de alegria); quando 

sofre a grande queda emocional pela rejeição, passa a ler Ossian, um poeta de tom 

melancólico e lamentoso, que reúne em seus textos aspectos do estilo épico e do estilo lírico. 

As mudanças extremas de humor do personagem protagonista representam uma das 

possibilidades da duplicidade romântica. Até a natureza compõe com essa duplicidade, 

revelando em si, e em estações do ano e clima, os estados de alma do homem, do poeta. Isso 

se justifica porque a concepção de Deus no Romantismo aproximava-se da concepção 

panteísta – cuja característica principal é crer que a divindade está em todos os seres –, 

levando os pensadores românticos a acreditarem que Deus era de caráter duplo, apresentando 

dois lados, o racional e o irracional, conforme já os apresentamos e os explicamos no tópico 

anterior. Desse modo, nos deparamos com o cerne da duplicidade romântica: a racionalidade e 

a irracionalidade, ou, a razão e a intuição. 

A duplicidade no Romantismo pautava toda a imaginação do homem e foi uma 

concepção não abandonada nos momentos de transição das estéticas literárias porque, como 

se sabe, a dualidade na arte é resultante da dualidade do homem. Logo, na natureza humana 

romântica transparecia também os aspectos irracionais e os racionais, sendo estes relativos ao 

espírito humano dotado de lucidez e clareza de pensamento, e aqueles correspondentes, 

sobretudo, às emoções e aos sentimentos. 

A manifestação da racionalidade por meio da técnica foi algo intenso no Romantismo, 

sobretudo o alemão. Isso se deu como diferente configuração do dualismo inicial que 

fundamentava o Romantismo, o qual, segundo Guinsburg (2005, p. 139), justificava o fato de 

que “a razão devia brotar do sentimento, o grande impulso inicial que propiciaria a 

estruturação, de dentro para fora, das ‘formas’ adequadas”, pois “nenhuma arte é 

exclusivamente baseada no sentimento, assim como nenhuma arte depende unicamente da 

razão” (GUINSBURG, 2005, p. 138). Ademais, o dualismo se revelava na reflexão sobre a 

criação poética quando o poeta se colocava diante da própria obra como crítico e tecia uma 

análise daquilo que fora criado, tendo, finalmente, o que poderíamos entender como “a 
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reflexão propriamente dita, no seu significado pleno, [que] nasce, no entanto, apenas do 

segundo grau; no pensar aquele primeiro pensar” (BENJAMIN, 2002, p. 34). Desse modo, 

defende-se, então, a natureza racional ou, conforme palavras de Hugo (1987, p. 48), a 

natureza sentimental do poeta, na qual ele “medita sobre a impressão que os objetos lhe 

provocam” e, posteriormente, medita sobre o produto poético dessa primeira meditação. 

De posse dessas primeiras observações, podemos afirmar que, além das possibilidades 

mencionadas acima, a duplicidade romântica pode se desenvolver de outras maneiras. A 

ironia romântica é o paradoxo ou, como aponta Rosenfeld (2009, p. 157), a “simetria atraente 

de contradições”, que manifesta em si essa duplicidade romântica, uma vez que o intuito do 

artista dessa estética era reunir em sua obra contradições tão oscilantes que resultassem numa 

síntese em nada absoluta, permitindo, assim, um movimento transcendental. A bissecção 

romântica se manifesta desde o ato de criação, guiado pela inspiração, pela técnica, pelas 

emoções e pela razão, até o sentimento saudosista do homem da época, como é possível 

observar no termo alemão, utilizado e comentado por Rosenfeld (2009), Sehnsüchtigkeit, que 

traduz duas ideias contraditórias – a nostalgia do passado da inocência perdida e o anseio por 

um futuro de progresso superior ao passado. Segundo Rosenfeld (2009), é assim que se 

constitui a ironia romântica. 

 

1.5 Da dualidade em Edgar Allan Poe 

 

Edgar Allan Poe foi um dos artistas mais peculiares do Romantismo, sobretudo em seu 

país, os Estados Unidos. Mas não com tanta projeção, não sendo reconhecido de imediato em 

países europeus. Poe não é certamente o único a manter um olhar crítico e reflexivo sobre sua 

obra, mas, sem dúvida, é um dos que deixam isso se manifestar de maneira mais incisiva nos 

seus contos e poemas como, também, em seus ensaios, sobretudo no território estadunidense 

do século XIX. Chama-nos a atenção o comentário de Allen (1945) sobre Poe e os Estados 

Unidos entre os anos 1830 e 1850:  

 

A verdade é que aos vinte e dois anos Poe tinha poucos contemporâneos nos Estados 

Unidos. Havia uns poucos círculos em Boston, Nova York e Filadélfia onde as suas 

observações teriam encontrado eco. [...] Quanto ao resto, a antiga tradição de cultura 

clássica estava desaparecendo rapidamente junto com a velha geração fundadora da 

República. [...] A maré do Romantismo e da filosofia alemã secundária, que 

Longfellow e Emerson logo iriam introduzir na América do Norte, nem sequer eram 

mencionadas... O mundo em que Poe se movia não tinha nada que ver com isso. O 

seccionalismo, que já começava a dividir a nação, a controvérsia sobre a escravidão, 
o despertar do industrialismo e os vagidos e babugens da jovem democracia, que já 

então começava a golpear todos os que levantavam a cabeça sobre o nível mental ou 
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moral, não existiam para ele. Seu mundo estava nos reinos do pensamento, da crítica 

e da filosofia de molde europeu que encontrara desde menino nas páginas das 

revistas inglesas... Ali havia conhecido Macaulay e ‘Christopher North’, se 

interessara por Shelley, Keats, Byron, Wordsworth e pelo gigante Coleridge, e com 

eles pensava, e partindo deles se movia, armado com um autêntico critério da 

filosofia da época, e o único impulso duradouro e criador de poesia romântica que 

terão produzido os Estados Unidos. Longfellow e Emerson traduziram, remodelaram 

e explicaram, mas Poe tomou os elementos do Romantismo e criou, partindo deles, 

algo novo, uma expressão única em poesia e um comentário e uma aplicação da 

filosofia ao seu tempo e à sua circunstância que só agora começam a ser apreciados. 

(ALLEN, 1945). 

 

Partindo desse excerto, verificamos que a sociedade estadunidense do século XIX 

estava preocupada com questões políticas e financeiras, mas os estudos filosóficos e literários 

não tinham ênfase, resultando em uma sociedade com nível cultural mediano para os estudos 

de Poe, que, aos vinte e dois anos de idade, tinha poucos contemporâneos em seu território. 

Vale ressaltar, todavia, que, embora o trabalho de Poe estivesse em um nível superior ao 

mediano, em sua época, ele não conseguiu obter certo reconhecimento, sendo essa faceta de 

sua vida evidenciada, principalmente, em sua habilidade para alcançar empregos não muito 

notáveis, trabalhando em revistas e jornais na melhor das hipóteses, e perdendo trabalhos em 

razão do alcoolismo ou de seu temperamento irascível, que sempre o levava a embates com 

seus chefes. 

Longfellow é nome citado como um dos introdutores do Romantismo na América do 

Norte, porém, alguns comentários de Poe revelam que o autor não era assim tão relevante, que 

“algo mais” lhe faltava:  

 

Não falta originalidade aos plagiários, necessariamente, nos trechos em que não 

imitam. Longfellow, que é decididamente o mais audacioso contraventor da 

América, é original num grau acentuado; em outros termos, não lhe falta imaginação 

(POE, 1999, p. 166). 

 

Em seu ensaio intitulado O princípio poético, Poe (1999, p. 84), ao analisar os versos do poeta 

em questão, alega que, embora muito admirados por sua delicadeza, os versos são “sem 

grande amplitude de imaginação”. Como já temos colocado no decorrer do nosso trabalho, é 

de nosso conhecimento como Poe deixou Baudelaire maravilhado com suas assertivas, 

inclusive as citadas acima, e como este defende a imaginação como a “rainha das faculdades”. 

Se a imaginação é uma faculdade tão significativa a ponto de ter motivado Baudelaire 

considerá-la rainha, Poe, outrora, já havia reconhecido, mesmo que com menor profundidade 

e atenção, o valor da imaginação para a criação poética. 
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Dessa maneira, Poe se destacou, pois não produzia literatura apenas por 

entretenimento ou para enaltecer uma elite social; ao contrário, ele utilizou a literatura e sua 

aptidão criadora para definir os preceitos a que sua literatura deveria obedecer, fossem eles 

antagônicos ou não ao que a elite determinava. Nesse cenário, Poe tentou obter destaque, 

chamando para si a atenção e o interesse dos seus leitores. A partir dessas constatações, 

entendemos que Poe, além de poeta e contista, atuou como crítico literário, embora alguns 

estudiosos, como Nadia Battella Gotlib, considerem que, com seus estudos sobre o conto, ele 

iniciou o que hoje seria a teoria desse gênero. A complexidade romântica e o posicionamento 

impulsivo diante do mundo e das relações sociais deram-se no país norte-americano graças a 

Poe. Além do mais, sabe-se que a dualidade e a ironia são características marcantes do 

movimento e Poe foi um dos representantes mais emblemáticos desses aspectos, mesmo não 

sendo de origem alemã e destacando-se bem depois dos anos 1750, ou seja, contextualizado 

no que podemos chamar de “romantismo tardio”. 

Não podemos deixar de inserir Baudelaire na discussão do parágrafo anterior. Se por 

um lado, em pleno século XIX, a humanidade vivenciou uma configuração existencial 

denominada Decadentismo, reforçada por um prefácio de caráter transgressor ao livro do 

escritor inglês Oscar Wilde (2007), O retrato de Dorian Gray, esclarecendo que a vida e a 

arte não se misturam e, por essa razão, a arte não deveria e nem poderia ser moralizada, por 

outro lado temos, corroborando a tudo isso, a obra de Baudelaire, também de caráter 

revolucionário no que diz respeito ao comportamento moralizado da sociedade parisiense do 

século XIX. E o título da sua obra, As flores do mal, revela como o poeta intencionava 

escandalizar e incomodar os cidadãos “de bem” da cidade em que vivia. Ambos, Poe e 

Baudelaire, foram coetâneos a uma sociedade de mentalidade moralista e mediana. E ambos 

se valeram da arte, da imaginação, da criação e de suas subjetividades desdobradas para se 

revoltarem contra as imposições culturais de suas épocas. 

Em sua obra de contos é comum o leitor se deparar com assertivas, alegorias e 

elucubrações sobre o duplo e sobre duplicidade e ambiguidade, principalmente em “William 

Wilson”, “O coração denunciador” e “A queda da casa de Usher”. Ressaltamos que o duplo 

da obra poeana, como aspecto pertinente ao âmbito psicológico, tem sido mais 

frequentemente notado em seus textos de ficção, mas a complexidade ambígua manifesta-se 

em seus textos também durante o exercício intelectual, e se desdobra em multiplicidade: como 

contista, Poe também é crítico; como poeta, Poe também é crítico; sua criticidade antes seria o 

duplo e torna-se aspecto recorrente da sua produção, sempre atrelada ao exercício criativo 

que, por sua vez, também poderá revelar traços narrativos no gênero lírico e o inverso também 
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é verdade, o que faz da sua personalidade artística múltipla e constituída de personas. A 

seguir, nos dedicaremos a explicar o conceito de máscaras ou personas, buscando 

compreendê-las como método ou estratégia utilizada por Poe em sua obra.  

Segundo Dulce Mindlin (2011), persona é um termo relativo a teatro e seu significado 

derivado do latim é máscara. Ao utilizar a estratégia da duplicidade, permite-se que o eu 

poético seja “dramatizado” e, nos domínios da persona, o “eu” é uma figura construída de 

acordo com as convenções do poema e não conforme o poeta empírico. Trata-se de um 

artifício, de uma “personagem poética”, de uma voz e personalidade atuante retirada da 

imaginação e criada para atender às necessidades de coerência da poesia e não da pessoa real 

envolvida no processo.  

No capítulo intitulado “As máscaras”, Hamburger (2007, p. 89-115) trata de poetas 

como Valéry e Yeats, apresentando trechos de textos em prosa e estrofes de poemas para 

elucidar as várias facetas que tais poetas revelam. Hamburger disserta sobre vários aspectos 

da poesia moderna e, ao se deter na definição de máscaras, conclama Yeats que propõe: 

“Fale-me de originalidade e me voltarei para você com ira. Sou uma multidão, um homem só, 

não sou nada” (YEATS, 522 apud HAMBURGER, 2007, p. 107). Se o homem é uma 

multidão e não é um homem só, não podemos falar em integridade e unidade da sua 

personalidade; antes, devemos falar em multiplicidade, em versatilidade, em personalidades 

múltiplas. E mais: Baudelaire, Whitman e Browning foram poetas “que recorreram a 

máscaras a fim de fazer do homem só uma multidão, da identidade negativa a multiplicidade 

positiva ou a universalidade do ser” (HAMBURGER, 2007, p. 107). 

Em Poe (2001), podemos observar o “homem só” e a multidão. No poema “Só”, sobre 

o qual refletimos anteriormente, o verso “Tudo o que amei, amei sozinho” revela um sujeito 

que desde a infância estava solitário e deslocado. A esse estado de solidão acrescentamos 

ainda que o sujeito lírico se reconhecia como diferente em relação aos outros, ele não se 

igualava às outras pessoas fosse para bem, fosse para mal. A solitude acompanha o sujeito até 

sua maturidade, de modo que nem se faz necessário lamentar tal situação. Antes disso, o 

sujeito se conforma e até se apraz com a reclusão, o que pode ser constatado no início do 

conto “O homem das multidões” (POE, 2001, p. 392-400). Porém, ao sair do seu estado de 

absorção em si mesmo, o narrador-personagem volta seu olhar para a urbe que se agita do 

lado de fora do recinto em que ele se encontra, permitindo-lhe sentir uma intensa curiosidade 

e uma sensação nova diante daquela cena extremamente oposta à sua condição prevalecente: 

 



25 

 

Mas, ao escurecer, a multidão, de momento a momento, aumentava, e, ao mesmo 

tempo, em que as luzes foram acesas, duas densas e contínuas marés de povo 

passavam apressadas diante da porta. Nunca me encontrara antes em semelhante 

situação naquele momento particular da noite, e aquele tumultuoso mar de cabeças 

humanas enchia-me, por conseguinte, duma emoção deliciosamente nova (POE, 

2001, p. 392). 

 

Após imergir nesse estado de contemplação da turba agitada, de dentro do Hotel D***, de 

Londres, o narrador depara-se com um velho que passa próximo à sua janela, com um ar 

distinto dos demais transeuntes: sua fisionomia não revela pressa para chegar a um destino, 

revela uma ansiedade diferente. Em seguida, o narrador decide seguir o personagem intrigante 

e certifica-se, finalmente, de que o velho que atraíra sua atenção trata-se de uma criatura que 

não consegue estar só, recusa a solidão e aprecia estar entre as multidões. 

Com base nas proposições colocadas por Hamburger (2007) e das quais depreendemos 

que as máscaras são um recurso utilizado para acabar com o solipsismo, asseveramos que os 

vários desdobramentos que encontramos na obra de Poe podem ser tratados por máscaras, 

pois em cada uma delas revela-se uma personalidade específica, com aptidões e intervenções 

particulares convenientes ao seu projeto em questão, mesmo que não anulando totalmente a 

sombra do sujeito empírico Poe. A ideia de personas, a ser retomada no próximo capítulo ao 

tratar de Baudelaire, já está em Poe, que se desdobra em contista, romancista, poeta, teórico e 

crítico, as quais são formas diferentes de manipular a arte, resultantes de formas distintas de 

enxergar a realidade. Essas e outras contribuições suas foram reconhecidas postumamente 

graças, principalmente, a Baudelaire, conforme asseverações de Valéry (2011, p. 25): “Esse 

grande homem [Poe] estaria hoje completamente esquecido se Baudelaire não tivesse se 

dedicado a introduzi-lo na literatura europeia.” 

Conhecido como o pai das narrativas policiais, encontramos também na obra de Poe, 

além de contos de outras naturezas (o macabro, o filosófico e o matemático), poemas, crítica 

de si mesmo, crítica a outros autores, um romance e ensaios que esboçam a teoria da unidade 

de efeito e do princípio poético. E, em sua obra, além do acesso a textos que revelam 

múltiplas personalidades, temos, por um lado, uma fecunda imaginação para narrativas de 

ficção e, por outro, um exímio crítico de literatura. 

Essa atividade crítica poeana é de grande relevância para a sua obra e de seus 

seguidores, pois ela interfere no trabalho de criação. Sobre essa interferência, Eliot (1989, p. 

58) pontua que a “atividade crítica encontra sua suprema e verdadeira plenitude numa espécie 

de união com a criação no trabalho do artista”, ou seja, o ápice do exercício de crítico 
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acontece quando ele se complementa com a aptidão criativa do poeta. Com isso, entendemos 

que o grande artista não é inconsciente de sua criticidade e nem de sua faculdade criadora.  

Em “Carta a B”, publicado pela primeira vez no Southern Literary Messenger, em 

julho de 1836, Poe debate problemas de criação poética, afirmando que somente os poetas 

podem fazer boa crítica de poetas: 

 

Tem-se dito que uma boa crítica a um poema pode ser escrita por alguém que não 

seja o próprio poeta. Sinto que isto é falso, de acordo com a sua e a minha idéia de 

poesia – quanto menos poético for o crítico, menos justa será a crítica e vice-versa 

(POE, 2009, p. 5). 

 

Isso coaduna com a afirmação de Eliot anteriormente citada. Além do mais, Poe (2001) 

também fora excessivo em sua racionalidade ou, pelo menos, excessivo na sua crença 

convicta na racionalidade. E enquanto poeta também fora teórico e crítico de literatura, 

fazendo uso de sua razão. Em “Filosofia da composição”, traçou o itinerário da criação de sua 

peça poética “O corvo”, afirmando que, ao pensar no efeito que o poema deveria causar, ele já 

deveria saber de início tudo o que poema deveria ter, e confirmando não ter deixado de lado, 

nem durante a criação, o seu domínio sobre a criação da obra. Poe ainda considera que: 

 

Só tendo o epílogo constantemente em vista poderemos dar a um enredo seu aspecto 

indispensável de conseqüência, ou causalidade, fazendo com que os incidentes e, 
especialmente, o tom da obra tendam para o desenvolvimento de sua intenção. 

(POE, 2001, p. 911, grifo do autor). 

 

Campos (1971) atribui a Poe o epíteto de “engenheiro dos avessos” em virtude desse 

modus operandi revelado, em “Filosofia da composição”, como um “itinerário às avessas”. O 

poeta conhece o texto literário e o seu desfecho antes de construí-lo. É um visionário. Tudo o 

que o poema contém não está ali por ingenuidade, pois tudo contribui para o desenvolvimento 

da intenção do autor. E para discutir com mais profundidade as convicções que são 

apresentadas no texto, voltamos nosso olhar para o poema “O corvo”: 

 

Foi uma vez: eu refletia, à meia-noite erma e sombria, 

a ler doutrinas de outro tempo em curiosíssimos manuais, 

e, exausto, quase adormecido, ouvi de súbito um ruído, 

tal qual se houvesse alguém batido à minha porta, devagar. 

“É alguém – fiquei a murmurar – que bate à porta, devagar; 

    sim, é só isso e nada mais.” 

 

Ah! claramente eu o relembro! Era no gélido dezembro 

e o fogo, agônico, animava o chão de sombras fantasmais. 
Ansiando ver a noite finda, em vão, a ler, buscava ainda 

algum remédio à amarga, infinda, atroz saudade de Lenora 
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- essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora 

    e nome aqui já não tem mais. 

 

A seda rubra da cortina arfava em lúgubre surdina, 

arrepiando-me e evocando ignotos medos sepulcrais. 

De susto, em pávida arritmia, o coração veloz batia 

e a sossegá-lo eu repetia: “É um visitante e pede abrigo. 

Chegando tarde, algum amigo está a bater e pede abrigo. 

    É apenas isso e nada mais.” 

 

Ergui-me após e, calmo enfim, sem hesitar, falei assim: 
“Perdoai, senhora, ou meu senhor, se há muito aí fora me esperais; 

mas é que estava adormecido e foi tão débil o batido, 

que eu mal podia ter ouvido alguém chamar à minha porta, 

assim de leve, em hora morta.” Escancarei então a porta: 

    - escuridão, e nada mais.  

 

Sondei a noite erma e tranqüila, olhei-a fundo, a perquiri-la, 

sonhando sonhos que ninguém, ninguém ousou sonhar iguais. 

Estarrecido de ânsia e medo, ante o negror imoto e quedo, 

só um nome ouvi (quase em segredo eu o dizia) e foi: “Lenora!” 

E o eco, em voz evocadora, o repetiu também: “Lenora!” 
    Depois, silêncio e nada mais. 

 

Com a alma em febre, eu novamente entrei no quarto e, de repente, 

mais forte, o ruído recomeça e repercute nos vitrais. 

“É na janela” – penso então. – “Por que agitar-me de aflição? 

Conserva a calma, coração! É na janela, onde, agourento, 

o vento sopra. É só do vento esse rumor surdo e agourento. 

    É o vento só e nada mais. 

 

Abro a janela e eis que, em tumulto, a esvoaçar, penetra um vulto: 

- é um Corvo hierático e soberbo, egresso de eras ancestrais. 
Como um fidalgo passa, augusto e, sem notar sequer meu susto, 

adeja e pousa sobre o busto – uma escultura de Minerva, 

bem sobre a porta; e se conserva ali, no busto de Minerva, 

    empoleirado e nada mais. 

 

Ao ver da ave austera e escura a soleníssima figura, 

desperta em mim um leve riso, a distrair-me de meus ais. 

“Sem crista embora, ó Corvo antigo e singular” – então lhe digo –  

“não tens pavor. Fala comigo, alma da noite, espectro torvo, 

qual é teu nome, ó nobre Corvo, o nome teu no inferno torvo!” 

    E o Corvo disse: “Nunca mais.” 

 
Maravilhou-me que falasse uma ave rude dessa classe, 

misteriosa esfinge negra, a retorquir-me em termos tais; 

pois nunca soube de vivente algum, outrora ou no presente, 

que igual surpresa experimente: a de encontrar, em sua porta, 

uma ave (ou fera, pouco importa), empoleirada em sua porta 

    e que se chame “Nunca mais”. 

 

Diversa coisa não dizia, ali pousada, a ave sombria, 

com a alma inteira a se espelhar naquelas sílabas fatais. 

Murmuro, então, vendo-a serena e sem mover uma só pena, 

enquanto a mágoa me envenena: “Amigos... sempre vão-se embora. 
Como a esperança, ao vir a aurora, ELE também há de ir-se embora.” 

    E disse o Corvo: “Nunca mais.” 

 

Vara o silêncio, com tal nexo, essa resposta que, perplexo, 
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julgo: “É só isso o que ele diz; duas palavras sempre iguais. 

Soube-as de um dono a quem tortura uma implacável desventura 

e a quem, repleto de amargura, apenas resta um ritornelo 

de seu cantar; do morto anelo, um epitáfio: - o ritornelo 

    de “Nunca, nunca, nunca mais”. 

 

Como ainda o Corvo me mudasse em um sorriso a triste face, 

girei então numa poltrona, em frente ao busto, à ave, aos umbrais 

e, mergulhado no coxim, pus-me a inquirir (pois, para mim, 

visava a algum secreto fim) que pretendia o antigo Corvo, 

com que intenções, horrendo, torvo, esse ominoso e antigo Corvo 
    grasnava sempre: “Nunca mais.” 

 

Sentindo da ave, incandescente, o olhar queimar-me fixamente, 

eu me abismava, absorto e mudo, em deduções conjeturais. 

Cismava, a fronte reclinada, a descansar, sobre a almofada 

dessa poltrona aveludada em que a luz cai suavemente, 

dessa poltrona em que ELA, ausente, à luz que cai suavemente, 

    já não repousa, ah! nunca mais... 

 

O ar pareceu-me então mais denso e perfumado, qual se incenso 

ali descessem a esparzir turibulários celestiais. 
“Mísero!, exclamo. Enfim teu Deus te dá, mandando os anjos seus, 

esquecimento, lá dos céus, para as saudades de Lenora. 

Sorve o nepentes. Sorve-o, agora! Esquece, olvida essa Lenora!” 

    E o Corvo disse: “Nunca mais!” 

 

“Profeta! – brado. – Ó ser do mal! Profeta sempre, ave infernal 

que o Tentador lançou do abismo, ou que arrojaram temporais, 

de algum naufrágio, a esta maldita e estéril terra, a esta precita 

mansão de horror, que horror habita, imploro, dize-mo, em verdade: 

EXISTE um bálsamo em Galaad? Imploro! dize-mo, em verdade!” 

    E o Corvo disse: “Nunca mais.” 
 

“Profeta! exclamo. Ó ser do mal! Profeta sempre, ave infernal! 

Pelo alto céu, por esse Deus que adoram todos os mortais, 

fala se esta alma sob o guante atroz da dor, no Éden distante, 

verá a deusa fulgurante a quem nos céus chamam Lenora, 

essa, mais bela do que a aurora, a quem nos céus chamam Lenora!” 

    E o Corvo disse: “Nunca mais!” 

 

“Seja isso a nossa despedida! – ergo-me e grito, alma incendida. –  

Volta de novo à tempestade, aos negros antros infernais! 

Nem leve pluma de ti reste aqui, que tal mentira ateste! 

Deixa-me só neste ermo agreste! Alça teu vôo dessa porta! 
Retira a garra que me corta o peito e vai-te dessa porta!” 

    E o Corvo disse: “Nunca mais!” 

 

E lá ficou! Hirto, sombrio, ainda hoje o vejo, horas a fio, 

sobre o alvo busto de Minerva, inerte, sempre em meus umbrais. 

No seu olhar medonho e enorme o anjo do mal, em sonhos, dorme, 

e a luz da lâmpada, disforme, atira ao chão a sua sombra. 

Nela, que ondula sobre a alfombra, está minha alma; e, presa à sombra, 

    não há de erguer-se, ai! nunca mais!  

(POE, 2001, p. 895-899) 

 

Sobre a sequência narrativa que compõe o poema, podemos resumi-la, em princípio, 

da seguinte forma: o sujeito lírico relembra fatos ocorridos em um passado remoto e, 
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parcialmente, determinado, distanciando-se deles para contá-los. Após a morte da mulher 

amada, em uma noite fria e chuvosa qualquer de dezembro, ele adormece sobre os livros que 

estudava e, de repente, é interrompido de seu estado sonolento por um ruído. Ao abrir a porta, 

percebe que não há ninguém chamando, fechando-a em seguida. Mas volta a ouvir o ruído e, 

quando vai à janela, um corvo entra abruptamente por ela, pousando sobre o seio da estátua de 

Minerva em seu quarto. Daí em diante, seu relato gira em torno do suposto diálogo entre ele e 

a ave, em que, mesmo imaginando que ela tenha decorado somente a expressão “nunca mais”, 

continua lhe fazendo perguntas melancólicas que, ao receber essa expressão decorada como 

resposta, torna-se ainda mais melancólica. A tristeza desse relato vai se condensando cada vez 

mais a cada verso, possibilitando um “clímax” dessa aflição quando ele faz a pergunta fatal: 

se tornará a ver sua amada. A resposta novamente é “nunca mais”. Apesar dessa narratividade 

e de apresentar um desfecho típico de uma prosa narrativa, o texto difere dos contos e 

romances, pois o poema apresenta fortes traços do gênero lírico. 

Procedamos à análise do poema. Na primeira estrofe já temos indícios de 

racionalidade, principalmente com as expressões verbais: “eu refletia”, “a ler doutrinas de 

outro tempo em curiosíssimos manuais”. Esse ato de reflexão está em contraste com a meia-

noite escura, chuvosa e sombria e a leitura do sujeito lírico de antigos manuais implica no ato 

de pesquisa que é cabal para fundamentar a teoria da literatura. Partindo disso, podemos 

ponderar que “Filosofia da composição” e “O corvo” constituem juntos, além de literatura, 

uma expressão documentada de teoria da literatura e, ainda que “O corvo” proporcione uma 

relação entre aspectos racionais e irracionais, como na maioria das obras de Poe, até mesmo o 

elemento irracional é justificado pela racionalidade.  

No 26° verso, temos uma possível justificativa do vindouro encontro “fantástico” entre 

homem e corvo: “sonhando sonhos que ninguém, ninguém ousou sonhar iguais”. O sujeito 

lírico, além de se encontrar em estado entre sonolento e desperto, justifica seus temores e 

visões como motivados por sonhos de uma “alma em febre”, o que, em outras palavras, 

seriam delírios. De resto, outros aspectos “fantásticos” também são explicados racionalmente: 

o corvo adentrar o recinto de maneira tão tumultuosa em virtude da chuva gélida do lado de 

fora; a ave “falar”, o que, na verdade, trata-se da repetição de uma expressão que memorizou; 

o sujeito lírico abalar-se tão profundamente com a negativa do animal em função do seu 

estado emocional terrivelmente afetado pela melancolia do luto; entre outros. 

A peça é uma balada, isto é, um tipo de poema narrativo. O hibridismo do gênero 

provoca uma tensão da forma, adensada pela tensão da atmosfera situacional do poema em 

que contemplamos a angústia sem fim que leva o sujeito lírico a procurar nos portais mais 
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obscuros e improváveis a resposta ou a possibilidade de um fim para seu sofrimento. E ainda 

mais: um sujeito lírico perturbado pelo receio de constatar mais uma vez que sua amada está 

morta, por meio de um “diálogo” com uma ave de aspecto agourento e hierático, o que levaria 

o intelectual a certa comicidade por passar parte do seu tempo dialogando, de modo absurdo, 

com uma criatura irracional, ou levaria o texto ao fantástico justamente por trazer, 

inicialmente, uma ave que fala. Porém, tanto o cômico quanto o fantástico são descontruídos 

quando reconhecemos que a fala do corvo se restringe a “nunca mais” porque é uma ave que 

repete a voz e a fala humana, repete a expressão aprendida. Além disso, a gravidade da 

situação e a tensão construída a cada resposta restritiva negativa que o sujeito lírico encontra 

para suas aflições carregam de grande seriedade o poema. A constituição da atmosfera 

onírica, mediante o estado de vigília do sujeito lírico e seu possível pesadelo naquela situação, 

também contribui para a dissolução do absurdo e do cômico no poema. 

Sabendo da sequência narrativa que o poema apresenta, analisemos paralelamente o 

ensaio “Filosofia da composição”, no qual Poe se propôs primeiramente a explicar “O corvo”. 

Segundo Poe, as intrigas devem ser elaboradas em relação ao epílogo, deve-se pensar na 

sequência narrativa do começo ao fim para que se possa selecionar e combinar elementos 

necessários à unidade de efeito. Esse processo implica, segundo Picon (1969, p. 21-32), na 

atitude de o poeta olhar sua obra concluída e, no intuito de dar-lhe acabamento, trocar uma 

palavra por outra ou um termo por outro, permitindo, assim, que a razão controle a criação do 

objeto artístico. Poe faz isso no poema “O corvo” ao tentar encontrar a imagem irracional 

compatível com o tom do poema, elegendo um corvo como animal coerente e não o papagaio. 

Para Poe, o amadurecimento do pensamento e da obra literária advém dessa atitude, e o 

processo de análise e reconstrução é, afinal, parte do processo de criação. 

Retomando a questão estrutural do poema, ele é narrativo devido aos resíduos de 

narratividade, como personagens (as figuras poéticas que ali aparecem podem atuar como 

personagens), tempo e espaço. As figuras poéticas são o amante, um sujeito erudito que lê 

doutrinas em antigos manuais e louva simbolicamente a deusa Palas Atena ao manter em seus 

aposentos um busto esculpido da divindade. Ademais, o amante lamenta a perda da mulher 

amada, Lenora, outra figura poética que, embora não apareça fisicamente no quadro poético 

apresentado, é evocada pela memória do sujeito lírico que sente profundamente a sua 

ausência. E, por fim, temos o corvo, uma ave agourenta e fantástica que, ao responder à 

primeira indagação do amante, rompe com a harmonia estabelecida na atmosfera literária e 

provoca um choque. Essa ruptura encaminha-se para um tom grave e sério quando o amante 
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insiste nas perguntas e a palavra nevermore2, memorizada e repetida pela ave, torna-se uma 

resposta cruel à sua dor. Além disso, notamos o agravante da situação do sujeito lírico 

quando, na décima estrofe, seu estado de solidão desoladora é reforçado pela esperança de 

que o corvo também se vá, tornando-o novamente um completo solitário: “‘Amigos... sempre 

vão-se embora. /Como a esperança, ao vir a aurora, ELE também há de ir-se embora.’” Daí 

em diante, o amante clama pelo bálsamo de Galaad e exclama que Deus ordena-lhe que sorva 

o nepentes. O primeiro é um bálsamo bíblico, utilizado para curar feridas, e o segundo é um 

remédio mágico, conhecido no Classicismo Renascentista como aquele que acaba com a 

tristeza. 

Quanto à marcação temporal, ela aparece na primeira estrofe: “eu refletia, à meia-

noite”, e na segunda, quando diz: “Era no gélido dezembro”. Porém, essa marcação é 

indefinida, diluída pela primeira expressão do poema “Foi uma vez”, equivalente ao “Era uma 

vez” dos contos de fadas, o que significa a atemporalidade daquela narrativa que se pretende 

simbólica. Dessa forma, “O corvo” também apresenta seu aspecto simbólico, revelado em 

“Filosofia da composição”, quando Poe diz: “mas não é senão nos versos finais da última 

estância que se permite distintamente ser vista a intenção de torná-lo [o poema] um emblema 

da Recordação lutuosa e infindável” (POE, 2001, p. 920, grifo do autor). 

A marcação espacial é constituída pelo contraste entre o lado de dentro do quarto, 

aconchegante e aquecido, protegido da chuva – e por sua vez, à parte, está em contraste com o 

interior angustiado e turbulento do sujeito lírico que padece do luto – e o lado de fora, 

chuvoso e gélido, do qual o corvo tenta se esconder, justificando sua invasão ao recinto do 

amante. Assim como o aspecto temporal, a marca espacial do poema também é diluída e 

apresenta-se em menor grau do que num texto narrativo em prosa.  

Ressaltamos que, embora “O corvo” apresente aspectos de narratividade, ele se trata 

de um poema em que as nuanças narrativas são justificadas pelo fato de ele, conforme já 

referimos anteriormente, ser uma balada, – gênero poético, com teor narrativo e repetições e 

refrãos que o constituem como uma canção. Além disso, a subjetividade presente é fortemente 

marcada na voz do sujeito lírico como figura poética, o que torna a composição uma poesia 

lírica. Outro aspecto da canção presente nesse poema é a repetição de versos ou palavras 

como refrão.  

Em “Filosofia da composição”, Poe (2001, p. 911-920) enumera as características 

particulares dessa criação, as quais dão ao poema sustentação para alcançar o objetivo 

                                                        
2 Nevermore (em inglês): nunca mais (em português). 
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pensado antecipadamente pelo autor, sendo: intenção; efeito ou unidade de efeito; impressão 

ou unidade de impressão, o que, por sua vez, compõe-se de extensão, beleza como província 

legítima, melancolia como o tom adequado, assegurando ao poema “O corvo” a unidade de 

efeito e a beleza necessária para a obra de arte. Esclarecemos que beleza e melancolia são 

aplicadas proficuamente ao tema do poema por meio da repetição/ refrão/ estribilho – “nunca 

mais” – do contraste estabelecido ao longo do poema, e do clímax decorrente do contraste 

reiterado e reforçado pelo refrão “nunca mais”. Por um lado, seu exercício é imaginativo a fim 

de provocar uma emoção artística em seu leitor, emoção que garante ao poema seu estatuto de 

legitimidade, podendo ser constatada nas seguintes palavras: “um poema só o é quando 

emociona, intensamente, elevando a alma” (POE, 2001, p. 913); essa emoção é caracterizada 

por Eliot (1989, p. 46) ao propor que: 

 

Não é em suas emoções pessoais, as emoções induzidas por episódios particulares 

em sua vida que o poeta se torna, de algum modo, notável ou interessante. Suas 

emoções particulares podem ser simples, ou rudes, ou rasas. Em sua poesia, a 

emoção será algo de muito complexo, mas não com a complexidade das emoções de 

pessoas que revelam em vida emoções muito complexas e inusuais.  

 

Além disso, 

 

O objetivo do poeta não é descobrir novas emoções, mas utilizar as corriqueiras e, 
trabalhando-as no elevado nível poético, exprimir sentimentos que não se encontram 

em absoluto nas emoções como tais. (ELIOT, 1989, p. 47). 

 

Afinal, a “emoção da arte é impessoal” (ELIOT, 1989, p. 48); a emoção do poema é a emoção 

artística, da poesia, não é tão somente a emoção do poeta. Por outro lado, sua atividade é 

crítica, analítica, reflexiva, porque entende de teoria literária e de como a forma poética pode 

ser favorável para portar o conteúdo da linguagem artística. Se a emoção artística é algo 

impessoal, é nesse ponto, também, que chamamos novamente a atenção do leitor para a 

impessoalidade que começa em Poe e resulta em “despersonalização” em seu leitor 

Baudelaire. 

“Filosofia da composição” é um texto lúcido que explica e esclarece a criação e o 

próprio poema “O corvo”. Os dois textos em conjunto, colocados lado a lado, representam a 

bipartição da personalidade poeana para propiciar a criação de um texto que se adeque 

perfeitamente aos critérios de sua racionalidade exacerbada. Sabendo que Aristóteles (2005), 

em sua Poética, elaborou um manual do bem escrever e conhecendo uma das definições do 

termo “poética” no Dicionário Priberam da Língua Portuguesa: “s. f. Arte que formula e 



33 

 

ensina as regras da poesia”, podemos dizer que “Filosofia da composição” também é uma 

poética. Na poética clássica, Aristóteles discorre sobre o fazer literário e analisa a tragédia e a 

epopeia, diferenciando um gênero do outro no que se refere aos meios, aos modos, às 

maneiras e aos objetos imitados, propondo uma espécie de categorização desses gêneros. De 

resto, ele traz à tona o valor estético de cada texto literário produzido e ainda estabelece 

diferenças entre tragédia e comédia, revelando a superioridade da primeira pelos objetos 

imitados, o que encaminha nossa leitura para uma atribuição de juízo de valor.  

Poe (1999, p. 75) afirma que “um poema só merece este título enquanto emociona, 

elevando a alma” e “todas as emoções são, mediante uma necessidade psíquica, transitórias”, 

assim, a efemeridade das emoções exige do poema a brevidade quanto à sua extensão. 

Levando em conta esses argumentos, a unidade de efeito pode e deve ser obtida.  

A unidade de efeito subdivide-se em intenção do autor, extensão da obra e impressão 

causada no leitor. No quesito intenção do autor, percebemos que o contraste proposto pela 

“Filosofia da composição” entre o quarto quente e sereno do amante e o lado de fora frio e 

chuvoso; entre a racionalidade e erudição do amante e a irracionalidade e mau agouro do 

corvo; entre o busto branco de mármore da deusa Minerva e a plumagem negra e macia do 

corvo; e entre a afronta irracional da ave e a representação de sabedoria de Minerva 

demonstram a dualidade do pensamento romântico em considerar a razão e a intuição na 

criação poética e revelam, também, o próprio ato de Poe tentando não permitir que sua poesia 

seja somente intuição, mas que tenha o lirismo inexplicável do caráter intuitivo.  

Valendo-nos disso, podemos sintetizar e enumerar os principais argumentos da 

“Filosofia da composição”, de acordo com “O corvo”: efeito ou unidade de efeito, intenção, 

extensão, impressão, a qual se subdivide em: província, tom, eixo, natureza do refrão, tema, 

aplicação do tema, clímax e local. Com essa proposta, Poe discute a criação do seu poema, 

não mais somente como crítico, pois, embora ele apresente juízo de valor aos elementos 

selecionados e ao próprio poema juntamente com “O princípio poético” (1999), ao mesmo 

tempo ele propõe uma teoria sobre a sua criação poética e, principalmente, sobre a unidade de 

efeito. 

Em relação à “Filosofia da composição”, Poe também constrói uma poética, pois é um 

texto que, a princípio, se direciona para o fazer literário do poema “O corvo”. Entretanto, 

além de realizar uma crítica do poema, Poe propõe uma poética ao sistematizar a criação do 

texto e estabelecer categorias (efeito ou unidade de efeito, intenção, extensão, impressão, 

província, tom, eixo, natureza do refrão, tema, aplicação do tema, clímax e local). Com 

posicionamentos de poeta, criador e crítico, Poe elege o que é bom e o que é ruim, inclusive 
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quando reconhece que um corvo é mais pertinente num clima sombrio e melancólico do que 

um papagaio, porém, além disso, ele categoriza, sistematiza e descreve o que de fato é o que a 

teoria literária faz. 

Em “O princípio poético”, publicado postumamente em 1850, o poeta afirma que “um 

poema só merece este título enquanto emociona, elevando a alma.” (POE, 1999, p. 75). A 

alma à qual Poe se refere pode ser entendida como o plano das ideias, dos pensamentos e da 

reflexão, conforme o definiu Platão, a qual influenciaria o leitor, no âmbito intelectual. Assim, 

enquanto no conto, o intelecto seria levado a refletir sobre o efeito produzido – teoria da 

unidade de efeito –, na poesia, o intelecto e as emoções seriam estimulados pela beleza, uma 

vez que ele acreditava que a poesia não era fruto de inspiração e a espontaneidade do ato 

poético era parcialmente nula. Desse modo, o que de fato predominará na poesia de Poe é a 

racionalização do fazer poético. Não bastava escrever sobre emoções e sentimentos num 

momento de transbordamento espiritual. As palavras e as ideias não viriam do acaso somente. 

Numa abordagem semelhante à aristotélica em Poética, Poe cita alguns poemas que 

servem de ilustração para suas convicções e inicia seu ensaio dissertando sobre a importância 

da brevidade do poema, pois a curta extensão é altamente necessária para obter emoções 

transitórias e a tão relevante unidade de efeito. Ao entrar no mérito da extensão, ele cita o 

Paraíso perdido, de John Milton, e exorta como ler o poema épico de modo que a unidade 

não se perca, pois a obra em questão trata-se de vários cantos presentes em um livro, unidos e 

compondo um só poema. A solução para o problema da unidade, segundo Poe, é considerar 

cada canto como poemas menores e lê-los de uma só assentada, isoladamente da leitura de 

todo o poema épico. 

Ao adentrar o terreno do épico, Poe não se aprofunda, mas ainda alude à Ilíada: 

 
No que concerne à Ilíada, temos, se não prova positiva, pelo menos muito boa 

razão de considerá-la como uma série de líricas; mas, supondo a intenção épica, 

posso dizer apenas que a obra está baseada num conceito imperfeito de Arte. (POE, 

1999, p. 76). 

 

Mais adiante, o poeta estabelece distinções entre poesia e verdade e moral, pois entre 

as maneiras verídicas e as maneiras poéticas de revelação, de desvelamento, existe uma 

“diferença radical e abismal”. Ainda nessa esteira, Poe conclui o poema por si mesmo, isento 

de verdade e de moral, sendo o “mais supremamente nobre”, afinal, sendo totalmente poético, 

o poema é mais nobre; e é mais belo quando é triste. 

As reflexões poeanas, embora em estado inicial quando aborda determinados assuntos, 

atraíram intelectualmente o poeta francês Charles Baudelaire, assim como as contidas no 
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ensaio “O princípio poético” deixaram-no em alto estado de descobrimento de afinidades e de 

envolvimento com o poeta norte-americano. 

Poe (1999) também se preocupou com a forma da poesia. Em “Análise racional do 

verso”, publicado no Southern Literary Messenger, em 1840, explicita que: 

 

A palavra “verso” é usada aqui não no seu sentido estrito, ou primitivo, mas como o 

termo mais conveniente para exprimir em geral e sem pedantismo tudo quanto está 
implicado na consideração de ritmo, rima, metro e versificação. (POE, 1999, p. 

115). 

 

Além disso, nesse ensaio, Poe defende como a estruturação de um poema, em todos os 

sentidos, deve ocorrer para que o mesmo se torne belo, fazendo longas elucidações sobre o 

que é verso, recorrendo, inclusive, à gramática norte-americana, na busca de definir a palavra 

“verso” e ilustrando sua teoria com alguns exemplos de versos, em sua maioria de outros 

autores. Sendo assim, além de elencar elementos necessários à confecção do poema, o poeta 

deve também, para Poe, organizar de forma eficaz tais elementos de modo que tanto forma 

quanto conteúdo tenham devida importância e representatividade. E é isso o que ele faz com 

seus textos críticos e teóricos: tece suas certezas e seleciona, guiado pelo gosto, os poetas e 

seus poemas que melhor ilustram suas afirmativas. 

Poe acreditava na liberdade do autor, a qual se manifestava no sentido de que o 

homem é livre quando pode escolher regras e as combinações quaisquer para elaborar sua 

obra. Logo, submeter-se à espontaneidade da criação é estar preso a isso e desconsiderar a 

autonomia da arte, além de sua própria autonomia. Em outras palavras, a poesia poeana é 

elaborada e cerebral. Se o poeta de “O corvo” esclarece que toda a peça poética é feita de 

seleções e combinações que ele mesmo fez, não nos é permitido dizer que o autor não tenha 

domínio sobre sua obra. 

A objetividade e a subjetividade andavam sempre juntas em Poe. Ao mesmo tempo em 

que ele dava ênfase ao texto como objeto estético, explicitamente demonstrava isso como algo 

inerente a si mesmo, uma ideia da qual não poderia abrir mão. Assim, seus gostos e suas 

idiossincrasias apareciam claramente em suas reflexões e o que se via no papel era a imagem 

do autor refletida e convertida em palavras. Isso permitiu que até mesmo o poeta Baudelaire 

cometesse o que podemos chamar de exagero. Em “Edgar Allan Poe – Sua Vida e Suas 

Obras”, Baudelaire (2002, p. 630) assevera que “Todos os contos de Edgar Poe são por assim 

dizer biográficos. Na obra encontra-se o homem. Os personagens e os incidentes são a 

moldura e a roupagem de suas lembranças”. Nesse ensaio, Baudelaire associa os horrores dos 

contos de Poe às agruras que este viveu durante toda sua vida penosa e miserável. Mas, para 
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nós, a parte de si mesmo que o poeta norte-americano deposita em suas obras é muito mais 

numerosa quando se trata de suas convicções intelectuais. 

Poe acreditava na imanência e autonomia do texto, demonstrando em muitos ensaios 

que o que está no poema ou no conto se basta por si só e todas as peças combinadas entre si 

garantem a sua eficácia, sem precisar recorrer a fatores extratextuais para a perfeita 

compreensão. O poema verdadeiramente poético e nobre era o poema per se. Para alcançar 

essa condição, defendia o trabalho de composição com vistas a assegurar a totalidade da obra, 

a qual está diretamente associada à unidade de efeito que só é possível mediante a brevidade 

do texto poético, possibilitando a leitura de uma assentada. Ademais, lendo a obra de Poe, vai-

se ao encontro da linearidade e da unidade de ideias – as quais ele se propôs e exigia dos seus 

contemporâneos em suas resenhas – que constituem, ao menos em seus textos, a tal totalidade 

almejada. 

Merquior (1996), em Razão do poema, defende que o espelho é por excelência um 

símbolo de autoanálise e autopercepção. A manifestação crítica poeana assemelha-se a um 

espelho: diante de sua própria imagem, reconhece-se a si mesmo e, narcisicamente, aponta 

seus próprios defeitos disposto a corrigi-los e distingue seus valores, considerando-os 

essenciais para sua literatura. Esmiuçando essa noção, o Poe crítico pode ser definido como 

um olhar. O próprio olhar no e a partir do espelho. Quando vê a si próprio, reconhece o seu 

“eu” e um “outro” ou “outros” tanto na imagem refletida como no papel. Com a pena na mão, 

ele faz poesia, e com a mesma pena na mão, ele refaz a poesia dentro e fora dela mesma. Ele é 

o “eu” poeta e o “outro” leitor-crítico de sua própria obra. 

Ora crítico que usa máscara de poeta, ora poeta que usa máscara de contista, deve tão 

somente obedecer às propostas e exigências que faz a si mesmo, dentro e fora do texto. 

Podemos falar mais técnica e literariamente em personas: diferentes personalidades de um 

mesmo indivíduo, com distintas habilidades literárias, exercendo todas simultaneamente. 

Essas variadas máscaras complementam-se e constituem o mesmo Poe que usa essas máscaras 

juntas e separadamente no fazer literário, o que, para Poe, incluem também os textos críticos. 

Conhecendo as produções textuais de Poe, tomamos emprestadas as palavras de 

Campos (1982, p. 5-10), ao se referir a Goethe e sua marca hodierna: Poe é “polifacético”; 

como assinalamos no título deste capítulo, Poe é polivalente. Há o Poe prosador dos contos 

policiais; o poeta emblemático criador de “O corvo”; o crítico rigoroso e disciplinado de 

“Filosofia da composição”; o teórico basilar da “unidade de efeito” – expoente dos contos 

macabros – e de “O princípio poético” – ensaio tão significativo para poetas como Baudelaire, 
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Mallarmé e Valéry. Há também o Poe cosmogônico, sorumbático e sequioso de um universo 

melhor de “Eureka”. 

Embora haja tanta multiplicidade em Poe, é importante mencionar as palavras 

“formato” e “exato” quando nos referimos à obra deste poeta. Calvino (1990), em Seis 

propostas para o próximo milênio, discorre sobre exatidão recorrendo ao mito da deusa Maat, 

a deusa da balança e da precisão. Para ele, essa imagem representa o equilíbrio. De equilíbrio 

ou simetria, no ponto de vista de Poe, podemos considerar o seguinte fragmento de “Filosofia 

da composição”: 

 

É meu desígnio tornar manifesto que nenhum ponto de sua composição [“O corvo] 
se refere ao acaso, ou à intuição, que o trabalho caminhou, passo a passo, até 

completar-se, com a precisão e a seqüência rígida de um problema matemático.” 

(POE, 1999, p. 103). 

 

Calvino (1990, p. 71-72) definiu a exatidão de três maneiras, basicamente: 

 

1 - um projeto de obra bem definido e calculado; 

2 - a evocação das imagens visuais e nítidas, incisivas, memoráveis; 

3 - uma linguagem que seja a mais precisa possível como léxico e em sua 

capacidade de traduzir as nuanças do pensamento e da imaginação.  

 

Tomando a primeira definição como ponto de partida, podemos constatar que toda a 

obra de Poe gira em torno principalmente desse tópico, permitindo-nos chamar sua obra 

completa de projeto. Sua empreitada descrita minuciosamente em “Filosofia da composição” 

demonstra que a criação do poema “O corvo” foi uma tarefa bem planejada, definida, 

calculada, visualizada com antecedência e questionada e criticada mesmo após a sua 

confecção pelo próprio poeta. 

Observando os seus ensaios, concluímos que alguns estudiosos, como Cortázar (2011) 

e Gotlib (2006), consideram que Poe estabeleceu uma teoria para o conto (que tem sido válida 

para os estudos dos demais gêneros literários), a qual ele se propôs a obedecer a todos os 

critérios, fazendo-o com eficácia, embora, a princípio, ele tivesse sua proposta como crítica 

particularmente. 

Quanto ao segundo ponto, segundo Cortázar (2011, p. 111), Poe é “inventor de 

máquinas literárias e poéticas destinadas a produzir exatamente o efeito que afirmará ter 

pretendido”. Como teórico do conto, propôs regras fundamentais para que o texto tenha 

qualidade estética e, como crítico, analisou diversos autores, sendo o estudo sobre Hawthorne 

(POE, 2009) o mais relevante para a estrutura da narrativa, sobretudo a narrativa fantástica 
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moderna. Como contista, seguiu à risca todas as regras propostas por ele mesmo em ensaios e 

resenhas críticas. Assim, Poe consegue obter a unidade de efeito porque, conforme afirma 

Cortázar, ele possui “a aptidão para nos introduzir num conto como se entra numa casa, 

sentindo imediatamente as múltiplas influências de suas formas, cores, móveis, janelas, 

objetos, sons e cheiros” (CORTÁZAR, 2011, p. 124). Enquanto ele adentra nessa atmosfera 

narrativa, distancia-se dela, simultaneamente, aguçando sua capacidade de percepção. 

Em relação ao terceiro ponto, além da linguagem utilizada por Poe não ser dada a 

pompas e rebuscamentos, ele recorria à simplicidade da palavra no intuito de expressar 

sempre clara e completamente todos os pensamentos que lhe surgiam, como podemos 

constatar a seguir: 

 

Quantas vezes ouvimos dizer que tais ou tais pensamentos são inexprimíveis! Não 

creio que qualquer pensamento, propriamente dito, não possa ser exposto pela 

linguagem. Inclino-me mais a crer que quando experimentamos dificuldade em 

traduzi-lo em palavras é porque há na inteligência uma falta de método, ou de 

deliberação. Quanto a mim, jamais tive uma idéia que não tenha podido anotar em 

palavras, até mesmo de modo mais exato do que a havia concebido. (POE, 1999, p. 

170). 

 

Isso porque a obra de Poe, segundo Campos (1971, p. 6), trata-se de “uma abusiva tentativa 

de racionalização do ‘inefável’ mistério poético”, em outras palavras, Poe cria não existir o 

indizível em poesia, tudo poderia ser dito se se utilizasse da linguagem poética. 

Em seus contos, o duplo, como característica psíquica, manifesta-se de maneiras 

várias, de modo que se complica a cada nova apresentação de fragmentação. No conto 

“William Wilson”, o duplo chega a ser óbvio porque vemos duplicidade em vários pontos, a 

começar pelo nome composto que traz a ideia de dois nomes de homens; depois, por se tratar 

de um narrador atormentado que, em um momento presente, narra o momento passado, no 

qual sua principal preocupação era atuar com rebeldia no colégio onde estudava. Logo, vemos 

o duplo na relação com o tempo: passado, presente e futuro, embora separados pelo poder de 

atuação, rememoração e planejamento do homem, estão sempre anunciando a ruína do sujeito. 

Por fim, é a refração do local em relação ao sujeito: as narrativas góticas anteriores a Poe 

enfatizavam castelos assombrados, criaturas macabras que vinham de fora para torturar o 

indivíduo e, nas narrativas poeanas, o macabro, a tortura e a tormenta estão dentro do próprio 

indivíduo, que se condena, se entrega, não se desculpa, volta-se contra si mesmo, e não se 

controla. Vemos isso em “O coração denunciador” e “O gato preto” , nos quais a testemunha 

de acusação do criminoso é o próprio réu que se lança diante dos executores da justiça como 

se estivesse pedindo clemência por cometer tamanha atrocidade, confessando-se responsável 
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pelo crime, mas justificando o seu erro cometido em função de, normalmente, uma 

banalidade, como um olho de vidro, a impressão de um coração a bater ou dentes brancos e 

bonitos, como vemos no conto “Berenice”. 

Em Poe, a mente do sujeito é um labirinto que possui locais inóspitos, sombrios e 

abomináveis, os quais se revelam impulsionados por uma pequena banalidade cotidiana, como 

o alcoolismo que faz um sujeito torturar um gato até a morte e, num misto de arrependimento 

e manutenção da aversão ao animal, repete as mesmas atrocidades com um novo animal, o 

qual se mostra mais astucioso que o torturador através da confusão de sua própria mente. 

Voltando para “O corvo”, a ambiguidade está ali também. Poe esclarece, em 

“Filosofia da composição”, que recorreu aos contrastes para provocar a pretendida unidade de 

efeito. A representação totalmente antagônica do corvo e de Minerva, do corvo e do sujeito 

lírico permite, como já dissemos anteriormente, uma dinâmica narrativa que faz com que o 

poema apresente um pequeno enredo, embora se trate de um poema. A noite chuvosa, fria e 

turbulenta contrasta com o aconchego dos aposentos, mas compõe com a turbulência 

melancólica do luto do sujeito lírico. Ele já sabe, inegavelmente, que sua amada está morta, 

ausente de sua vida, mas a não aceitação dessa dor o faz se projetar a si mesmo no corvo, uma 

figura mística e supersticiosa, totalmente oposta a ele, que lhe traz a possibilidade de 

respostas favoráveis ao seu alívio, mas que, ao fim e ao cabo, lhe cofirmam apenas o seu 

destino atroz, por uma via não científica, nem médica, mas totalmente insólita, por ser 

intuitiva. 

O idealismo hegeliano postulava que a poesia lírica romântica deveria corresponder 

aos sentimentos reais do poeta empírico, que deveria ser a expressão da verdadeira pessoa que 

escrevia, mas antes de se tornar poesia, deveria ser julgado e revisto pela intelectualidade, 

pelo espírito pensador e racional desse mesmo poeta. Aí manifesta-se, de maneira inicial, a 

duplicidade, a ambiguidade no Romantismo, pois existe uma forma poética, um estilo 

específico e adequado para falar de sentimentos nessa estética. Alguns autores, também 

poetas e romancistas, atuaram como críticos e pensadores, como Goethe, por exemplo. Porém, 

com Edgar Allan Poe isso se deu de forma muito autêntica no ponto de vista do próprio Poe. 

Tal sinceridade chama atenção. E isso ficará evidente também ao tratar de Baudelaire, 

destacando-se que neste a problemática das personas, das máscaras, das múltiplas 

personalidades desdobra-se de maneira muito mais estilhaçada porque se revela quase sempre 

dentro até mesmo dos textos de criação e dos textos de confissão. Mas relendo um texto como 

“O princípio poético” (POE, 1999), que fascinou extremamente Baudelaire, percebemos que o 

que ali está quer-se ao menos um esboço de teoria da lírica e teoria do belo na lírica. 
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Em “Filosofia da composição”, a atuação de Poe pende, sutilmente, para a criticidade 

literária, ao explicitar suas escolhas, atribuindo a elas maior pertinência ao seu projeto 

literário. Ele resgata os pressupostos do princípio poético, mas aplicando-os à construção do 

poema “O corvo” como um caso isolado. Então, ao mesmo tempo em que ele deixa 

transparecer seus gostos e suas inclinações a respeito da arte literária, ele também argumenta 

com seus conhecimentos porque um ou outro elemento é mais apropriado para ser lançado 

num poema digno de ser chamado belo. 

Essas convicções e a segurança em afirmá-las deixaram Baudelaire fascinado por Poe. 

Ao ler seus textos, identificou-se com ele biográfica e intelectualmente. Foi leitor assíduo de 

Poe e, posterior a isso, empenhou-se em ser seu tradutor e depois o divulgador da obra dele na 

França e em toda a Europa, pois sabia que Poe não era apreciado em seu país de origem e nem 

no país colonizador de sua terra natal. 

Poe influenciou Baudelaire de várias maneiras. A estética grotesca, o sombrio, o 

macabro, o violento, a solidão, as multidões como opções de vida do sujeito solitário e as 

múltiplas personalidades são algumas das muitas influências que o norte-americano causou 

sobre o francês, as quais abordaremos no capítulo a seguir. 

Eliot, em seu ensaio intitulado “Baudelaire” (1989), compara Goethe a Baudelaire por 

serem homens que reconheceram seu tempo, mas estavam à frente dele. Poe pode ser incluído 

nessa designação. E sabendo que o olhar de crítico-poeta é muito mais refinado do que o de 

um crítico de arte dito profissional e que, como tradutor, Baudelaire transcriou a obra de Poe, 

podemos dizer que Poe não é mais o único autor de sua obra, pois, ao mesmo tempo em que, 

como tradutor, Baudelaire recriou sua poética, o autor de As flores do mal buscou na obra do 

autor de A narrativa de Arthur Gordon Pym o apoio e a confirmação necessários para a 

fundamentação de sua teoria estética e poética. 
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2 CONFLUÊNCIAS ARTÍSTICAS E INTELECTUAIS NA OBRA DE CHARLES 

BAUDELAIRE 
 

Para tratar da poética de Charles Baudelaire é necessário reconhecer que seu trabalho 

se desenvolve com rigidez, clareza e certa complexidade de vocabulário, concentrando, tanto 

em sua poesia quanto em sua prosa, um grau máximo de lucidez e consciência. Junqueira 

(2000), no ensaio “A arte de Baudelaire”, aborda tal aspecto, comparando a obra 

baudelairiana a um objeto peculiar que o poeta francês observou num teatro e transcreveu a 

percepção que dele teve em suas confissões: “um belo objeto luminoso, cristalino, complexo, 

circular e simétrico” (BAUDELAIRE, 1988, p. 60). Sabemos que, para um autor desenvolver 

sua obra de tal forma, é preciso que ele tenha, no mínimo, atenção e capacidade crítica para 

distinguir o disforme do simétrico, o luminoso do obscuro. E, se privilegiar o disforme e o 

obscuro em seus textos, certamente isso será um símbolo carregado de significações 

metafóricas, sugestivas e insinuantes. Até mesmo aquela poesia dita hermética o será com o 

intuito consciente de privilegiar outro aspecto, outra maneira de comunicação. A luz, a 

luminosidade são, por excelência, alegorias da lucidez e da consciência esclarecida na 

literatura. Quanto a Baudelaire, sua clareza crítica e poética aproxima-se da classicista e da 

romântica em determinados aspectos. Isso porque sua vasta formação apresenta elementos de 

tradição clássica e romântica. Se, por um lado, o formato de seus poemas metrificados de As 

flores do mal (1985) se aproxima do ideal raciniano de formas poéticas, por outro, seu 

reconhecimento das dicotomias do homem moderno e a tomada de consciência das 

contradições que giram em torno da vida humana e da figuração da realidade – a arte – 

constituem-se como o exercício racional romântico em relação aos mesmos problemas, 

embora a abordagem e a crença no futuro e na transcendência de ambos não seja a mesma. 

Segundo Gautier (2001, p. 42), Baudelaire e ele, apesar do não interesse em imitar os 

antigos, eram de filiação romântica, afirmando que “Baudelaire, mantendo embora pelos 

grandes mestres do passado a admiração que historicamente merecem, não pensava que 

devesse tomá-los como modelos”. Aqui podemos notar um dos desdobramentos da 

racionalidade baudelairiana em sua poética: o poeta escolhe e seleciona criticamente que 

estilo sua obra terá, e não será o dos românticos antigos, nem pretende atuar como os 

classicistas, imitando os modelos, mas retoma, dialeticamente, o classicismo, o romantismo, 

dentre outras estéticas, resultando numa criação, embora composta de contradições, 

totalmente coerente porque é dialética. 

marcelo
Caixa de texto
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Para Valéry (2011, p. 19), Baudelaire realizava a rara aliança de “uma inteligência 

crítica associada à virtude da poesia”. Em outras palavras, em Baudelaire, nota-se o 

verdadeiro acontecimento da relação entre “tradição e talento individual” – emprestando as 

palavras de Eliot (1989, p. 37) – o que leva o poeta a dois efeitos. Primeiro, eleger sua 

herança artística: Swedenborg, norteando o pensamento filosófico e a relação do poeta com a 

queda do paraíso e a vindoura queda do mundo moderno; Agostinho, adensando a angústia do 

poeta em relação a imensurável dificuldade de definir o tempo; Petrônio e seu estilo inovador 

em relação ao seu tempo; Poe, o seu notável alter ego; Wagner, possibilitando a musicalidade 

essencial da poesia; Delacroix, reforçando, como influência, a plasticidade da poética 

baudelairiana; entre outros. Em segundo, negar o que ele não queria ser: Musset, Hugo, 

Lamartine, entre outros românticos que acreditavam que ser romântico era possuir uma 

retórica sentimental e melancólica, a qual julgavam ser verídica, empírica, e que a 

transcendência do homem era possível por via da beleza, pagando tributo a sua filiação e 

levantando revolta contra ela mesma. Assim, Baudelaire percorre a via das antinomias tão 

frequentes em sua obra, exercendo sua maestria crítica e intelectual. Entretanto, isso não 

significa que Baudelaire fora um poeta totalmente antirromântico, até porque podemos 

entender o ato de negação como uma retomada daquilo que está sendo negado. Desse modo, o 

poeta francês tentou romper com as bases românticas nas quais ele não acreditava, mas pelo 

sentimento da época, contaminado pelo espírito pessimista e decadente, podemos alcunhar 

Baudelaire de romântico tardio.  

O espírito pessimista e decadente do qual falamos é aquilo que Hauser, citado por 

Gomes (1985) no livro A estética simbolista, chama de “mal-estar de cultura” revelada na 

estética simbolista e introduzida pelo poeta francês como desdobramento intelectual, mas que, 

de certo modo, marca fortemente o sentimento unânime desse período histórico. Para ilustrar 

nosso comentário, citamos o seguinte poema de Baudelaire: 

 

XLVI 

Perda de auréola 

- O quê!? Você por aqui, meu caro? Você, num lugar suspeito? Você, o bebedor de 
quintessências? Você, o comedor de ambrosia? Em verdade, tenho de surpreender-

me! 

- Meu caro, você conhece meu pavor pelos cavalos e pelos carros. Ainda há pouco, 

enquanto atravessava a avenida, apressadíssimo, e saltitava na lama em meio a este 

caos movediço em que a morte chega a galope por todos os lados ao mesmo tempo, 

minha auréola, num movimento brusco, escorregou da minha cabeça para a lama da 

calçada. Não tive coragem de juntá-la. Julguei menos desagradável perder minhas 

insígnias do que deixar que me rompessem os ossos. E depois, pensei, há males que 

vêm para bem. Posso agora passear incógnito, praticar ações vis e me entregar à 

devassidão, como os simples mortais. E aqui estou, igualzinho a você, como vê! 
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- Você deveria ao menos mandar pôr um anúncio pela auréola, ou mandar reavê-la 

pelo comissário. 

- Ora, não! Sinto-me bem aqui. Só você me reconheceu. A dignidade, aliás, me 

entedia. E também penso com alegria que algum poeta ruim há de juntá-la e vesti-la 

imprudentemente. Fazer alguém feliz, que prazer! E, principalmente, um feliz que 

ainda vai me fazer rir! Pense em X ou em Z, puxa! Que divertido vai ser! 

(BAUDELAIRE, 2007, p. 219-221). 

 

“Perda de auréola” é um dos poemas que integra o livro Pequenos poemas em prosa 

(2007) e que manifesta certo hibridismo no gênero poema. São pequenos textos em prosa, 

apresentando-se como breves narrativas ou que transcrevem pequenos diálogos bastante 

similares ao gênero dramático. O poema acima é uma peça dramatizada, pois nele temos um 

diálogo entre aquele que podemos entender como poeta e um interlocutor que conhece a 

pessoa do poeta e com ele conversa. A primeira fala, precedida de um travessão, mostra-se 

como fala do interlocutor que, intrigado com o fato de o poeta andar na rua, em meio ao 

movimento tumultuado de pessoas a caminhar, pergunta-lhe curioso diante do fato de ele 

perambular por aquele lugar “suspeito”. Não por acaso, as ruas e todo ambiente abarrotado de 

gente eram locais que destoavam da verdadeira natureza do poeta romântico, cuja predileção 

era pela solitude e pela reclusão. Ademais, as expressões adjetivas “bebedor de 

quintessências” e “comedor de ambrosia” reforçam a sacralidade do poeta romântico que, até 

então, era bastante cultivada. 

Na segunda fala, temos a resposta do poeta, que esclarece a sua perturbação diante de 

“cavalos” e “carros”, os quais, por sua vez, ilustram a agitação das cidades e o uso de recurso 

inumanos para otimizar a velocidade do trânsito no dia a dia. O poeta não aprecia esse 

cenário, ele é obrigado a aceitar e adaptar-se a essas mudanças que tanto transtornam sua 

existência. No verso “Bem sei que a dor é nossa dádiva suprema”, do poema “Benção” (1985, 

p. 109), e nos versos “O poeta se compara ao príncipe da altura/Que enfrenta os vendavais e ri 

da seta no ar;/ Exilado no chão, em meio à turba obscura,/ As asas de gigante impedem-no de 

andar”, do poema “O albatroz” (1985, p. 111), por exemplo, Baudelaire discute de maneira 

penosa o mal estar predominante no homem que vive em constante exílio de si mesmo e de 

seu habitat natural, sendo o ódio contra a natureza a saída mais possivelmente viável para 

lutar contra o tédio que, por sua vez, trata-se de um sentimento mais abominável que o medo. 

Retomando “Perda de auréola”, esse poema nos conduz a outra discussão fundamental 

da obra de Baudelaire: a sinceridade do poeta que está em vias de abandonar a proposta de 

verdade poética dos românticos. O poeta se regozija por ter perdido suas insígnias e, portanto, 

não é mais compelido a manter um comportamento ideal e exemplar, pois a sua verdade de 

vida se desvincula da verdade de sua arte quando ele perde sua faceta poética. Além disso, o 
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poeta afirma: “penso com alegria que algum poeta ruim há de juntá-la e vesti-la 

imprudentemente”, levando-nos a concluir que aquele que tomar posse de sua auréola não 

escreverá por si mesmo, mas fingirá poeticamente, e mesmo sendo ruim, será lido e 

reconhecido como poeta bom. 

Em suma, “Perda de auréola” revela dois grandes temas da modernidade: o fato de que 

a poesia pode ser encontrada em lugares hipoteticamente “apoéticos”, ou lugares inferiores, 

ou nas pequenas coisas e fatos – em pedras que há no caminho, e até mesmo nos lugares 

baixos – a lama; e que o artista na modernidade assume um papel de anti-herói, um homem 

comum e sem grandiosidade, um dos paradoxos da modernidade: “seus poetas se tornarão 

mais profunda e autenticamente poéticos quanto mais se tornarem homens comuns” 

(BERMAN, 1986, p. 155). 

Neste capítulo, portanto, observamos, a princípio, como Baudelaire retoma a poética 

de Edgar Allan Poe, considerada por muitos a sua leitura mais fremente. Para essa reflexão, 

primeiramente, faremos a leitura de textos do próprio Baudelaire se posicionando a respeito 

de sua afinidade com Poe. Como parte do percurso de análise, também faremos leituras de 

textos, de poemas, de fragmentos de ambos os poetas que dialogam entre si quanto às suas 

convicções. Em um segundo momento, aspiramos discutir com coerência as demais 

influências artísticas sofridas pelo poeta francês, entendendo como tais contribuições 

acrescentam lucidez a sua obra. Por meio de leituras de textos do poeta francês e de retomadas 

de fragmentos, excertos e aspectos das obras de autores que o influenciaram, pretendemos 

discutir como as marcas da tradição permitiram a complexidade da poética baudelairiana. 

 

2.1 Sobre Poe em Baudelaire 

 

Em março de 1852, Charles Baudelaire (2003, p. 7) escreve em carta à sua mãe: 

“Descobri um autor norte-americano que provocou em mim uma incrível simpatia e escrevi 

dois artigos sobre sua vida e suas obras”. Em outra carta, agora a um crítico, datada de 1864, 

esclarece: 

 
Sabes por que traduzi Poe com tanta paciência? Porque se parecia comigo. A 
primeira vez que abri um livro seu, vi, espantado e maravilhado, não apenas 

assuntos cogitados por mim, mas frases pensadas por mim, e escritas por ele, vinte 

anos antes. (BAUDELAIRE, 2003, p. 7). 

 

A partir desses e de outros vestígios que o próprio poeta francês deixa transparecer a 

identificação de sua alma com a de Edgar Allan Poe, seja em sua poética e em suas 
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convicções críticas e teóricas, seja em sua própria vida, não é inusitado que haja certo 

entusiasmo de estudiosos da obra baudelairiana em concordar que grande parte da poesia 

matemática, calculada, simétrica, melancólica e sombria do poeta deve-se à influência do 

norte-americano. O próprio Baudelaire defende e introduz com fervor a obra poeana em Paris 

por meio de suas traduções e das suas leituras críticas. O que se percebe nessa prática é que o 

francês inclui Poe, por afinidade e identificação, em sua vasta tradição. O que vemos hoje de 

Baudelaire como crítico de Poe, e este como precursor daquele, é resultado, principalmente, 

do fato de o primeiro ser leitor do segundo. 

Sobre Poe e a propagação de sua obra na Europa, Valéry (2011, p. 25) pontua que: 

 

Esse grande homem estaria hoje completamente esquecido se Baudelaire não 

tivesse se dedicado a introduzi-lo na literatura europeia. Não podemos deixar de 

observar aqui que a glória universal de Edgar Poe só é fraca ou contestada em seu 

país de origem e na Inglaterra. Esse poeta anglo-saxão é estranhamente ignorado 
pelos seus.  

 

Em outras palavras, o mesmo poeta fora aclamado na França e em boa parte da Europa graças 

a atuação leitora de Baudelaire.  

Conforme Eliot (1989, p. 39), “Nenhum poeta, nenhum artista, tem sua significação 

completa sozinho. Seu significado e a apreciação que dele fazemos constituem a apreciação 

de sua relação com os poetas e os artistas mortos”. De fato, concordamos que não exista poeta 

que tenha significação completa de forma isolada e, por esse motivo, ele mesmo é capaz de 

elencar os poetas cujas obras vão dialogar, de uma maneira ou de outra, com seu próprio 

trabalho. O “novo” poeta elege sua herança literária e a ela recorre para compor 

intelectualmente o seu próprio legado artístico. A “nova” obra não altera a significação das 

“antigas” obras componentes da tradição. Elas dialogam entre si, propondo significação além 

da inicial, permitindo que o “novo” artista, ao lado dos poetas da tradição, constitua “novo” 

significado para a reunião dos poetas anteriores. Sobre isso, Valéry (2011) assevera que: 

 

Baudelaire e Edgar Poe trocam valores. Um dá ao outro o que tem; e recebe o que 

não tem. Este entrega àquele um sistema completo de pensamentos novos e 

profundos. Esclarece-o, fecunda-o, determina suas opiniões sobre muitos assuntos: 

filosofia da composição, teoria do artificial, compreensão e condenação do moderno, 

importância do excepcional e de uma certa estranheza, atitude aristocrática, 

misticismo, gosto pela elegância e pela precisão, até política [...] Baudelaire está 

completamente impregnado, inspirado, aprofundado. (VALÉRY, 2011, p.25, grifo 

do autor). 
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Compreendendo isso, é concreto o entrelaçamento das poéticas poeana e baudelairiana por 

iniciativa, sobretudo, do poeta francês. Valéry ainda defende com veemência que Poe e sua 

obra influenciaram a vida e obra de Baudelaire de maneira decisiva e insubstituível, como se 

o autor de Pequenos poemas em prosa (2007) estivesse diante de uma afinidade rara, levando-

o a depositar em seu intelecto as convicções do poeta norte-americano com as quais ele já 

corroborava. Revela-se, então, uma harmonização entre o antigo e o novo, a qual Baudelaire 

(1996) entendia ser a própria modernidade, como expressa em seu livro Sobre a modernidade, 

e que Eliot explica em seu ensaio: 

[...] o que ocorre quando uma nova obra de arte aparece é, às vezes, o que ocorre 

simultaneamente com relação a todas as obras de arte que a precedem. Os 

monumentos existentes formam uma ordem ideal entre si, e esta só se modifica pelo 

aparecimento de uma nova (realmente nova) obra entre eles. A ordem existente é 

completa antes que a nova obra apareça; para que a ordem persista após a introdução 

da novidade, a totalidade da ordem existente deve ser, se jamais o foi sequer 

levemente, alterada: e desse modo as relações, proporções, valores de cada obra de 

arte rumo ao todo são reajustados; e aí reside a harmonia entre o antigo e o novo. 

(ELIOT, 1989, p. 39)  

 

Ainda segundo Eliot, 

 

A mente do poeta é de fato um receptáculo destinado a capturar e armazenar um 

sem-número de sentimentos, frases, imagens, que ali permanecem até que todas as 

partículas capazes de se unir para formar um novo composto estejam presentes 

juntas. (ELIOT, 1989, p. 44). 

 

Nesse processo, revela-se a própria individualidade e a capacidade crítica do autor, 

fazendo seleção e julgamento de obras, tal como a etimologia da palavra “crítica”. Conforme 

Perrone-Moisés (1998, p. 9), “crítica” vem do grego krinein e significa “separar para 

distinguir”, “isolar”, “julgar”, demonstrando que a construção de uma grande obra poética 

requer fatores vários que não somente o biográfico ou o histórico, mas também o arcabouço 

cultural que compõe a formação do erudito e do resultado de seu trabalho árduo e elaborado – 

a obra. Assim, levando-se em conta que, antes de autor, o sujeito é um leitor, para construir 

uma poética, ele não se vale, necessariamente, de sua experiência vivida, mas acima de tudo, 

de sua experiência de leitura, sua empiria intelectual; não ser um leitor passivo e ingênuo 

diante do texto é o primeiro critério de formação de uma mente poética. Sobre isso afirma 

Britto (2000, p. 125): 

 

O prazer proporcionado pela poesia lírica depende dessa paradoxal coexistência 

entre identificação e diferenciação, entre, de um lado, o lastro de experiências 

vividas ou concebidas comum ao poeta e ao leitor, e de outro, a certeza de que tanto 

a personalidade que escreveu aqueles versos quanto a que os lê agora são singulares.  
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Sabe-se, a partir disso, que o leitor moderno competente não é um sujeito desavisado. 

Isso é tão visível na obra de Baudelaire que o poema que dá início Às flores do mal é 

sintomático desse processo, tendo como título “Ao leitor”. O poema chama o leitor 

baudelairiano, nos últimos versos, para a situação de igualdade com o poeta moderno, em que 

ele conhece e sofre a opressão do monstro da modernidade – o Tédio: “Tu conheces, leitor, o 

monstro delicado/- Hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!” (BAUDELAIRE, 1985, p. 101). 

Logo, o leitor baudelairiano deverá fazer o que Baudelaire, como leitor de Poe, faz: reflexões 

e associações quanto aos resultados de suas leituras. 

Vale ressaltar, todavia, que o crítico, poeta e tradutor Ivan Junqueira discute e revê 

todo o entusiasmo que gira em torno da influência da vida e da obra de Poe sobre a vida e, 

sobretudo, a obra de Baudelaire. Junqueira (2000, p. 28) afirma que “exagera-se quanto à 

influência exercida por Poe sobre Baudelaire. Exagera-se e coloca-se mal a questão”, e ainda 

atribui ao poeta francês a grande culpa por essa conclusão equivocada, a qual levou e ainda 

leva muitos estudiosos a enaltecerem essa influência com excessiva paixão, inclusive Valéry, 

que chegou a dizer que Poe foi o responsável pelas mudanças das ideias de Baudelaire. 

Para Amaral (2009), em sua conferência intitulada “Poe e Baudelaire: afinidades 

eletivas”, Baudelaire apropriou-se de aspectos da vida e da obra de Poe de maneira 

consciente, na tentativa de aproximar-se dele em semelhança para incorporar em si mesmo a 

estética poeana. Ainda segundo o autor, não existiam tantas semelhanças e coincidências entre 

os poetas norte-americano e francês como o próprio Baudelaire e aclamadores dessa afinidade 

queriam propagar. 

É certo que Baudelaire defende as semelhanças e a importância de Poe na literatura 

moderna com extremo fervor. Vale ainda acrescentar que algumas proposições do poeta 

francês acerca desse e de outros assuntos, e sua conduta ao longo do seu percurso intelectual 

podem beirar o exagero. Como exemplo, citamos sua “excessiva” simpatia por Sainte-Beuve, 

que, dentre outras razões, levou Proust (1988) a escrever um livro contra ele, e nos ensaios, 

desta obra, intitulados “Fim de Baudelaire” e “Sainte-Beuve e Baudelaire”, critica a forma 

como Sainte-Beuve esquivava-se da responsabilidade de ser leal à amizade que Baudelaire 

nutria por ele, além de fazer-se parecer cada vez mais modesto para conseguir ao menos um 

artigo em que o primeiro discorresse sobre sua obra. Esse fato nos leva a crer que a poesia 

revoltada do dândi parisiense era uma máscara que o poeta e sujeito malogrado usava para 

“artificializar” sua verdadeira personalidade. 

Isso não significa que sua obra angustiada e sufocante seja totalmente diferente de sua 

vida, que certamente não foi das mais felizes. Mas também não podemos considerar em 
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Baudelaire a premissa romântica da sinceridade empírica do sujeito lírico, pois, embora ele 

considere que Poe, um de seus grandes temas de crítica, tenha todos os seus contos, por assim 

dizer, biográficos, o próprio Baudelaire afirma que os “personagens e os incidentes são a 

moldura e a roupagem de suas lembranças” (BAUDELAIRE, 2002, p. 630). Logo, devemos 

considerar que no mesmo Poe existe a defesa de uma lírica que não remete ao coração e aos 

sentimentos do poeta como sujeito civil, despojando-se de um caráter confessional 

necessariamente empírico e podendo ser imaginado ou fantasiado, uma vez que: 

 

Em certo sentido, e até certo ponto, ser singular é ser original, e não existe virtude 

literária superior à originalidade. Essa verdadeira originalidade, que se pode louvar, 

não implica, contudo, numa singularidade uniforme, mas numa constante 

singularidade que vem de um infatigável vigor da imaginação, ou antes, de uma 

perpétua força de criação cuja natureza se manifesta em cada obra, sempre impelida, 

como é, a tudo renovar. Essa verdadeira originalidade jamais se esgota. Falar da 

possibilidade de um homem, verdadeiramente imaginativo, “esvaziar-se” à força de 

escrever é pura atitude e ignorância. Sua alma se nutre das próprias ondas que 

espalha. Significaria o mesmo falar da aridez do oceano. Enquanto o universo dos 

pensamentos fornecer os elementos de novas combinações, a alma verdadeiramente 
genial não cessará de ser original, inesgotável, ela e não outra. (POE, 2001, p. 991). 

 

Os aspectos de imaginação e fantasia enumerados por Poe desenvolvem-se mais 

agudamente na “despersonalização” em Baudelaire, conforme defende Friedrich (1978, p. 

37): “Baudelaire justifica a poesia em sua capacidade de neutralizar o coração pessoal” e 

“Fora da França, Poe foi quem separou, de modo mais resoluto, um do outro, a lírica e o 

coração”. A partir disso, o dândi, o artifício da lírica baudelairiana, é uma figura comparada à 

mulher, em dado momento por duas características particulares: o não-natural e o não-vulgar, 

como podemos observar no excerto de O meu coração a nu: 

 

A mulher é o oposto do Dândi. 
Deve pois nos causar repulsa. 

A mulher tem fome e quer comer – sede, e quer beber. 

No cio, quer ser comida. 

Que glória! 

A mulher é natural, isto é abominável. 

Por isso mesmo ela é sempre vulgar, ou seja o contrário do Dândi.  

(BAUDELAIRE, 2002, p. 525). 

 

Isso não significa que o entusiasmo baudelairiano sobre a obra e a vida poeanas seja 

um artifício para que ele não se assemelhe ao comum de seu tempo, mas, como pretendemos 

elucidar a seguir, seria uma estratégia de criação poética em que se manifestam os aspectos da 

modernidade e da tensão que marca esse novo período. Até porque tanto “despersonalização” 

quanto personas poéticas na obra de Baudelaire dão continuidade a algumas fagulhas desses 
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métodos manifestos na obra de Allan Poe. A proposta poética do autor de As flores do mal 

inclui todas as relações estabelecidas com a arte, na qual Poe acrescenta aspectos, e 

Constantin Guys, Eugène Delacroix, Èdouard Manet são nomes das artes plásticas que, assim 

como o poeta norte-americano, exerceram grande fascínio sobre Baudelaire. 

Não se pretende, neste estudo, enfatizar a influência poeana sobre a baudelairiana, e 

nem anulá-la. O que dispomos a analisar é de que maneira as convicções críticas e teóricas de 

Poe, sobretudo quando aplicadas ao gênero lírico, representam um diferencial para a formação 

do poeta cuja poética é considerada por muitos como fundadora da modernidade. Está claro 

que na construção de sua obra, Baudelaire vale-se da relação que teve com nomes como 

Agostinho, Petrônio, Tertuliano, Racine, Lord Byron, Swedenborg, Théophile Gautier, e até 

mesmo o compositor Wagner.  

A construção de sua poesia é particularmente palimpséstica, visto que recupera textos 

anteriores constituintes de sua personalidade crítica, predominando aspectos que não são de 

seu próprio tempo. Como exemplo, mencionamos o poema “O cisne”, cuja dedicatória é feita 

ao poeta romântico Victor Hugo e no qual uma de suas retomadas é Andrômaca, da mitologia 

grega, mãe de Heitor, cuja amizade com Aquiles e sua morte foram marcantes na Ilíada, de 

Homero, epopeia que narra a guerra de Troia. A poética de Baudelaire mantém presentes 

intelectuais antigos, o que torna mais extravagante e, ao mesmo tempo legítimo, o seu caráter 

de novidade, determinando fortemente uma das grandes contradições de sua obra – a 

manifestação de elementos de tradição e de elementos de ruptura – e levando-nos a pensar o 

novo e o moderno em sua obra como mudança e negação, modernidade e decadência, como 

pontua Compagnon (2010, p. 9): “modernidade seria o que rompe com a tradição e tradicional 

o que resiste à modernização”. Isso corrobora com o pensamento de Octavio Paz, referenciado 

por Compagnon (2010, p. 10):  

 

A tradição moderna, escrevia Octavio Paz em Ponto de Convergência, é uma 

tradição voltada contra si mesma, e esse paradoxo anuncia o destino da modernidade 

estética, contraditória em si mesma: ela afirma e nega ao mesmo tempo a arte, 

decreta simultaneamente sua vida e sua morte, sua grandeza e sua decadência. 

 

Em “A uma passante”, outro poema da obra As flores do mal, os versos carregam 

elementos básicos que marcam a tensão da poética baudelairiana: um soneto (forma clássica) 

em contraste com o motivo do alarido das cidades é, no mínimo, um dos principais aspectos 

de contradição da poesia baudelairiana: 
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A rua em torno era um frenético alarido. 

Toda de luto, alta e sutil, dor majestosa, 

Uma mulher passou, com sua mão suntuosa 

Erguendo e sacudindo a barra do vestido.  

 

Pernas de estátua, era-lhe a imagem nobre e fina. 

Qual bizarro basbaque, afoito eu lhe bebia 

No olhar, céu lívido onde aflora a ventania, 

A doçura que envolve e o prazer que assassina. 

 

Que luz... e a noite após! – Efêmera beldade 
Cujos olhos me fazem nascer outra vez, 

Não mais hei de te ver senão na eternidade? 

Longe daqui! tarde demais! nunca talvez! 

Pois de ti já me fui, de mim tu já fugiste, 

Tu que eu teria amado, ó tu que bem o viste!  

(BAUDELAIRE, 1985, p. 345). 

 

Além do mais, o duplo e a ironia romântica que mencionamos no capítulo anterior deslizam 

para outras instâncias da criação literária e dá indícios de sua existência muito mais complexa 

e variada em toda a obra de Baudelaire.  

A proximidade que ele manteve com a vida e a obra de Poe foi tão importante quanto 

a presença dos mais antigos na sua vasta tradição, além de ter-lhe permitido reconhecer a fase 

de transição que a sociedade parisiense vivia em meados do século XIX. Poe, com sua obra, 

possibilitou ao poeta francês a construção de uma ponte que ligaria, de maneira consistente, o 

findo romantismo do século XVIII e o vindouro modernismo literário do século XX, 

marcando fortemente o período que alguns críticos preferem chamar de pré-modernismo 

literário e não isentando Baudelaire da sua responsabilidade em ser o fundador da 

modernidade. E de que forma Poe “possibilita” ou “auxilia” Baudelaire a construir a ponte 

que concilia tempos diversos?  

O poeta, crítico, contista e romancista Poe, divergindo daquilo que ele mesmo 

qualificou como “apatia e mediocridade” predominante em sua época, exerceu com afinco o 

papel de crítico, não deixando de ser poeta e, mesmo como poeta e contista, apresentava 

fortes traços do crítico ferrenho que havia dentro de si. Suas personagens e figuras poéticas 

foram, em grande maioria, construídas com a capacidade de portar as convicções poeanas. 

Exemplos disso são os narradores em primeira pessoa que encontramos em alguns contos de 

Poe, os quais, vez ou outra, divagam sobre o comportamento humano, sobre as relações com 

seu meio e os fatos envolvidos no enredo e, principalmente, o que mais nos interessa, sobre 

como discursar a respeito de toda a narrativa. Narrar e dar conta de tecer o enredo de maneira 

clara, resultando em um efeito específico a ser provocado no leitor e espectador, são 

mecanismos que o exercício da função de autoria dispõe para construir uma narrativa 

intrigante, envolvente e interessante, a qual deve ser apreendida numa assentada, alcançando 



51 

 

uma unidade de efeito, tal como propõe o próprio Poe em “Filosofia da composição”. Essa 

mescla de atitudes leva-nos a pensar na noção de personas, ou máscaras, que permitiam ao 

poeta Poe ser, também, o crítico e o teórico. Apesar de Poe não ser pioneiro dessa prática, 

podemos afirmar que a partir dela, somente Poe foi capaz de prenunciar o fim do romantismo 

que o final do século XIX estava testemunhando. Não havia mais o romantismo utópico e 

terno de Victor Hugo, libertando todos os miseráveis da opressão por meio da fé em Deus ou 

nos homens e possibilitando a redenção às pessoas para que tornem bons seus corações; não 

havia mais a comunhão do homem com a natureza e a devoção total dela a ele, aclamada por 

Goethe; não havia mais o sentimentalismo e a confissão da experiência de vida real como 

cerne da lírica. 

O romantismo poeano é coetâneo e avesso a ele; prenuncia a morte do próprio 

romantismo; carrega em si a convicção da natureza dupla do homem, mas enfatiza o aspecto 

cruel, negativo, insano, sombrio e satânico, com seu aprofundamento na psicologia das 

personagens. Em momento de “modernização”, de busca pelo progresso, o poeta norte-

americano enxerga somente a decadência do homem e de tudo o que ele toca. A crítica de Poe 

volta-se não somente para o texto literário, mas também para o homem no mundo moderno, 

para sua consciência diante disso e para como as transformações desse mundo o afetam. 

Nesse viés segue a poesia de Baudelaire, inclinada mais para a crueldade e morbidez de 

Hoffmann ou Lord Byron e para certo decadentismo resultante da própria noção de 

modernidade. Assim como em Poe, sua poesia nasceu do e no romantismo, mas, ao mesmo 

tempo que se criou a partir dele, andou contra ele, declarou o tédio em relação a ele e ainda 

decretou a sua morte. Essa atmosfera de metamorfose romântica que foi prenunciada em Poe 

é concretizada e relatada na obra de Baudelaire. A poesia do francês tem como cenário o 

agonizar do romantismo já em ruínas. Isso fica evidente no poema: 

 

O crepúsculo romântico 

 

Quão belo é o sol quando no céu se ergue risonho, 

E qual uma explosão nos lança o seu bom-dia! 

- Feliz quem pode com amor e ébria alegria 

Saudar-lhe o ocaso mais glorioso do que um sonho! 

 

Recordo-me! Eu vi tudo, a flor, o sulco, a fonte, 

Murchar sob o esplendor dessa pupila que arde... 

- Corramos todos sem demora ao poente, é tarde, 

Para abraçar um raio oblíquo no horizonte! 
 

Mas eu persigo em vão o Deus que ora se ausenta; 

A irresistível Noite o seu império assenta, 

Úmida, negra, erma de estrelas ou faróis; 



52 

 

 

Um odor de sepulcro em meio às trevas vaga, 

E junto aos pantanais meu pé medroso esmaga 

Inesperadas rãs e frios caracóis.  

(BAUDELAIRE, 1985, p. 495). 

 

Este soneto é peça única da seção intitulada “Marginália”, do livro As flores do mal. 

Coincidentemente, “Marginália” é o nome dado, por Edgar Allan Poe, a uma reunião de 

excertos e comentários pessoais sobre diversos assuntos dele próprio que, não inocentemente, 

serviu de “inspiração” para que Charles Baudelaire escrevesse os seus pequenos livros de 

comentários e confissões sobre temas vários, nomeados O meu coração a nu (1988) e 

Fogachos (1988). Trata-se, portanto, de mais uma confluência entre ambos os poetas.  

O romantismo de Goethe, Musset, Schiller e Hugo experimentara seu ápice. Ao contar 

os 50 anos da morte do autor de Paraísos artificiais, Valéry profere em uma conferência: 

“Quando ele – Baudelaire – chega à idade adulta, o romantismo se encontra no apogeu; uma 

resplandescente geração domina o império das Letras: Lamartine, Hugo, Musset, Vigny são 

os mestres do momento.” E ainda acrescenta: “O problema de Baudelaire podia então – devia 

então – colocar-se assim: ser um grande poeta, mas não ser nem Lamartine, nem Hugo, nem 

Musset” (VALÉRY, 2011, p. 20). No tempo de Baudelaire, o romantismo está em declínio e 

seus principais ideais passam a ser modificados por novos movimentos, como naturalismo e 

simbolismo, os quais negam ou adensam as problemáticas românticas. As primeiras estrofes 

do poema “O crepúsculo romântico” simbolizam o que Junqueira afirma em seu estudo sobre 

o autor:  

 

[...] a Baudelaire, muitas vezes romântico por seus gostos e romântico em suas 
origens, não interessava prolongar os abusos e contradições do romantismo, como 

tampouco reanimar um movimento já em processo de visível e irremediável 

decomposição. (JUNQUEIRA, 2000, p. 26). 

 

Para Baudelaire, o tom elegíaco e lamentoso do romantismo de Musset e George Sand3 era 

apenas uma empostação retórica, enquanto que o verdadeiro romantismo – o qual se tratava 

mais especificamente de arte moderna – é ser sincero de dentro para fora, como ele o fez em 

O meu coração a nu, e como Poe fez em “Marginália”, e ser livre para optar por uma poética 

racional e elaborada com ambições intelectualmente particulares. 

                                                        
3 George Sand (1804 – 1876), baronesa e poeta francesa, cujo nome real era Aurore Dupin. Vestia-se com trajes 
masculinos e assinava o pseudônimo de George Sand para frequentar o meio literário. Sua preocupação principal 

era a emancipação feminina, defendida em obras sentimentais e idealistas. Ficou bastante conhecida por seus 

casos amorosos, principalmente com Musset e Chopin. Algumas de suas obras: Indiana (1832), Valentine (1832) 

e Lélia (1833). 



53 

 

Já as “inesperadas rãs e frios caracóis”, último verso de “O crepúsculo romântico”, 

representam os novos escritores, com suas novas convicções, os quais não pertencem à 

mesma escola literária que Baudelaire, e surgem trazendo o odor sepulcral e finalizando a 

morte do romantismo, com a noite imperiosa. Mas essa noite não é a mesma preconizada por 

Novalis, que trazia a redenção, a libertação das dores e das privações terrenas, e levava o 

poeta à transcendência. A noite, após o crepúsculo romântico, traz uma realidade cruel e 

deformada, o poeta é melancólico, insatisfeito e incapaz de idealizar um futuro cheio de 

esperanças e possibilidades oferecidas por um salvador. A única entidade a quem o poeta 

pode recorrer é o si mesmo. O homem solitário que se encontra em meio à multidão e, mesmo 

assim, reconhece-se só, ou sente-se enojado quando mergulhado na turba agitada, é o novo 

homem do fim do século XIX. Mas, paradoxalmente, o homem solitário está cercado pela 

multidão que ele pode ser, pelas múltiplas vozes e máscaras que ele pode adotar. Assim, não é 

por acaso notarmos semelhança entre Poe (2001, p. 392), em seu conto “O homem das 

multidões”: 

 

[...] ao escurecer, a multidão, de momento a momento, aumentava, e, ao tempo em 

que as luzes foram acesas, duas densas e contínuas marés de povo passavam 

apressadas diante da porta. Nunca me encontrara antes em semelhante situação 

naquele momento particular da noite, e aquele tumultuoso mar de cabeças humanas 

enchia-me, por conseguinte, duma emoção deliciosamente nova. Deixei-me por fim 

de prestar atenção às coisas do hotel e absorvi-me na contemplação da cena lá fora.  

 

e Baudelaire (2007, p. 69), com os poemas “As massas”: 

 

Não é dado a qualquer um tomar banho de multidão. Gozar a massa é uma arte, e 

somente pode fazer, às custas do gênero humano, uma pândega de vitalidade, 

aquele a quem uma fada tenha insuflado no berço o gosto pelo disfarce e pela 

máscara, o ódio do domicílio e a paixão pela viagem.  

 

e “À uma hora da manhã”, que se inicia assim: 

 

Enfim! Só! Já não se ouve senão movimento de alguns fiacres retardados e 

estafados. Durante algumas horas, possuiremos o silêncio, se não o repouso. Enfim! 
Desapareceu a tirania da face humana, e já não sofrerei senão por mim mesmo. 

(BAUDELAIRE, 2007, p. 61). 

 

O sujeito romântico e desajustado poeano evoluiu para o dândi baudelairiano. Em uma 

fase de transição, nota-se também a transição do lirismo pessoal para o lirismo da persona. A 

sinceridade romântica, paradoxalmente, converte-se numa gênese do fingimento poético e, 

simultaneamente, é repudiado por Baudelaire pelo fato de não corresponder a uma sinceridade 
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interior. A mescla entre contista, poeta, crítico, teórico e romancista transformou-se num jogo 

de máscaras ou, para sermos mais contundentes, num método das máscaras adotado pelo 

poeta Baudelaire: “O poeta goza deste incomparável privilégio de poder ser, a bel-prazer, ele 

próprio e outrem” (BAUDELAIRE, 2007, p. 69), o que, segundo Hamburger (2007), redunda 

tanto na solitude quanto na capacidade de assumir várias vozes e viver várias vidas com 

diferentes aptidões, conforme elucidamos em trechos acima. Quanto ao dândi baudelairiano e 

seu jogo de máscaras, falaremos com mais vagar no próximo capítulo. 

Dizer, então, que, em Poe, Baudelaire percebeu que havia assuntos cogitados e frases 

pensadas por ele mesmo, mas escritas pelo outro vinte anos antes é admitir que a capacidade 

visionária da qual Baudelaire era dotado também estava presente em Poe. O poeta norte-

americano assemelha-se, aqui, a uma espécie de quase profeta da obra baudelairiana. O que 

queremos dizer não é que ele prenunciou o poeta francês, dizemos que ele previu o retrato 

artístico da decadência social, cultural e humana que ficou evidente no século XIX e que fora 

“pintado” por Baudelaire (1985, p. 315-373), na seção “Quadros parisienses”, elaborada 

também com o intuito de simbolizar a sequência dos quadros parisienses. 

Conforme Junqueira (2002, p. 30), “Baudelaire absorve de Poe algumas noções às 

quais remontam as próprias matrizes da poesia moderna”, afirmação que corrobora com as 

palavras do próprio Baudelaire em carta que escrevera para sua mãe, afirmando que Edgar 

Allan Poe, sua vida e sua obra, compuseram e contribuíram para a construção de sua poesia, 

possibilitando essa delicada relação entre passado, presente e futuro e ainda o compartilhar da 

constante perplexidade do homem moderno diante de todas as reconfigurações de sua forma 

de pensar. 
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2.2 Baudelaire e outros pensadores 

 

Baudelaire fora um poeta multifacetado. Embora a importância de Poe seja grandiosa 

em sua obra, o poeta francês também se envolveu intelectualmente com outros pensadores. 

Isso permite-nos encarar com maior cuidado toda a multiplicidade de personalidades 

existentes em sua obra, pois é esse o motivo de sua versatilidade. 

A crítica sobre Baudelaire é vasta, uma vez que sua a poesia contribuiu de forma 

representativa para a literatura Ocidental.  A leitura de sua obra dialoga com outras obras e 

outros artistas e sua relação com outras possibilidades de expressão do ser e do saber humano 

também é variada. Isso porque Baudelaire não se inclinou somente para a obra de Poe e nem 

somente para outros poetas e escritores literários; ele também ecoou vozes da filosofia, da 

pintura, da música e até mesmo de pensadores espiritualistas. 

Eliot (1989), ao dissertar sobre alguns aspectos da obra de Baudelaire, não deixa de 

discorrer sobre a tão referida, por alguns leitores, proximidade do poeta francês com Dante 

Alighieri. Proximidade revista e questionada pelo autor inglês, pois, embora ambos os poetas 

se assemelhem quando se tratam de propulsores da ruptura de sua época e sejam afeitos à 

temática da queda e do inferno, o tratamento dado aos temas é diferente entre eles. Para Eliot 

(1989, p. 208), o poeta de “Os homens ocos”, Baudelaire se assemelha a Goethe em sua 

época: 

 

O inferno de Baudelaire é muito distinto em qualidade e significação do de Dante. 

Mais verdadeiro, creio eu, seria o conceito de Baudelaire como um Goethe tardio e 

mais limitado. Da maneira como começamos a vê-lo agora, ele simboliza sua 

própria época um pouco como, em certo sentido, Goethe simboliza uma época 

anterior.  

 

Isso porque, assim como Goethe, Baudelaire tinha um comportamento específico em 

relação ao seu tempo. Ambos pareciam enxergar além do que seu próprio tempo permitia. 

Baudelaire estava inserido, mas também estava à frente de seu tempo, com pequenas voltas ao 

passado, como se o tempo sequer existisse. Nesse sentido, ele retomava o que havia 

compreendido de Santo Agostinho (1980), no livro XI das Confissões, em que este disserta 

sobre sua própria percepção humana psicológica de tempo, o qual, por ser divisível em 

pretérito, presente e futuro, derruba por terra o pretérito e o futuro porque ambos não existem, 

e apenas o presente é e está. Para Agostinho, assim como o homem, o tempo é criatura divina 

porque sendo possível dividi-lo nas três partes mencionadas acima, ele não é a eternidade e 

está fora dela. O esclarecimento de Baudelaire (1996) sobre o que depreende por tempo é 
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sugerido em Sobre a modernidade, quando este discute a noção de belo e sua relação com a 

modernidade, que nada mais é que uma definição de tempo do seu próprio tempo. 

Isso nos permite adentrar nos caminhos passados que Baudelaire percorreu para 

construir sua poética. Embora sua arte seja o que ele mesmo nomeia como moderna, o belo na 

modernidade para ele é “constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é 

excessivamente difícil de determinar, e de um elemento relativo, circunstancial, que será, se 

quisermos, sucessiva ou combinadamente, a época, a moda, a moral, a paixão” 

(BAUDELAIRE, 1996, p. 10). A antinomia entre eternidade e efemeridade reforça o que é 

presente, o momento atualiza os momentos passados e os momentos vindouros por meio da 

memória, o que se torna, por assim dizer, a modernidade. Retomando o que foi apontado 

anteriormente sobre o paradoxo da modernidade para Compagnon (2010), podemos entender 

que ser moderno é ser dual, é carregar contradições várias, dentre elas e a mais importante é a 

que se relaciona ao tempo em que o sujeito está inserido e sua percepção desse tempo. 

Sabe-se que Baudelaire foi um romântico tardio. Sabe-se também que o poeta foi 

precursor do Simbolismo e um dos maiores autores da lírica moderna. Sua obra anunciou 

elementos centrais da estética simbolista. Por um lado, verificamos no dândi baudelairiano a 

manifestação do decadentismo, sentimento que envolveu fortemente os artistas do século 

XIX, no qual nos deteremos com maior atenção no próximo capítulo. Por outro lado, é 

possível constatar, ao estudar a estética simbolista, que esta se deve, em grande parte, à 

poética baudelairiana, à sua leitura do pensador Emmanuel Swedenborg e, principalmente, ao 

seu poema “Correspondências” (BAUDELAIRE, 1985, p. 115). 

Swedenborg (2005), um espiritualista e filósofo sueco, afirmava, em sua obra O céu e 

o inferno, haver um profundo e estreito envolvimento entre mundo material e mundo 

espiritual, revelado por via da natureza e de todas as coisas que existem no mundo material, 

sendo elas chamadas de “correspondência”. Esse ideal, similar ao mundo platônico das ideias, 

inspira-nos a pensar em como o mundo material e natural corresponde ao mundo espiritual, e 

como o primeiro pode manifestar o segundo e, portanto, um não existe sem o outro. E mais: 

só podemos perceber um quando da contemplação e percepção do outro, em outras palavras, a 

maneira mais viável e possível de acesso à instância do espiritual é por meio do ambiente 

físico, material. 

Assimilando as palavras de Swedenborg sobre o tema, Baudelaire (2002, p. 109) 

constrói o poema “Correspondências” que transcrevemos abaixo e analisamos na sequência 

para compreender, a partir da leitura dele, a noção de correspondência entre mundo visível e 

mundo invisível: 
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A Natureza é um templo onde vivos pilares 

Deixam filtrar não raro insólitos enredos; 
O homem o cruza em meio a um bosque de segredos 

Que ali o espreitam com seus olhos familiares. 

 

Como ecos longos que à distância se matizam 

Numa vertiginosa e lúgubre unidade, 

Tão vasta quanto a noite e quanto a claridade, 

Os sons, as cores e os perfumes se harmonizam. 

 

Há aromas frescos como a carne dos infantes, 

Doces como o oboé, verdes como a campina, 

E outros, já dissolutos, ricos e triunfantes, 
 

Como a fluidez daquilo que jamais termina, 

Como o almíscar, o incenso e as resinas do Oriente, 

Que a glória exaltam dos sentidos e da mente.  

 

Nesse poema, a natureza é tratada como uma entidade respeitosa, confirmado pela 

inicial maiúscula e pela sua definição como templo, o que significa ambiente sagrado para 

orações e para contato direto com a divindade. Como lugar venerável, a natureza permite 

acontecer com frequência “insólitos enredos”, os quais serão apresentados nos próximos 

versos. O homem adentra o mundo físico e natural, vislumbrado no bosque, e este, 

personificado no poema, também o observa com familiaridade. 

Os ecos da segunda estrofe se matizam e se transformam em unidade para a recepção 

do humano que ali está. Entretanto, o verbo matizar representa uma ação perceptível ao 

sentido da visão, pois é sinônimo de colorir, de realçar, o que introduz a correspondência 

iniciada no plano físico, resultante da sinestesia. A sinestesia é a produção de duas ou mais 

sensações sob a influência de somente uma impressão. Por exemplo: quando um odor, além 

de reconhecido pelo olfato, produz sensações de sabor, isso é sinestesia. Na literatura, isso 

acontece por meio da palavra, que pode sugerir várias sensações e várias impressões, 

tratando-se de um processo estilístico indispensável para o Simbolismo. Reforçando a 

sinestesia introduzida, o último verso da segunda estrofe diz: “Os sons, as cores e os perfumes 

se harmonizam”, em que a sinestesia é construída por meio da junção de diferentes elementos 

perceptíveis por diferentes sentidos humanos. 

A estrofe que segue é uma ostentação sinestésica: os aromas frescos semelhantes às 

carnes das crianças são, ao mesmo tempo, doces como oboé e verdes como campinas. O que a 

princípio é aroma, suscita o uso dos demais sentidos do corpo humano. No último verso da 

última estrofe, Baudelaire sintetiza, na aproximação de duas palavras, o ideal de 

correspondência de Swendeborg, o ideário da vindoura estética simbolista e a proposta do seu 
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poema: “Que a glória exaltam dos sentidos e da mente”. Ao reunir as palavras “sentidos” e 

“mente”, o poeta associa o que está no plano das sensações físicas e mundanas ao plano 

cognitivo propulsor do exercício mental. Desse modo, podemos concluir que, a partir da 

leitura desse poema, sentir e experimentar o mundo material acrescenta-nos conhecimento e 

saber. 

“Correspondências” é precedido por “Elevação”, outro poema que estabelece um 

diálogo entre as duas palavras acima, mas apresenta a natureza em tom não tão elevado, 

colocando o ser humano flutuando por sobre ela. Nele, a relação do homem com a natureza e 

com o saber espiritual é mais explicitamente etérea, possibilitando-nos pensar que, por mais 

penosa que seja a vida humana no mundo, um céu deslumbrante o aguarda, não sendo apenas 

esclarecido com mais precisão o modo como o homem pode acessar o espaço celeste: 

 

Elevação 

 

Por sobre os pantanais, os vales orvalhados, 

As montanhas, os bosques, as nuvens, os mares, 

Para além do ígneo sol e do éter que há nos ares, 

Para além dos confins dos tetos estrelados, 

 

Flutuas, meu espírito, ágil peregrino, 

E, como um nadador que nas águas afunda, 

Sulcas alegremente a imensidão profunda 

Com um lascivo e fluido gozo masculino. 

 

Vai mais, vai mais além do lodo repelente, 
Vai te purificar onde o ar se faz mais fino, 

E bebe, qual licor translúcido e divino, 

O puro fogo que enche o espaço transparente. 

 

Depois do tédio e dos desgostos e das penas 

Que gravam com seu peso a vida dolorosa, 

Feliz daquele a quem uma asa vigorosa 

Pode lançar às várzeas claras e serenas; 

 

Aquele que, ao pensar, qual pássaro veloz, 

De manhã rumo aos céus liberto se distende, 

Que paira sobre a vida e sem esforço entende 
A linguagem da flor e das coisas sem voz!  

(BAUDELAIRE, 2002, p. 108). 

 

A leitura dialogada dos dois poemas revela o quanto é paradoxal a postura de 

Baudelaire diante da natureza, o que se desenrola para os outros temas de sua poesia. O tédio 

mencionado na quarta estrofe é a única constante na poética baudelairiana. 

Outro aspecto da obra de Baudelaire é sua relação bastante produtiva com a pintura. 

Suas referências às artes plásticas em suas produções poéticas são tão evidentes quanto em 
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sua atividade crítica. Na obra Sobre a modernidade (1996), cujo subtítulo é “O pintor da vida 

moderna”, Baudelaire não somente atribui o caráter impactante, visual e plástico da pintura à 

literatura, como também ovaciona, mesmo sem citá-lo claramente a todo instante, o artista 

Constantin Guys. Guys foi responsável por algumas ilustrações singulares de natureza 

diversa, recebendo maior atenção do poeta francês aquelas que ele produziu de Paris, 

sugerindo um olhar perscrutador de uma simples promenade4, revelando uma atitude errante, 

viajante, observadora, capaz de captar momentos efêmeros e eternizá-los por intermédio da 

arte. A alusão de Baudelaire à pintura, em especial à arte de Guys, aparece nos Tableux 

Parisiens, de suas Flores do mal; na sucessão de quadros das ruas da cidade parisiense, em 

Pequenos poemas em prosa; e na plasticidade de seus poemas, que com total artifício, 

apresenta-nos certa materialidade visual. Como exemplo, lemos “As promessas de um rosto”, 

cuja descrição da mulher cantada, assemelha-se a um quadro pintado dela: 

 

Eu te amo as sobrancelhas que ao curvar-se imitam 
Da treva os véus e os movimentos; 

Embora negros, os teus olhos me suscitam 

Nem sempre turvos pensamentos. 

 

Teus olhos, cujo tom às cores se combina 

De tua ondeante crina elástica, 

Teus olhos lânguidos me dizem em surdina: 

“Se tens, cultor da musa plástica, 

 

Confiança nessa fé que em ti tanto exaltamos, 

E nos prazeres que anuncias, 
Poderás comprovar de fato o que afirmamos 

Do umbigo às nádegas macias. 

 

Verás nos bicos destes seios que desnudo 

Dois brônzeos medalhões febris, 

E sob um ventre cuja tez lembra o veludo, 

Ou do bistre o negro matiz, 

 

Um soberbo tostão que é o gêmeo, na verdade, 

Dessa outra juba que fulgura, 

Suave e frisada, e que te iguala em densidade, 

Noite sem astros, noite escura! 
(BAUDELAIRE, 1985, p. 535) 

 

Vale esclarecer que sua relação íntima com a pintura não é iniciada a partir de sua 

leitura de Guys. Além do mais, seu encantamento por tal artista foi posterior à sua fascinação 

por Eugène Delacroix que, embora demonstrasse aspectos aos quais Baudelaire fosse 

simpático, ele ainda mantinha em suas convicções pensamentos de tradição, o que fez com 

que Guys, para o poeta, representasse a inserção do novo nas artes plásticas. Os dois artistas 
                                                        
4 Promenade (em francês): passeio, passear (em português). 
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são, por assim dizer, para Baudelaire, próprios para “deixar um vestígio eterno na memória 

humana” (BAUDELAIRE, 2002, p. 884). 

Delacroix fora um pintor tão marcante na apreciação de Baudelaire que o motivou a 

escrever um ensaio intitulado “A obra e a vida de Eugène Delacroix” e um poema. O poema 

“Sobre O Tasso Na Prisão”, refere-se ao quadro O Tasso na prisão pintado por Delacroix, 

retratando o poeta renascentista Torquato Tasso na prisão para loucos. O referido poema 

dialoga com “O albatroz” ao tratar da condição do poeta diante dos outros. Tanto no quadro 

quanto no poema, percebe-se um ar de angústia se mesclando com um ar de tédio, o qual 

poderíamos dizer que seja a figuração do spleen: 

 

Sobre O Tasso na prisão 

 
O poeta na masmorra, em desalinho, aflito, 

Calcando sob o pé convulso um manuscrito, 

Com olhar de terror mede a extensão da escada 

Cuja vertigem lhe atordoa a alma abismada. 

 

Risos frenéticos que ecoam na prisão 

Ao estranho e ao absurdo arrastam-lhe a razão; 

A Dúvida que o cerca e o ridículo Medo 

O envolvem num horrendo e multiforme enredo. 
 

Esse gênio encerrado em calabouço infame, 

Os esgares, os ais, e os duendes cujo enxame 

Turbilhona por trás de seu ouvido alerta, 

 

Esse que do êxtase o terror ora desperta, 

Eis teu emblema, alma de frêmitos obscuros, 

Que a Realidade abafa entre seus quatro muros! 

(BAUDELAIRE, 2002, p. 249). 

 

 
Figura - 1: Sobre o Tasso na prisão dos loucos, de Eugène Delacroix.  

Fonte: Revista Matraga  
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Confirmando o que sustentamos acima, no artigo intitulado “Metapoesia pictórica: 

Baudelacroix”, Quintiliano (2010, p. 75) afirma: 

 

O Tasso encarna, então, a simbologia do ‘sonhador’, capaz de se evadir por 

algumas horas da prisão terrestre, nas asas de um sonho, reencontrando, ao 
despertar, toda a miséria de sua humana condição. Ora, esse drama 

fantasmagorizou o próprio poeta, tal qual nos descreve no poema ‘Rêve parisien’ 

(‘O sonho parisiense’) de Fleurs du Mal ou ainda em ‘L’Albatros’ ou ‘Le Cygne’ 

(‘O Albatroz’ ou ‘O Cisne’).  

 

A ideia de fundir os nomes de Baudelaire e Delacroix, resultando no Baudelacroix, sugere-nos 

a clara conclusão: amálgama da literatura com a pintura. 

No ensaio que Baudelaire dedicou a Delacroix, é justificada a razão de sua escolha 

pelo pintor. Segundo o poeta francês, o artista em questão era capaz de traduzir o intraduzível, 

o invisível e intocável, revelando a alma humana e o sonho, por meio dos contornos e das 

cores, o que levava a qualquer literato a ter grande simpatia por ele. Além de revelador, 

Delacroix possuía uma espécie de “mnemotecnia” que fazia dele tudo o que Baudelaire sobre 

ele asseverou: 

 

Delacroix é o mais sugestivo de todos os pintores, aquele cujas obras, escolhidas 
mesmo entre as secundárias e as inferiores, mas fazem pensar, e mais evocam à 

memória sentimentos e pensamentos poéticos já conhecidos, mas que se acreditava 

enterrados para sempre na noite do passado. (BAUDELAIRE, 2002, p. 885). 

 

Delacroix fora, portanto, o poeta das cores que reavivava e atualizava o passado oculto, 

apagado pela memória inerte e, em seguida, eternizava-o. 

Como proposta deste capítulo, levantamos algumas das principais intervenções na 

poética baudelairiana. A multiplicidade inicialmente observada denuncia apenas aquilo que 

Baudelaire queria para si e reconheceu em grande parte dos seus afetos: noções e saberes 

vários, ecléticos, dentro e fora de sua arte. Congresso de vozes, máscaras, personalidades é o 

que ele tomou para si como ideal estético e o que reconheceu, por afinidade, em suas leituras 

e apreciações, permitindo-nos concluir que a poética baudelairiana é feita de resgates, 

atualizações, contradições e, portanto, uma construção palimpséstica. 
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3 BAUDELAIRE – ELE E OUTROS 

 

A partir desse capítulo, buscaremos compreender a manifestação das diferentes 

personalidades poéticas de Charles Baudelaire em sua obra. Não se trata mais de sua relação 

com suas leituras, mas de sua relação com sua obra e com seus desdobramentos dentro dela. 

Charles Baudelaire foi poeta de linhagem romântica, porém, assim como prevalecia o aspecto 

contraditório na arte romântica, nota-se, no poeta francês, um espírito antonímico. Baudelaire 

apresenta, em sua poética, na verdade, desdobramentos dialéticos e dialógicos. Dialéticos 

porque embora sejam contraditórios, são organizados de maneira tão elaborada, que resultam 

numa síntese coerente e lógica. Por outro lado, são dialógicos porque são complementares entre 

si mesmos e da vasta tradição romântica a qual Baudelaire negou enquanto pertenceu. 

Baudelaire é um poeta que sempre suscita associações contraditórias, paradoxais. Em 

toda sua obra temos provas várias disso. Por essa razão, ele provocou e ainda provoca 

interesse de muitos estudiosos acerca de suas ambiguidades. Hugo Friedrich (1978), já citado 

anteriomente neste trabalho, em sua Estrutura da lírica moderna, trata das principais 

mudanças motivadas pela modernidade do pensamento artístico, direcionando sua análise a 

três poetas especiais: Charles Baudelaire, Arthur Rimbaud e Stéphane Mallarmé. 

Cronologicamente, a ordem mencionada é proposital para Friedrich que inicia seus 

comentários sobre cada poeta em capítulos separados, começando justamente pelo autor de As 

flores do mal (1985), acreditando que a sequência dos três poetas constitui um 

desenvolvimento evolutivo da poesia moderna. Ao dissertar sobre Baudelaire, Friedrich 

relaciona ao poeta os conceitos de “destruição do real” e “despersonalização”. O último 

conceito é que nos interessa nesse estudo, a fim de constituir uma unidade com os capítulos 

anteriores. 

Ao falar da “despersonalização”, o estudioso coincide com a proposta de Benjamin 

(1989), ao dizer que Baudelaire se constitui de personas. Conforme vimos em capítulo 

anterior, o conceito de personas funciona como o uso de máscaras na construção do texto 

literário, no qual Baudelaire se rebela contra as raízes românticas que postulavam a 

sinceridade do eu-lírico, e passa a adotar posturas diferentes de modo que atenda às 

convenções de cada poema. Mas a “despersonalização” baudelairiana não se satisfaz em 

apenas negar os postulados românticos sobre a verdade lírica. Ela se torna mais complexa 

revelando habilidades múltiplas num mesmo autor. Sobre a “despersonalização” em 

Baudelaire, Friedrich (1978) aponta: 

marcelo
Caixa de texto
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Quase todas as poesias de Les Fleurs du Mal falam a partir do eu. Baudelaire é um 

homem completamente curvado sobre si mesmo. Todavia este homem voltado para 

si mesmo, quando compõe poesias, mal olha para seu eu empírico. Ele fala em seus 

versos de si mesmo, na medida em que se sabe vítima da modernidade. Esta pesa 

sobre ele como excomunhão. Baudelaire disse, com bastante freqüência, que seu 

sofrimento não era apenas o seu. (p. 37-38) 

 

Podemos concluir, dessa proposta de Friedrich, que Baudelaire se colocava como uma 

alegoria do homem moderno. Ele entendia que, ao falar da sua inadequação diante das 

mazelas do mundo e da vida modernos, ele falava de todos os homens que viviam coetâneos a 

ele e que viviam nessa condição de homem moderno tendo que se adaptar. Benjamin (1989), 

em seu estudo Charles Baudelaire, um lírico no auge do capitalismo corrobora, a seu modo, o 

que Friedrich propõe, aproximando o papel de “poeta-herói” – para Benjamin, existe um 

heroísmo no poetar de Baudelaire – do papel de ator que representa diferentes papéis: 

[Baudelaire] 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 heróica se revela como uma tragédia onde o papel do herói está 

disponível. (p. 94) 

 

Em A verdade da poesia, Michael Hamburger (2007) lê a Estrutura como ponto de 

partida de suas reflexões e propõe uma análise mais abrangente da modernidade lírica, não se 

detendo somente aos três poetas franceses privilegiados por Friedrich. No capítulo intitulado 

“Identidades perdidas”, Hamburger comenta Baudelaire e sua poesia como altamente 

confessionais, na tentativa de enfatizar outros poetas como menos empíricos que o poeta 

francês. É uma outra compreensão da dita “despersonalização” da poesia baudelairiana, que é, 

de certo modo, construída de um fingimento proveniente da figura do dândi. 

Outra leitura da vida e obra de Baudelaire é proposta por Jean-Paul Sartre (1967), que 

em seu livro intitulado Baudelaire, afirma que o caráter contraditório da obra de Baudelaire é 

resultado de seu modo de viver que também fora ambíguo. Se por um lado ele era revoltado e 

inconformado com a mediocridade social, por outro ele obedecia às mais banais regras de 

convivência social. Sendo refinado e gentil, era afeito aos mais miseráveis e chulos prazeres. 

Era o viajante, mas a única viagem que fez resultou numa terrível empreitada. Ele se refletia 

em si mesmo. Era um e outro. Baudelaire fez-se outro para si mesmo. Esse modo de suprir o 

vazio de alteridade, projetando um outro em si mesmo, refletiu-se na poesia de Baudelaire, 

permitindo que ele criasse suas personas propostas por Walter Benjamin (1989). Desse modo, 

entendemos que o aspecto confessional da obra de Baudelaire é “disfarçado”, “forjado”, 

“ficcionalizado”. 
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A reflexão de Sartre (1963) permite-nos compreender que ao mesmo tempo em que a 

biografia de Baudelaire manifesta-se em sua obra, ela também é forjada mediante à sua 

dissimulação quanto aos seus modos de vida. Tais produções intelectuais e tais constatações 

servirão-nos de base para nossas reflexões nesse capítulo. 

 

3.1 Sobre as personas e o dândi parisiense. A poética da perfeição 

 

É importante pensar na vida de Baudelaire. Tão conturbadas quanto contraditórias e 

confusas, suas experiências de vida influenciaram na formação de sua subjetividade poética 

esfacelada e crítica. A palavra mais adequada para designar o que Baudelaire sentia em relação 

à sociedade de sua época é desgosto. Tédio, melancolia e tristeza consciente também caberiam 

bem nessa sentença. Ele sintetiza todos esses sentimentos em apenas uma palavra: spleen. 

Spleen, em inglês, significa “baço”, a glândula responsável por destruir os glóbulos vermelhos e 

órgão no qual se juntavam os humores negros para tornar melancólico um caráter. O uso dessa 

palavra marca o momento da modernidade. Segundo Jorge Coli (2005), em seu ensaio 

intitulado “Consciência e heróismo no mundo moderno”, no livro organizado por Adauto 

Novaes (2005), Poetas que pensaram o mundo, a palavra inglesa spleen inserida no contexto 

francês trata-se de um estrangeirismo, e esse recurso de linguagem tornou-se muito comum na 

modernidade. Em literatura, durante o Decadentismo, o spleen significa aquilo que destrói a 

alegria de viver. Trata-se de uma melancolia pensativa que o levaria a uma extrema solidão. 

Paradoxalmente, esse quase misantropo vivia integrado em meio às multidões opressoras. Era 

delas que extraía não somente a matéria prima de sua poesia, mas também de sua própria forma 

de ser poeta, de ser humano, de ser personagem. A palavra “personagem”, aqui, conceitua a 

noção de dândi na obra baudelairiana, sendo ela derivada da palavra persona. A palavra 

persona é latina e significa máscara. Com a noção das palavras “personagem” e persona 

podemos entender a obra de Baudelaire, tendo como ponto de partida, inclusive, sua vida, sem 

nos inclinarmos, necessariamente, para estudos biografistas. 

Após a morte de seu pai, e do segundo casamento de sua mãe com o general Aupick, o 

pequeno Baudelaire já se apresentava como um garoto perturbado e de espírito peculiar. O 

excesso de disciplina a qual foi submetido por imposição de seu padrasto fez com que suas 

relações com este fossem bastante turbulentas. Na verdade, o agregado representava uma 

ameaça a sua boa vida e liberdade e alguém com quem deveria dividir o carinho e atenção de 

sua mãe. Embora o sujeito não fosse de fato mau, aos olhos do pequeno enteado era assim que 

ele parecia. Contudo, ele mantinha uma certa consideração pela mãe e pelo que ele deveria 
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considerar como novo pai, sobretudo em relação aos assuntos colegiais. Seu comportamento nas 

escolas por onde passou não foi dos mais exemplares, e suas notas e desempenho escolar eram, 

de certa forma, medíocres. E ele reconhecia isso, sabia que seu comportamento não se adequava 

aos padrões de genialidade da sua época. 

Outro aspecto de sua vida que vale a pena rememorar é sua “amizade” com Sainte-

Beuve, poeta a quem lia desde sua adolescência, cuja poesia estava dentre as que lhe faziam 

estremecer. Entretanto, quando começou a escrever e publicar seus textos, esteve sempre à 

espera de que algum nome de certa relevância nas belas-letras lhe escrevesse um artigo onde 

fossem enaltecidas suas qualidades de poeta. Um desses nomes é o de Sainte-Beuve, o qual ele 

julgava que por ser seu amigo, poderia prestar-lhe um favor dessa natureza. Porém, Sainte-

Beuve nunca concedeu a Baudelaire esse privilégio, escrevendo apenas algumas poucas 

palavras que se passavam por lisonjas, mas que, segundo Marcel Proust (1988), em Contra 

Sainte-Beuve, continham mais uma carga de escárnio e menosprezo. Baudelaire nunca se 

irritara com Sainte-Beuve, nunca exigira dele ou lhe cobrara, em nome da amizade, que a 

atitude deste para com o outro fosse mais leal. Sempre se contentara placidamente com a 

indiferença que lhe era oferecida. Por outro lado, devemos admitir que duvidamos de que o 

poeta francês fosse demasiado humilde ou ingênuo para não perceber tais inconformidades. 

A partir desse breve comentário sobre a vida de Baudelaire, nota-se que sua conduta de 

vida foi baseada numa espécie de “simulação” ou de “artificialização” de sua própria forma de 

ser diante das advesidades que lhe surgiam. Embora a poesia baudelairiana seja intensamente 

agressiva, violenta, raivosa e odiosa, suas relações pessoais não o revelavam um sujeito de 

temperamento tão repulsivo e colérico como o fora, por exemplo, Edgar Allan Poe, que sequer 

conseguia manter seus recentes cargos de trabalhos adquiridos por não tentar se relacionar bem 

com seus superiores ou, pior ainda, em alguns casos, se envolver de forma amorosa com as 

mulheres de seus chefes. Baudelaire levou uma vida libertina, porém sentiu o único e 

verdadeiro amor por Jeanne Duval que, mesmo encontrando-se o poeta em seu leito de morte, 

atormentava-o com pedidos exigentes de dinheiro, e este, por sua vez, sempre atendia-lhe os 

caprichos. 

Como poeta, o francês vale-se de várias máscaras, sendo algumas: o flâneur – aquele 

que anda pelas ruas de Paris e observa todo o movimento agitado da cidade gratuitamente, sem 

esperar nada em troca, sem interferir nos eventos que presencia, sendo apenas uma testemunha 

de mais um dia de uma cidade que cresce celeremente (em francês, a palavra flâneur significa 

“aquele que perambula”); o solitário cuja solitude traz grande alegria e refúgio das mazelas das 

multidões, mas, ao mesmo tempo, é o homem das multidões, pois mesmo solitário, reconhece-
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se inserido na turba agitada, em meio às massas, porém, gozando do prazer de ter perdido suas 

insígnias de “comedor de ambrosia”, como no poema “Perda da auréola”, e assim poder circular 

despercebido pela multidão sem ser interrompido enquanto está a flanar. Para Baudelaire, o 

flâneur é solitário e vive tão bem inserido na multidão porque as ruas são sua casa; a rua é a 

moradia do flâneur. Sua inserção na multidão não descaracteriza sua individualidade. O flâneur 

não é apenas mais um no meio do povo, ele destaca-se por seu olhar perspicaz e refinado. 

Ademais, o ócio é, para o flâneur, mais útil que o trabalho, pois de seus simples passeios é que 

pode surgir a matéria-prima inspiradora da sua arte. 

Ao contrário do flâneur, o badaud é o simples espectador, o “basbaque”, similar a um 

espectador que compõe a plateia de um teatro: em relação aos outros, ele não apresenta um 

diferencial como o do flâneur. O badaud se nivela e se iguala às massas, ele simplesmente 

participa da multidão. É possível notar, em alguns poemas de Baudelaire, uma mescla dessas 

personas e, ao mesmo tempo em que temos uma presença distinta do olhar analítico e gracioso 

do flâneur, percebemos, também, a simplicidade e gratuidade da existência do badaud. Para 

ilustrar melhor nossa assertiva, relembramos o poema “A uma passante”, transcrito nas páginas 

48 e 49 deste trabalho, em que o próprio poeta se declara um “basbaque” diante da suntuosidade 

do seu objeto poético. Por outro lado, o simples andar de uma senhora é motivo de inspiração 

poética somente para a sutileza de gosto do flâneur. 

Vejamos como Jorge Coli (2005) define o verbo flanar em Baudelaire: 

Flanar é encontrar a poesia, captando as aparições casuais nas ruas, e delas extrair 

impressões misteriosas. Diante da cidade moderna, o olhar do poeta não é o do hábito, 

que caleja a percepção. É, ao contrário, o de uma sensibilidade muito aguçada: 

aguçada por estados “anormais”, febris, que o jejum e as drogas (os paraísos artificiais) 

podem trazer. Nessa percepção do flâneur encontra-se a substância da poesia. Não 

existem verdades últimas, não existem seguranças de qualquer sorte. Há, ao contrário, 
um processo contínuo que busca se nutrir do efêmero. (p. 296) 

 

Esse “se nutrir do efêmero” do flâneur transformando todas as impressões em matéria poética, 

eternizando-as em sua fugacidade relembra-nos o conceito que Baudeilaire (1996) dá àquilo que 

ele chama de modernidade: “A Modernidade é o transitório, o efêmero, o contingente, é a 

metade da arte, sendo a outra metade o eterno e o imutável.” (p. 25). E do belo na modernidade: 

O belo é constituído por um elemento eterno, invariável, cuja quantidade é 

excessivamente difícil de determinar, e de um elemento relativo, ciscunstancial, que 

será, se quisermos, sucessiva ou combinadamente, a época, a moda, a moral, a paixão. 

(BAUDELAIRE, p.10) 

 

Coli (2005) ainda atribui ao poeta o estatuto de vampiro da cidade moderna, cuja 

essência e vitalidade ele suga mas não em benefício próprio, o benefício é para a poesia. 
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 O voyeur de Baudelaire é muito semelhante ao flâneur. A definição da palavra no 

Dicionário Priberam da Língua Portuguesa nos dá: “voyeur (palavra francesa) s. m. Pessoa que 

assiste, para sua satisfação, às manifestações de sexualidade de outrem” É assim que 

conhecemos e usamos a palavra voyeur, para designar a pessoa que se satisfaz observando as 

práticas sexuais de outrem. Essa definição não é totalmente diferente do que significam as 

palavras “detetive” e “vampiro”. O estatuto de detetive é dado a Baudelaire por Benjamin 

(1989) que o compara diversas vezes ao detetive Dupin das narrativas policiais de Edgar Allan 

Poe, um exímio investigador, de olhar atento, analítico e perspicaz. A posição de vampiro é 

dada a Baudelaire por Benjamin (1989), também, e Jorge Coli (2005), por entender que o objeto 

contemplado por Baudelaire e suas personas exerce sobre ele o mesmo fascínio que uma presa 

exerce sobre seu predador. Isso porque, para ser voyeur, detetive e vampiro, é preciso ser 

observador, ter um olhar atento ao seu objeto visual, e é do olhar perscrutador que seu resultado 

será alcançado, como se estivesse a sugar, a consumir do objeto “vigiado” toda a força 

necessária para prosseguir sendo o que é e fazendo o que se faz. Baudelaire é o voyeur que se 

compraz observando as multidões e suas práticas, não necessariamente sexuais. Mas o êxtase 

experimentado pelo poeta é materializado, encarnado na palavra, não pertencendo somente ao 

plano ideal. Podemos experimentar o voyeurismo de Baudelaire, desempenhando o papel de um 

“leitor-voyeur”, vivenciando, através da leitura do poema “Os cegos”, por exemplo, uma 

experiência e emoção artística que provoca um prazer estético: 

Contempla-os, ó minha alma; eles são pavorosos! 

Iguais aos manequins, grotescos, singulares, 

Sonâmbulos talvez, terríveis se os olhares, 

Lançando não sei onde os globos tenebrosos. 

 

Suas pupilas, onde ardeu a luz divina, 
Como se olhassem à distância, estão fincadas 

No céu; e não se vê jamais sobre as calçadas 

Se um deles a sonhar sua cabeça inclina. 

 

Cruzam assim o eterno escuro que os invade, 

Esse irmão do silêncio infinito. Ó cidade! 

Enquanto em torno cantas, ris e uivas ao léu. 

 

Nos braços de um prazer que tengencia o espasmo, 

Olha! também me arrasto! e, mais do que eles pasmo, 

Digo: que buscam estes cegos ver no Céu? (BAUDELAIRE, 1985, p. 343) 

 

Se como flâneur ele é o vampiro que suga das multidões energia para sua poesia, como 

voyeur, o poeta busca se comprazer como poeta, como um simples observador que analisa tudo 

detalhadamente, assim como o detetive, a fim de não perder nenhuma minúcia que possa lhe 

causar prazer. 
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 A figura do voyeur já havia aparecido em Edgar Allan Poe, em seu conto “O homem das 

multidões”. Rememorando o enredo, o personagem-narrador incógnito do conto perseguia, 

incansavelmente, numa noite qualquer, um personagem anônimo que estava sempre em busca 

de grandes aglomerações, porque isso lhe dava prazer, e a solidão lhe inquietava, perturbava. O 

voyeur não é indiferente a agitação e a volúpia da cidade grande. O voyeur é marginal, está 

distante fisicamente dos acontecimentos, mas está inserido neles pelo seu olhar insistente. 

O viajante de Baudelaire é, talvez, das mais contraditórias personas poéticas. Baudelaire 

nunca fez uma viagem significativa em sua vida. Era fascinado pelas Índias, e vários de seus 

poemas comprovam sua paixão pelos aromas e cores do Oriente. Entretanto, em seus poemas, o 

tema de viagem não passa de uma idealização. Em Baudelaire, acontecem viagens ideais. 

Viagens que o poeta nunca executou no plano real, mas estava sempre a convidar sua musa e 

seu leitor a enaltecer os prazeres estrangeiros. Poemas como “O estrangeiro” e “Convite à 

viagem”, de Pequenos poemas em prosa e “O convite à viagem”, “Uma viagem a Citera” e “A 

viagem”, de As flores do mal, relatam a viagem como uma experiência transcendental, efêmera, 

e o viajante é um nefelibata, as nuvens são seu lugar familiar. 

Mas o que mais interessa-nos em sua atitudade poética, nesse momento, é a faceta do 

dândi. Este, por sua vez, permite que o poeta seja todos os personagens anteriores alternada, 

separada e simultaneamente. 

Em um capítulo intitulado “O que é o Romantismo? Uma tentativa de redefinição” 

Michel Löwy (1995) glosa vários estudiosos do Romantismo para tentar compreender e explicar 

o que veio a ser esse fenômeno. Ao chegar a falar do Romantismo como uma negação da 

realidade alienante e reificada do capitalismo, ele enumera algumas estratégias que tal modo de 

pensar desenvolveu para requerer sua verdade ideal. Em primeiro lugar, ele menciona o mito 

coletivo e o mito pessoal como os grandes motivos de retorno ao passado e tamanho sentimento 

de nostalgia da época. Aqui, o mito coletivo pode se tratar das mitologias de povos antigos, 

como as grega e romana, por exemplo. O mito pessoal deveria ser aquele que corresponde ao 

passado pessoal, podendo ser, inclusive, a infância do homem. Em ambos passados mitológicos, 

não existia o conhecimento nem a noção de capitalismo reificante. Em segundo lugar, ele fala 

da tentativa de reencontrar o paraíso no presente a partir da própria realidade. E ainda esclarece: 

“Uma tentativa [que] consiste em transformar seu meio ambiente imediato e sua própria vida, 

embora permanecendo no interior da sociedade burguesa.” (p. 9). Um modo próprio dos 

românticos de reconstruir um paraíso perdido no tempo presente seria a poetização do mundo e 

do homem e o abandono do modo prosaico de vida. O modo poético permitiria ao homem 

voltar-se para seu lado mais humano, deixando de lado a sua própria “coisificação”. 
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Trata-se de um fingimento, ou de um falseamento, ou mais ainda: de uma fuga da 

realidade vigente em favor de uma realidade ideal, passível de existência na mente do sujeito 

sem alterar sua realidade imediata. 

Ivan Junqueira avalia a relevância do dandismo baudelairiano da seguinte forma: 

O dandismo baudelairiano está não apenas na raiz de toda a fundamentação estética do 

que produziu como autor, mas até mesmo na origem e na justificação de sua conduta 

humana e social. Recorra-se ao próprio poeta para que se entenda melhor essa 

instigante e paradoxal postura diante da vida e da arte. [...] Para Baudelaire – como 

para Pascal – a natureza estaria corrompida pela própria natureza [...] (JUNQUEIRA, 

2000, p. 32) 

 

Num primeiro momento, entendemos o dândi como um artifício, uma maquiagem que 

expressa a reação do poeta baudelairiano mediante a apatia e mediania da sociedade pariesiense. 

Baudelaire conheceu os resultados da Revolução Francesa e da revolução burguesa na França. 

Viveu num contexto em que a humanidade estava sendo substituída pela automatização do 

homem. Os trabalhadores e homens de classe econômica inferior eram submetidos a condições 

de vida e de trabalho que faziam deles apenas mais uma peça da grande engrenagem que tinha 

por obrigação fazer o capitalismo funcionar. Em outra esfera, aqueles que contavam com um 

poder aquisitvo mais exuberante desfrutavam disso com toda a futilidade permitida a um ser 

humano e acessavam a arte raramente e de maneira incorreta, leviana e repugnante. Essa 

situação da sociedade europeia capitalista foi tão incômoda e agônica que gerou não apenas o 

poeta parisiense como dândi, mas também tantos outros, dentre eles, inclusive, Oscar Wilde na 

Inglaterra. 

Em síntese, a definição para dândi mais conhecida que temos o desenha como um 

sujeito dotado de erudição e formação intelectual superior a das massas e da classe dominante 

fútil. Essa constatação causava perplexidade no sujeito que, como forma de se fazer notar, 

vestia-se de maneira extravagante, para que aqueles que o mirassem sentissem-se incomodados 

e ofendidos, pois a ridicularização da vestimenta tinha como objetivo principal agredir aqueles 

que a veriam. Normalmente, o dândi dispunha de boas rendas, o que o permitia ficar ocioso o 

dia todo. Mas seu ócio era regado a filosofias e pensamentos que exigiam dele ultrapassar a 

mediocridade dos grupos nivelados. Seu comportamento era esnobe e indiferente, 

demonstrando uma atitude de quem não se importa com a reações paralelas, mas que tem a 

intenção de causar perturbação. Este dândi é bem comum, ademais, na obra O retrato de Dorian 

Gray, de Oscar Wilde, tendo como seu maior representante o personagem Lorde Henry. 

O dândi baudelairiano apresenta em si alguns aspectos excedentes da descrição 

introdutória acima. Para Baudelaire, a natureza é abominável. Todos os delitos cometidos por 

um homem são motivados pela capacidade natural de ser mau, e que não há esforço algum em 
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praticar e manter vícios. Por outro lado, a virtude é artificial. Quando o homem mata seu 

semelhante, ele faz isso com tranquilidade e sem censura. Mas, ao ser gentil para com o 

próximo, o homem precisa fazer muito esforço e dificuldade, o que leva esse ato de 

benevolência a se tornar uma obra de arte. Prova dessa repulsa aparece no poema em prosa “O 

bolo”: “acho até que, em minha perfeita beatitude e em meu total esquecimento de todo o mal 

terrestre, chegara a não mais julgar tão ridículos os jornais que afirmam que o homem nasceu 

bom” (BAUDELAIRE, 2007, p. 87). 

Algumas correntes do século XVIII, e mais precisamente alguns autores do Romantismo 

alemão e francês acreditavam que a natureza e o homem conviviam em perfeita harmonia, e 

tudo quanto era belo e bom estava associado ao natural. Goethe e Hugo são nomes que ilustram 

essa afirmação. Em Baudelaire existe um grande conflito entre natureza e homem, sendo ela a 

maior inimiga dele, e a mudança da configuração natural de perfeita para execrável influencia 

na reconfiguração do ideal de beleza, enfatizando, agora, o feio. 

Segundo Sartre (1963), Baudelaire abomina a natureza porque ela é espontânea e 

previsível. Por outro lado, a urbanidade, e a intervenção de mãos humanas na natureza, fazem 

dela um simples utensílio a serviço do homem, além disso, as criações humanas tem origem 

determinadas, previsíveis e não são espontâneas. O filósofo ainda nos mostra uma carta escrita a 

F. Desnoyers na qual o poeta declara seu desprezo pela natureza: 

Vous me demandez des vers pour votre petit volume, des vers sur la nature, n’est pas? 

sur les bois, les grands chênes, la verdure, les insectes – le soleil sans doute? Mais 

vous savez bien que je suis incapable de m’attendrir sur les végétaux, et que mon âme 
est rebelle à cette singulière religion nouvelle qui aura toujours, ce me semble, pour 

tout être spirituel, je ne sais quoi de shocking. Je ne croirai jamais que l’âme des Dieux 

habite dans les plantes et, quand même elle y habiterait je m’en soucierais 

médiocrement et considérerais la mienne comme d’un bien plus haut prix que celle des 

légumes sanctifiés.5 (SARTRE, 1963, p. 130) 

 

No fragmento V de O meu coração a nu, Baudelaire (1988, p. 55, grifo do autor) 

dispara: “A mulher é o contrário do dândi. Portanto deve causar horror. [...] A mulher é natural, 

isto é, abominável. Assim é sempre vulgar, isto é, o contrário do Dândi.” Enquanto a mulher é 

vulgar por ser natural, o dândi é superior por não ser natural, ou seja, artificial. Ainda sobre esse 

assunto, em Sobre a modernidade, Baudelaire trata de alguns temas modernos por excelência. 

Quando ele fala da maquiagem, ele ilustra sua reflexão com o exemplo da mulher que, feia e 

                                                        
5 Tradução nossa: “Vós me pedis os versos para vosso pequeno volume, versos sobre a natureza, não é? versos 

sobre os bosques, os grandes carvalhos, a verdura, os insetos – o sol sem dúvida? Mas vós sabeis que sou 
incapaz de me enternecer pelos vegetais, e que minha alma é rebelde contra esta singular religião nova que 

sempre será, o que me parece, totalmente espiritual, eu não sei o que é chocante. Eu não acreditarei jamais que a 

alma dos Deuses habite as plantas e, mesmo que habitasse eu me preocuparia mediocremente e consideraria a 

minha como um bem mais alto do que os legumes santificados.” 
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envelhecida pelas marcas do tempo e pelas características naturais, tem como única maneira de 

tornar-se mais agradável e disfarçar suas imperfeições com o artifício da maquiagem. 

O poeta baudelairiano busca a simetria, o equilíbrio e a exatidão, pratica uma “auto-

purificação” e uma “anti-humanidade” – Cf. BAUDELAIRE, Charles. O meu coração a nu 

precedido de Fogachos. Tradução João Costa. Lisboa: Guimarães Editores, 1988 (p. 38) – , 

esquivando-se do natural, aderindo-se ao artificial, usufruindo do disfarce estético da 

maquiagem que lhe permite fugir da terrível dor que é conviver com a natureza humana. Essa 

prática resulta na figura do dândi, que nada mais é que uma máscara. Nas palavras de Ivan 

Junqueira (2000, p. 33) é possível entender, “pois, que a máscara do dândi, se de um lado é 

artifício, de outro não deixa de ser algo que se lhe adere à pele para sempre e tão profundamente 

que não mais lhe foi possível arrancá-la.” De certo modo, o dândi é um fingimento constante 

que se transforma em hábito. 

O dandismo baudelairiano, dessa forma, não se torna somente uma atitude exterior. Na 

verdade, ele significa a genuína expressão da sinceridade poética que, diferentemente da 

sinceridade romântica, não corresponde a cantar suas emoções, sentimentos e fatos da própria 

vida, corresponde a demonstrar por trás de uma suposta máscara exterior o seu verdadeiro 

íntimo por meio do artifício, ou seja, da arte. Então, ao mesmo tempo em que a maquiagem 

suplanta o horror do natural, corrigindo as imperfeições (pois o dândi prima pela perfeição), 

podemos concordar com Junqueira (2000, p. 33) que “o dandismo baudelairiano nada mais é 

que uma manifestação do espírito, um processo da vida interior cujas raízes e implicações são 

bem mais fundadas do que se possa imaginar.” 

E mais: 

Esse dândi é o próprio artista superior, o lúcido e refinado demiurgo do caos 

vocabular, aquele que se consagra à elaboração artificial, ou seja, intelectual, de um 

processo criativo do qual a natureza não participa. Corrupta em si mesma, a natureza é 
amoral e monstruosa. (JUNQUEIRA, 2000, p. 34, grifo do autor) 

 

Entendido isto, o dândi é um dos princípios da criação poética baudelariana, a qual não 

presta nenhuma conta à inspiração nem paga nenhum tributo à natureza pois é fruto apenas do 

minucioso olhar do poeta lapidado pelo refinado senso estético do dândi, capaz de ver beleza no 

horrendo. 

A postura do dândi parisiense nos leva a formular a hipótese de que em Baudelaire 

encontramos a gênese do fingimento poético, manifesto de maneira extrema em Fernando 

Pessoa com os versos: “O poeta é um fingidor. / Finge tão completamente / Que chega a fingir 

que é dor / A dor que deveras sente.” Essa persona baudelairiana significa, então, o ideal de 
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criador poético e simboliza o mecanismo do qual se vale o poeta para falar claramente do que 

parece ser autêntico, mas também parece ser ficcionalizado, e, por isso, é paradoxal. 

Baudelaire faz-se um outro para si mesmo e, ao mesmo tempo, Baudelaire engana-se a 

si mesmo. Ele se reflete em si mesmo. Ele é um e outro. Ele é viajante, mas nunca realizou uma 

bela viagem. Ele é perverso, porém, obedece às mais banais regras de convivência social. Ele é 

solitário, mas está sempre entre multidões. Ele é terno, mas colérico. Ele é refinado, mas é 

escatológico, baixo. Para Sartre (1963), Baudelaire é uma figura dupla: todas as coisas que ele 

combate precisam existir para ele continuar combatendo. Ele quer ser uma coisa e outra. 

Pensando como Hugo Friedrich (1978), Baudelaire se projeta no nada. O nada é a alteridade de 

Baudelaire pois todas aquelas pessoas com quem ele quis manter laços mais profundos lhes 

foram tiradas. 

Segundo Sartre (1963), este é o grande drama baudelairiano: ser um e outro, ser dois, 

pois ser dois significa para o poeta ser o produtor e a testemunha de sua própria dor. E isso é o 

que ele afirma no poema “O Heautontimoroumenos”, poema de título complicado que empresta 

uma palavra grega, título de uma comédia de Terêncio, e significa aquele homem que pune a si 

próprio: 

Eu sou a faca e o talho atroz! 

Eu sou o rosto e a bofetada! 

Eu sou a roda e a mão crispada, 

Eu sou a vítima e o algoz! (BAUDELAIRE, 1985, p. 309) 

 

Nesse poema, o poeta é vítima e algoz de si mesmo, simultaneamente. Essa imagem é 

muito similar à metáfora do esgrimista que Benjamin usa para explicar Baudelaire. Com o lápis 

ou a pena, o poeta esgrime com força e rapidez para não deixar fugir as imagens que lhe 

surgem. Desse modo, ele contra-ataca seus próprios golpes com artes marciais. Lembremos o 

duplo em Poe que se iniciou como consciência crítica em textos criativos e, posteriormente, 

multiplicou-se em personalidades artísticas em todos os textos. O heautontimoroumenos de 

Baudelaire, dispara Coli (2005) é “o carrasco de si próprio, o duplo que encerra agredido e 

agressor, arma e ferida” (p. 299) se inicia também como uma duplicidade e, depois, revela-se 

múltiplo no heroísmo poético da capacidade que tem o poeta de assumir o papel de várias 

personagens. 

Sabendo que o dândi faz da perfeição algo essencial para sua criação artificial, podemos 

afirmar que o fruto dessa postura se pretende perfeito, ou seja, a poesia baudelairiana quer-se 

perfeita. O dandismo de Baudelaire é a dissimulação da transgressão, pois ele vive segundo as 

regras sociais, falsamente, tanto Baudelaire como dândi, mas, por trás de seu gentil e refinado 

sorriso, ele é insolente e colérico, ele abomina tudo aquilo que ele finge apreciar e acatar. 
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Para falar da obra de Baudelaire, e como ela era vista por ele mesmo, vejamos as 

seguintes afirmativas: “O que sempre encontrei de mais belo num teatro, na minha infância, e 

ainda agora, é o lustre, - um belo objecto luminoso, cristalino, complicado, circular e simétrico” 

(BAUDELAIRE, 1988, p. 60, grifo do autor). 

E ainda mais, na dedicatória a Arsène Houssaye, em Pequenos poemas em prosa: “Meu 

caro amigo, estou lhe remetendo um pequeno trabalho do qual não se poderia dizer sem 

injustiça que não tem pé nem cabeça, já que, pelo contrário, tudo nele é ao mesmo tempo 

cabeça e pé, alternados e reciprocamente” (BAUDELAIRE, 2007, p. 33). 

Ao deparar-se com tais fragmentos é possível compreender a poesia de Charles 

Baudelaire como um objeto circular, simétrico, claro, sem perder aspectos de obscuridade e 

mistério, permitindo perceber que os poemas baudelairianos podem ser lidos numa clave 

metafórica, estrutural, social, artística, estética, dentre tantas outras que lemos em tantos 

críticos, estudiosos e simples leitores de sua obra. Isso tudo não invalida, mas pelo contrário, 

valida e legitima a afirmação de que a obra de Baudelaire é uma poética da perfeição. 



74 

 

CONCLUSÃO 

 

O itinerário que propusemos em nosso trabalho revela nosso objetivo. Nos grandes 

acontecimentos que foram a modernidade e o Romantismo, destacar, como fundamental, o 

papel de Edgar Allan Poe e Charles Baudelaire na constituição e caracterização dessas linhas 

de força não é equívoco algum. Cada um, a seu modo, foi romântico e moderno. Apesar de 

termos privilegiado o Romantismo alemão, a fim de definir e elucidar os aspectos mais 

importantes e evidentes do movimento, sabemos que o espírito de época romântico teve 

particularidades distintas em cada lugar do mundo em que ele ocorreu. Sabemos também que, 

apesar das distinções, em todos os locais nos quais ele aconteceu, é possível enumerar 

algumas características comuns a todos os países onde o Romantismo obteve forma: 

subjetividade, ênfase e valorização por igual da emoção e da razão, o reconhecimento das 

várias facetas que um mesmo sujeito pode ter de acordo com o contexto são alguns dos 

aspectos comuns a todas as possibilidades de romantismo no mundo e comuns aos dois poetas 

que cotejamos nesse trabalho. 

Ambos poetas foram modernos a seu modo por trazerem propostas inovadoras para a 

estética de sua época e contribuíram para a ruptura com aquilo que ambos repeliam: aquilo 

que consideravam antigo, canônico. Tanto Poe quanto Baudelaire não queriam ser como os 

grandes e clássicos poetas de seu tempo. E o diálogo entre vida e obra de Poe e Baudelaire, 

embora seja visto com desconfiança por alguns estudiosos (Glória Carneiro do Amaral) e com 

muito entusiasmo por outros (Paul Valéry), é sintomático do processo de modernização que 

aconteceu na literatura do século XIX. Se em alguns momentos, por força de uma 

coincidência qualquer ou puro destino, Poe e Baudelaire apresentavam semelhanças e 

afinidades, em outros momentos, Baudelaire poderia sim ter forjado as semelhanças e as 

afinidades, mas isso não significa que essa aproximação não seja válida ou legítima. A 

simpatia que um sentia pelo outro já legitimava a afinidade entre os dois. E pensar que 

Baudelaire escolheu inserir Poe naquilo que Eliot (1989) chama de “herança literária eleita”, 

em vez de herdar automática e ingenuamente tudo que sua época lhe impusera, é reforçar o 

conceito de modernidade na literatura, no qual podemos compreender que o artista é crítico o 

suficiente para ter condições de separar e selecionar as suas próprias influências. Acreditamos 

em Valéry (2011) quando diz que Poe e Baudelaire, embora nunca tivessem se conhecido 

pessoalmente, pensavam projetos de poesia e crítica bastante semelhantes e, que em alguns 

momentos, o poeta francês foi quem materializou o que estava na intenção e no intelecto do 
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poeta norte-americano. O livro de confissões O meu coração a nu (1988) de Baudelaire ilustra 

muito bem essa afirmativa. 

Num primeiro momento, ao enfatizarmos a poética de Poe, consideramos, também, 

alguns apontamentos para o capítulo seguinte com a finalidade de relacioná-lo a Baudelaire. 

Compreendemos a modernidade como uma configuração de uma liberdade em vários âmbitos 

da vida humana e, corroborando isso, o Romantismo, bem similar à modernidade, 

desempenha o papel de romper com os valores antigos, principalmente nas artes. Depois 

disso, a inserção de Poe nessas configurações nos levariam a buscar nele características que 

ilustrem e exemplifiquem essas linhas de força. O que nos chamou e ainda chama atenção é a 

consciência crítica de Poe manifestada como um duplo da sua personalidade artística e 

criativa; como uma outra faceta, uma alteridade que é crítica, se revelando e se mesclando à 

criação e à faceta criativa. 

Esse duplo se tornou tão complexo que permitiu ao poeta se revelar como teórico, 

crítico e narrador, simultaneamente. Em seus textos, é possível aferir mais de duas atitudes 

artísticas. De dupla, então, a obra de Poe se tornou múltipla. Em contos como o “Os crimes na 

Rua Morgue” e “A carta furtada”, o detetive Dupin é tão astucioso que sua personalidade 

abrange características de crítico e teórico da literatura. Ademais, seu comportamento 

desemboca naquelas personas baudelairianas, cujo olhar analítico é marca fundamental de sua 

existência: flâneur, voyeur e badaud. Aproximando a obra dos dois poetas, é possível 

perceber uma confluência de estilos, aspectos, técnica e imagens. 

A excessiva preocupação com o estilo e o efeito que uma obra visa provocar fez com 

que Poe não se concentrasse única e majoritariamente em sua própria vida. Os arremates 

textuais contendo boa articulação de ideias foram, certamente, o cerne da composição poeana. 

Os dois parágrafos anteriores, bem como todos os momentos em que discutimos a vida 

e a obra poeanas, elucidam aspectos que garantem à obra de Poe a sua “despersonalização” e 

a sua estruturação embasada em personas literárias. E após uma pertinente problematização 

do escritor Poe, é coerente direcionarmos nossa análise a um de seus mais significativos 

leitores: Charles Baudelaire. 

Portanto, é correto dizer que acreditamos que Poe e Baudelaire praticaram uma lírica 

impessoal carregada de uma tensão entre o próprio eu e os outros ‘eus’ intrínsecos e 

extrínsecos a suas obras. E essa lírica impessoal era despojada de empirismo humano porque 

estava extrapolada de empirismo poético e intelectual. As experiências de leitura e de 

memória literária e cultural dos poetas possibilitaram a eles uma boa aptidão para a 

construção daquilo que T. S. Eliot chama de emoção poética, culminando naquilo que Poe 
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chama de unidade de efeito. Desse modo, Poe e Baudelaire, inseridos num estilo de época ao 

qual compreendemos como modernidade, foram individualmente modernos. 
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ANEXOS 

 

 

Alone (Edgar Allan Poe) 

 

From childhood's hour I have not been 

As others were; I have not seen 

As others saw; I could not bring 

My passions from a common spring. 

From the same source I have not taken 

My sorrow; I could not awaken 

My heart to joy at the same tone; 

And all I loved, I loved alone. 

Then- in my childhood, in the dawn 

Of a most stormy life- was drawn 

From every depth of good and ill 

The mystery which binds me still: 

From the torrent, or the fountain, 

From the red cliff of the mountain, 

From the sun that round me rolled 

In its autumn tint of gold, 

From the lightning in the sky 

As it passed me flying by, 

From the thunder and the storm, 

And the cloud that took the form 

(When the rest of Heaven was blue) 

Of a demon in my view. 

 

 

The raven (Edgar Allan Poe) 

 

Once upon a midnight dreary, while I pondered, weak and weary, 

  Over many a quaint and curious volume of forgotten lore, 

    While I nodded, nearly napping, suddenly there came a tapping, 

   As of some one gently rapping, rapping at my chamber door. 

  "'Tis some visitor," I muttered, "tapping at my chamber door- 

                Only this, and nothing more." 

 

    Ah, distinctly I remember it was in the bleak December, 

  And each separate dying ember wrought its ghost upon the floor. 

    Eagerly I wished the morrow;- vainly I had sought to borrow 

    From my books surcease of sorrow- sorrow for the lost Lenore- 

  For the rare and radiant maiden whom the angels name Lenore- 

                Nameless here for evermore. 
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    And the silken sad uncertain rustling of each purple curtain 

  Thrilled me- filled me with fantastic terrors never felt before; 

    So that now, to still the beating of my heart, I stood repeating, 

    "'Tis some visitor entreating entrance at my chamber door- 

  Some late visitor entreating entrance at my chamber door;- 

                This it is, and nothing more." 

 

    Presently my soul grew stronger; hesitating then no longer, 

  "Sir," said I, "or Madam, truly your forgiveness I implore; 

    But the fact is I was napping, and so gently you came rapping, 

    And so faintly you came tapping, tapping at my chamber door, 

  That I scarce was sure I heard you"- here I opened wide the door;- 

                Darkness there, and nothing more. 

 

    Deep into that darkness peering, long I stood there wondering, 

        fearing, 

  Doubting, dreaming dreams no mortals ever dared to dream before; 

    But the silence was unbroken, and the stillness gave no token, 

    And the only word there spoken was the whispered word, "Lenore!" 

  This I whispered, and an echo murmured back the word, "Lenore!"- 

                Merely this, and nothing more. 

 

    Back into the chamber turning, all my soul within me burning, 

   Soon again I heard a tapping somewhat louder than before. 

    "Surely," said I, "surely that is something at my window lattice: 

    Let me see, then, what thereat is, and this mystery explore- 

  Let my heart be still a moment and this mystery explore;- 

                'Tis the wind and nothing more." 

 

    Open here I flung the shutter, when, with many a flirt and 

        flutter, 

  In there stepped a stately raven of the saintly days of yore; 

    Not the least obeisance made he; not a minute stopped or stayed 

        he; 

    But, with mien of lord or lady, perched above my chamber door- 

  Perched upon a bust of Pallas just above my chamber door- 

                Perched, and sat, and nothing more. 

 

   Then this ebony bird beguiling my sad fancy into smiling, 

  By the grave and stern decorum of the countenance it wore. 

   "Though thy crest be shorn and shaven, thou," I said, "art sure no 

        craven, 

   Ghastly grim and ancient raven wandering from the Nightly shore- 
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  Tell me what thy lordly name is on the Night's Plutonian shore!" 

                Quoth the Raven, "Nevermore." 

 

    Much I marvelled this ungainly fowl to hear discourse so plainly, 

  Though its answer little meaning- little relevancy bore; 

    For we cannot help agreeing that no living human being 

    Ever yet was blest with seeing bird above his chamber door- 

  Bird or beast upon the sculptured bust above his chamber door, 

                With such name as "Nevermore." 

 

    But the raven, sitting lonely on the placid bust, spoke only 

  That one word, as if his soul in that one word he did outpour. 

    Nothing further then he uttered- not a feather then he fluttered- 

    Till I scarcely more than muttered, "other friends have flown 

        before- 

  On the morrow he will leave me, as my hopes have flown before." 

                Then the bird said, "Nevermore." 

 

     Startled at the stillness broken by reply so aptly spoken, 

  "Doubtless," said I, "what it utters is its only stock and store, 

     Caught from some unhappy master whom unmerciful Disaster 

     Followed fast and followed faster till his songs one burden bore- 

  Till the dirges of his Hope that melancholy burden bore 

                Of 'Never- nevermore'." 

 

    But the Raven still beguiling all my fancy into smiling, 

  Straight I wheeled a cushioned seat in front of bird, and bust and 

        door; 

    Then upon the velvet sinking, I betook myself to linking 

    Fancy unto fancy, thinking what this ominous bird of yore- 

  What this grim, ungainly, ghastly, gaunt and ominous bird of yore 

                Meant in croaking "Nevermore." 

 

    This I sat engaged in guessing, but no syllable expressing 

  To the fowl whose fiery eyes now burned into my bosom's core; 

    This and more I sat divining, with my head at ease reclining 

    On the cushion's velvet lining that the lamplight gloated o'er, 

  But whose velvet violet lining with the lamplight gloating o'er, 

                She shall press, ah, nevermore! 

 

    Then methought the air grew denser, perfumed from an unseen censer 

  Swung by Seraphim whose footfalls tinkled on the tufted floor. 

    "Wretch," I cried, "thy God hath lent thee- by these angels he 

        hath sent thee 
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    Respite- respite and nepenthe, from thy memories of Lenore! 

  Quaff, oh quaff this kind nepenthe and forget this lost Lenore!" 

                Quoth the Raven, "Nevermore." 

 

    "Prophet!" said I, "thing of evil!- prophet still, if bird or 

        devil!- 

  Whether Tempter sent, or whether tempest tossed thee here ashore, 

    Desolate yet all undaunted, on this desert land enchanted- 

    On this home by horror haunted- tell me truly, I implore- 

  Is there- is there balm in Gilead?- tell me- tell me, I implore!" 

                Quoth the Raven, "Nevermore." 

 

    "Prophet!" said I, "thing of evil- prophet still, if bird or 

        devil! 

  By that Heaven that bends above us- by that God we both adore- 

    Tell this soul with sorrow laden if, within the distant Aidenn, 

    It shall clasp a sainted maiden whom the angels name Lenore- 

  Clasp a rare and radiant maiden whom the angels name Lenore." 

                Quoth the Raven, "Nevermore." 

 

    "Be that word our sign in parting, bird or fiend," I shrieked, 

        upstarting- 

  "Get thee back into the tempest and the Night's Plutonian shore! 

    Leave no black plume as a token of that lie thy soul hath spoken! 

    Leave my loneliness unbroken!- quit the bust above my door! 

  Take thy beak from out my heart, and take thy form from off my 

        door!" 

               Quoth the Raven, "Nevermore." 

 

    And the Raven, never flitting, still is sitting, still is sitting 

  On the pallid bust of Pallas just above my chamber door; 

    And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming, 

    And the lamplight o'er him streaming throws his shadow on the 

        floor; 

  And my soul from out that shadow that lies floating on the floor 

                Shall be lifted- nevermore! 

 

 

Perte d’auréole (Charles Baudelaire) 

 

"- Eh! quoi! vous ici, mon cher? Vous, dans un mauvais lieu! vous, le buveur de 

quintessences! vous, le mangeur d'ambrosie! En vérité, il y a là de quoi me surprendre.  

   - Mon cher, vous connaissez ma terreur des chevaux et des voitures. Tout à l'heure, comme 

je traversais le boulevard, en grande hâte, et que je sautillais dans la boue, à travers ce chaos 
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mouvant où la mort arrive au galop de tous les côtés à la fois, mon auréole, dans un 

mouvement brusque, a glissé de ma tête dans la fange du macadam. Je n'ai pas eu le courage 

de la ramasser. J'ai jugé moins désagréable de perdre mes insignes que de me faire rompre les 

os. Et puis, me suis-je dit, à quelque chose malheur est bon. Je puis maintenant me promener 

incognito, faire des actions basses, et me livrer à la crapule, comme les simples mortels. Et me 

voici, tout semblable à vous, comme vous voyez! 

   - Vous devriez au moins faire afficher cette auréole, ou la faire réclamer par le 

commissaire.  

   - Ma foi! non. Je me trouve bien ici. Vous seul, vous m'avez reconnu. D'ailleurs la dignité 

m'ennuie. Ensuite je pense avec joie que quelque mauvais poète la ramassera et s'en coiffera 

impudemment. Faire un heureux, quelle jouissance! et surtout un heureux qui me fera rire! 

Pensez à X, ou à Z! Hein! comme ce sera drôle!" 

 

 

A une passante (Charles Baudelaire) 

La rue assourdissante autour de moi hurlait. 

Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse, 

Une femme passa, d'une main fastueuse 

Soulevant, balançant le feston et l'ourlet; 

Agile et noble, avec sa jambe de statue. 

Moi, je buvais, crispé comme un extravagant, 

Dans son oeil, ciel livide où germe l'ouragan, 

La douceur qui fascine et le plaisir qui tue. 

Un éclair... puis la nuit! — Fugitive beauté  

Dont le regard m'a fait soudainement renaître, 

Ne te verrai-je plus que dans l'éternité? 

Ailleurs, bien loin d'ici! trop tard! jamais peut-être! 

Car j'ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais, 

Ô toi que j'eusse aimée, ô toi qui le savais! 

 

Le coucher du soleil romantique (Charles Baudelaire) 

 

Que le soleil est beau quand tout frais il se lève, 

Comme une explosion nous lançant son bonjour ! 

- Bienheureux celui-là qui peut avec amour 

Saluer son coucher plus glorieux qu'un rêve ! 
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Je me souviens ! J'ai vu tout, fleur, source, sillon, 

Se pâmer sous son oeil comme un coeur qui palpite... 

- Courons vers l'horizon, il est tard, courons vite, 

Pour attraper au moins un oblique rayon ! 

 

Mais je poursuis en vain le Dieu qui se retire ; 

L'irrésistible Nuit établit son empire, 

Noire, humide, funeste et pleine de frissons ; 

 

Une odeur de tombeau dans les ténèbres nage, 

Et mon pied peureux froisse, au bord du marécage, 

Des crapauds imprévus et de froids limaçons. 

 

 

Correspondances (Charles Baudelaire) 

La Nature est un temple où de vivants piliers 

Laissent parfois sortir de confuses paroles; 

L'homme y passe à travers des forêts de symboles 

Qui l'observent avec des regards familiers. 

Comme de longs échos qui de loin se confondent 

Dans une ténébreuse et profonde unité, 

Vaste comme la nuit et comme la clarté, 

Les parfums, les couleurs et les sons se répondent. 

II est des parfums frais comme des chairs d'enfants, 

Doux comme les hautbois, verts comme les prairies, 

— Et d'autres, corrompus, riches et triomphants, 

Ayant l'expansion des choses infinies, 

Comme l'ambre, le musc, le benjoin et l'encens, 

Qui chantent les transports de l'esprit et des sens. 

 

Élévation (Charles Baudelaire) 

Au-dessus des étangs, au-dessus des vallées, 

Des montagnes, des bois, des nuages, des mers, 

Par delà le soleil, par delà les éthers, 

Par delà les confins des sphères étoilées, 

Mon esprit, tu te meus avec agilité, 

Et, comme un bon nageur qui se pâme dans l'onde, 
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Tu sillonnes gaiement l'immensité profonde 

Avec une indicible et mâle volupté. 

Envole-toi bien loin de ces miasmes morbides; 

Va te purifier dans l'air supérieur, 

Et bois, comme une pure et divine liqueur, 

Le feu clair qui remplit les espaces limpides. 

Derrière les ennuis et les vastes chagrins 

Qui chargent de leur poids l'existence brumeuse, 

Heureux celui qui peut d'une aile vigoureuse 

S'élancer vers les champs lumineux et sereins; 

Celui dont les pensers, comme des alouettes, 

Vers les cieux le matin prennent un libre essor, 

— Qui plane sur la vie, et comprend sans effort 

Le langage des fleurs et des choses muettes! 

 

Les Promesses d'un visage (Charles Baudelaire) 

J'aime, ô pâle beauté, tes sourcils surbaissés,  

    D'où semblent couler des ténèbres;  

Tes yeux, quoique très-noirs, m'inspirent des pensers  

    Qui ne sont pas du tout funèbres. 

Tes yeux, qui sont d'accord avec tes noirs cheveux,  

    Avec ta crinière élastique,  

Tes yeux, languissamment, me disent: «Si tu veux,  

    Amant de la muse plastique, 

Suivre l'espoir qu'en toi nous avons excité,  

    Et tous les goûts que tu professes,  

Tu pourras constater notre véracité  

    Depuis le nombril jusqu'aux fesses; 

Tu trouveras au bout de deux beaux seins bien lourds,  

    Deux larges médailles de bronze,  

Et sous un ventre uni, doux comme du velours,  

    Bistré comme la peau d'un bonze, 

Une riche toison qui, vraiment, est la soeur  

    De cette énorme chevelure,  

Souple et frisée, et qui t'égale en épaisseur,  

    Nuit sans étoiles, Nuit obscure!» 
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Sur Le Tasse en prison (Charles Baudelaire) 

 

Le poète au cachot, débraillé, maladif, 

Roulant un manuscrit sous son pied convulsif, 

Mesure d'un regard que la terreur enflamme 

L'escalier de vertige où s'abîme son âme. 

 

Les rires enivrants dont s'emplit la prison 

Vers l'étrange et l'absurde invitent sa raison ; 

Le Doute l'environne, et la Peur ridicule, 

Hideuse et multiforme, autour de lui circule. 

 

Ce génie enfermé dans un taudis malsain, 

Ces grimaces, ces cris, ces spectres dont l'essaim 

Tourbillonne, ameuté derrière son oreille, 

 

Ce rêveur que l'horreur de son logis réveille, 

Voilà bien ton emblème, Ame aux songes obscurs, 

Que le Réel étouffe entre ses quatre murs ! 

 

 

Les Aveugles (Charles Baudelaire) 

 

Contemple-les, mon âme; ils sont vraiment affreux! 

Pareils aux mannequins; vaguement ridicules; 

Terribles, singuliers comme les somnambules; 

Dardant on ne sait où leurs globes ténébreux. 

 

Leurs yeux, d'où la divine étincelle est partie, 

Comme s'ils regardaient au loin, restent levés 

Au ciel; on ne les voit jamais vers les pavés 

Pencher rêveusement leur tête appesantie. 

 

Ils traversent ainsi le noir illimité, 

Ce frère du silence éternel. Ô cité! 

Pendant qu'autour de nous tu chantes, ris et beugles, 

 

Éprise du plaisir jusqu'à l'atrocité, 

Vois! je me traîne aussi! mais, plus qu'eux hébété, 

Je dis: Que cherchent-ils au Ciel, tous ces aveugles? 
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