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RESUMO:  O presente  artigo  procura  analisar  como  a  melancolia  e  a  ironia  participam da
elaboração de uma estratégia de produção literária na qual  Charles Baudelaire expressa seu
repúdio  aos  rumos  e  preceitos  adotados  pela  sociedade  burguesa  industrial  e  escreve
simultaneamente para e contra o seu público alvo. Abordados a partir da tentativa de renovar os
motivos e a forma poética, os conceitos parecem conjugar uma predisposição individual a um
posicionamento  negativo  ou  questionador  perante  a  história,  descrevendo,  dessa  forma,  o
desencanto  e  o  pessimismo  do  poeta  diante  das  transformações  e  rumos  defendidos  pela
organização social humana durante a inauguração da modernidade. A análise enfoca a criação
do poema em prosa e a nova condição do literato na tentativa de expor a opressão e alguns dos
percalços enfrentados pelo lírico diante da necessidade de produzir uma nova faceta do belo e,
ao mesmo tempo, ter de conduzir sua arte ao mercado. As obras Que é a literatura?, de Jean-
Paul  Sartre,  O conceito de  ironia,  de  Soren A.  Kierkegaard,  Quadros  parisienses,  de  Dolf
Oehler,  e  Baudelaire:  um lírico no auge  do  capitalismo,  de  Walter  Benjamin,  compõem a
principal base teórica de nossa argumentação.
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Sou como o rei sombrio de um país chuvoso,
Rico, mas incapaz, moço e, no entanto, idoso.

(BAUDELAIRE, “Spleen”, As flores do Mal, 1985, p. 295; tradução 
de Ivan Junqueira).

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

horizonte. Com a cabeça pousada sobre um braço e o olhar contemplativo, ele sonda as

ruínas  ao redor  enquanto sua imaginação flerta  com o desconhecido.  A melancolia,

como  suscita  o  quadro  renascentista,  parece  abranger  sentimentos  como  o  tédio,  a

nostalgia  e  a  suspeição  de  que  a  realidade  não  condiz  com  aquilo  que  se  deseja.

Tradicionalmente associada ao isolamento mórbido e à inventividade, ela participa da

construção da imagem do poeta maldito, isto é, do lírico questionador ou identificado

com a negatividade. 

Tentar  mensurar  sua  importância  para  a  literatura,  sobretudo  a  partir  do

Romantismo, faz com que logo se pense em Charles Baudelaire. Afinal, como se sabe,



além de reunir  todos os sintomas e humores característicos do melancólico,  como o

gênio bilioso e a excentricidade, esse autor conscientemente a tornou um de seus mais

preciosos motivos  poéticos, conjugando uma predisposição individual ao objetivo de

revitalizar a lírica.

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

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

estratégia de produção literária. Sua análise requer, portanto, muita atenção e acuidade

na abordagem, sobretudo para que a argumentação não resvale no biografismo ou na

mera  descrição  psicológica.  Para dirimir  esse  risco  e  enfocar  apenas  os  resultados

literários  dessa  relação,  estabelecemos  uma  hipótese:  Baudelaire,  cônscio  de  sua

condição  e  possibilidades,  refinou  a  melancolia  de  modo  a  torná-la  uma  agente  da

renovação poética e de seu posicionamento perante a história. 

Descortinando  essa  suposição  a  partir  das  características  que  compõem  o

sentimento, se nota que a melancolia possui ao menos duas feições que se sobressaem

ou são mais facilmente reconhecíveis: o tédio e a nostalgia. Ambas, como logo se vê,

expressam a insatisfação ou o não contentamento,  isto é, o desejo por algo novo ou

diferente  do  que  se  tem  ou  vive.  O  tédio,  aborrecimento  ou  ennui,  como  prefere

Baudelaire,  suscita  o  esmorecimento  perante  uma  realidade  ou  estado  que  perdura

apesar de não dispor mais do vigor e do brilho do passado. A nostalgia, estimulada pela

vontade de se alhear ou se evadir da condição presente, coaduna a inconformidade e o

enfado à estetização de um período acalentado pela  memória,  contribuindo,  a  partir

disso, tanto para o isolamento quanto para a inventividade. 

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

cooperam para suscitar  a terceira  característica  da melancolia:  a  suspeição de que a

realidade  não  corresponde  ao  que  se  pretende  ou  deseja.  Esse  último  sentimento,

diretamente  relacionado  ao  estabelecimento  de  uma postura  negativa  com relação  à

existência, por vezes se apresenta como uma mácula ou enfermidade irreparável. Uma

vez afetado por ela, o poeta aparentemente se torna incapaz de apreciar o que quer que

seja. Ele continua a caminhar à procura de versos e motivos,  mas tudo ao seu redor

passa a ser somente ruína. Seu olhar, treinado pelos anos de flânerie, ainda capta o belo



onde quer que ele transpareça,  mais as flores não dispõem mais do viço de outrora,

como afirma Baudelaire, nos versos do segundo “Spleen” de  As flores do Mal: “Sou

como um camarim onde há rosas  fanadas,  /  Em meio  a  um turbilhão  de modas  já

passadas” (BAUDELAIRE, 1985, p. 293; tradução de Ivan Junqueira). 

Repare-se, nesse sentido, que o poema com que abrimos a presente comunicação

expressa justamente os efeitos ou sintomas da enfermidade melancólica. Terceiro dos

quatro  poemas  de  As  flores  do  Mal intitulado  “Spleen”,  seus  versos  e  imagens

antitéticas  suscitam o contraste  entre a perene insatisfação e angústia de um rei e a

opulência de sua condição. 

O termo “Spleen”, além de batizar a primeira seção de As flores do Mal, “Spleen

e Ideal”, constitui um conceito extremamente importante para Baudelaire. Composto a

partir  do  amálgama  da  melancolia  a  outras  correntes  de  pensamento,  como  a  da

antiphysis e a do pecado original católico, ele configura um misto de desgosto e tristeza

diante do que o autor supõe ser a inevitável degradação da espécie humana. Oriundo da

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

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

inventividade genial. 

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

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

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

movimento romântico e as dificuldades de revitalizar a lírica. Era bastante evidente que

revivificar  o verso francês,  após os feitos e as obras de Lamartine,  Gautier e Hugo,

exigia a criação de algo inédito e completamente diferente de tudo já produzido.

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

era, sob esse prisma, apenas um promissor começo. E Baudelaire sabia que para sua

produção ter visibilidade ela precisava ser radicalmente diferente de tudo o que a havia

precedido. Walter Benjamin, em Baudelaire: um lírico no auge do capitalismo, sintetiza

a complexidade do desafio ao afirmar que



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

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

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

marginalizados  e  demais  oprimidos  pelo  produtivismo  industrial.  Trabalhando  com

motivos e elementos desprezado por seus pares, como o grotesco e a marginalidade, ele

descobriu  que  era  possível  conjugar  suas  predisposições  subjetivas  à  intenção  de

produzir o belo de modo absolutamente original.

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

ressentimento  do  literato  com sua  nova  condição  na  sociedade  burguesa  industrial.

Realocado socialmente e desprovido dos privilégios de que dispunha durante o Antigo

Regime, o autor passou a ser obrigado a vender sua arte e cooperar com a ideologia

burguesa para sobreviver. Essa situação, combinada ao humor melancólico e à oposição

ao mito do progresso, terminou por configurar o que Jean-Paul Sartre, em O que é a

literatura?, descreve como uma marginalização subjetiva e objetiva. O literato, segundo

o  filósofo,  “decide  escrever  para  reivindicar  sua  marginalização  de  classe,  que  ele

assume e transforma em solidão” (SARTRE, 2006, p. 81).

A  obrigação  de  equacionar  a  busca  ao  belo  à  própria  subsistência  leva

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

estratégia  de  produção  literária  em  que  escreve  simultaneamente  para  e  contra  a

burguesia.  Nomeada  por  Dolf  Oehler,  em  Quadros  parisienses,  como  estética

antiburguesa,  esse  expediente  pressupõe  que  o  escritor  oriente  “a  sua  estratégia  de

público  inteiramente  pela  burguesia,  no  sentido  de  que  esta  é  ao  mesmo  tempo

destinatária – a obra será como que “maquiada” para ela – e alvo – se possível, sem que

ela própria o perceba” (OEHLER, 1997, p. 15).



O ardil  pressupõe  a  construção  de  um texto  dotado  de  múltiplas  superfícies

interpretativas e tem no logro o seu principal artifício. Assim, como é usual a qualquer

embuste, ele apresenta uma isca e uma arapuca, se constituindo da seguinte forma: a

superfície textual apresenta uma provocação e atua como chamariz, atraindo para um

segundo estrato, denso e ácido, que aguarda para ser descoberto pelo leitor desconfiado,

para o qual a realidade não é tão óbvia ou rasa como faz parecer o senso comum da

sociedade. 

O  estratagema  articula  o  que  se  pode  chamar  de  armadilha  para  o

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

poeta – enquanto sujeito melancólico e irônico – crê ser errado ou torto na existência.

Observe-se, em favor desse argumento, que, segundo Oehler,

Baudelaire queria desenvolver a capacidade de discernimento dos 
defensores da liberdade, cujo partido tomara antes da eclosão da 
Revolução de Fevereiro e que jamais renegou, a despeito daquilo que 
a fama, secundada pela crítica literária e pela filologia, possa ter 
divulgado a seu respeito; queria ajudar a torná-los mais perceptivos e 
confiantes e, para tanto, assumiu inteiramente o papel de agente 
secreto ou conspirador: orientava-se menos, porém, pela nova classe 
do proletariado do que propriamente contra a burguesia (OEHLER, 
1997, p. 16).

A  adoção  dessa  tática  reforça  o  entendimento  de  que  Baudelaire

conscientemente  se  opõe aos  rumos  e  preceitos  advogados pela  sociedade  burguesa

industrial. Nesse ponto, em que se prenunciam os riscos do posicionamento negativo ou

questionador, convém destacar o emprego de outro conceito extremamente poderoso: a

ironia.

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

opõe. Ela aponta e amplifica os defeitos de seus alvos enquanto esconde as verdadeiras

intenções de seu emissor, suscitando entendimentos sem, na verdade, propor ou indicar

soluções.  Esse  procedimento,  calcado  no  uso  de  ambiguidades  e  na  abertura  de

múltiplas interpretações, possibilita realizar a crítica de maneira indireta e sem se opor

frontalmente, o que contribui para a preservação da liberdade do autor, uma vez que o



alça  a  uma  posição  de  suposta  suspensão  dialética.  Soren  A.  Kierkegaard,  em  O

conceito de ironia, afirma, a esse respeito, que 

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

Baudelaire  usa  a  ironia  e  as  ambivalências  para  configurar  o  que  Walter

Benjamin chama de postulação duplamente objetiva, isto é, quando os versos apontam e

permitem múltiplas possibilidades de entendimento.  Esse método de criação tem em

vista,  além  do  desenvolvimento  da  estratégia  de  produção  literária  previamente

mencionada, a preocupação do poeta com o cerceamento de sua liberdade.

Convém dizer, ao se prenunciar o papel da recepção no processo criativo, que

durante a modernidade os leitores não se restringiam mais a um pequeno contingente de

especialistas ou semiespecialistas. O público havia se tornado um agente poderoso, que

simultaneamente estimulava e tentava orientar a produção literária através da imposição

do que passou a se chamar simplesmente por o gosto.

O poder desse espectro, que passa a acompanhar o sucesso ou a condenação do

autor a partir da modernidade, está longe de ser uma fantasia. O processo de censura

sofrido por Baudelaire em 1857, após os ataques do Le Figaro à publicação de As flores

do Mal, constitui a maior prova que de fato existiam motivos para se preocupar. 

Curiosamente, contudo, esse contratempo pode ter sido justamente a motivação

que faltava para que o autor levasse adiante o propósito de renovar a poesia através da

produção de uma faceta original do belo. Afinal, após o lançamento da segunda edição

de As flores do Mal, em fevereiro de 1861, ele escreveu uma carta ao seu editor, Arsène

Houssaye, anunciando que passaria se dedicar ao poema em prosa, uma forma literária

heterogênea e desprovida de raízes clássicas. 

A adoção dessa forma híbrida permitiu que Baudelaire intensificasse a estratégia

de escrever para e contra a burguesia e finalmente realizasse o objetivo de renovar a

forma poética em terras gaulesas. Note-se, nesse sentido, que o movimento romântico



ainda não havia conseguido superar o uso das formas clássicas. A revitalização do verso

francês, após o Classicismo, ocorreu por meio da introdução de novos motivos poéticos

e da revalorização da oratória, inflamada pelos acontecimentos da arena política. 

As formas consagradas, como o soneto e o alexandrino, continuaram a servir os

poetas muitíssimo bem, já que a cesura, o dístico e outras determinações da métrica

clássica atendiam perfeitamente aos procedimentos do gosto romântico, como o uso da

rima, a construção de antíteses, a enumeração, entre outros. 

Ao  reelaborar  uma  forma  poética  sem  vínculo  com  a  tradição  e  inovar

radicalmente  na  seleção  dos  motivos,  Baudelaire  conseguiu  finalmente  revitalizar  a

poesia. Essa renovação, contudo, não se circunscreve à introdução ou reelaboração de

uma forma, ela abrange o uso e as delimitações que o autor aponta e as possibilidades

abertas a partir disso.

Baudelaire,  na  conhecida  carta  a  Arsène  Houssaye,  afirma  que  deseja  tentar

fazer algo análogo ao que fez Aloysius Bertrand, em Gaspard de la Nuit. Investigando

melhor o que seria esse desejo, vemos que ele pretendia aplicar “à descrição da vida

moderna,  ou melhor,  de uma  vida moderna e mais abstrata,  o procedimento que ele

havia aplicado à pintura da vida antiga, tão estranhamente pitoresca” (BAUDELAIRE,

1980, p. 161; tradução nossa).

Baudelaire  menciona  o  aspecto  pitoresco  da  vida  antiga  para  destacar  o

componente autóctone descoberto por Bertrand para criar a atmosfera fantasmagórica e

melancólica de sua composição. Note-se, com relação a isso, que Bertrand, utilizando a

longa história de ocupação humana de Dijon, não precisou buscar no estrangeiro, como

Chateaubriand ou Hugo, elementos exóticos para sua poesia. O que se percebe, de fato,

é que ele reuniu lendas e tradições locais à balada medieval e ao grotesco e, assim,

compôs um relato fantástico no qual se altera o deslocamento do caminhante romântico:

ao invés do espaço físico, o percurso se desenrola nas infinitas dimensões do tempo.

Registre-se,  em  vista  dessa  sintética  descrição,  que  o  que  Baudelaire  mais

aprecia em Bertrand é o uso do elemento histórico e pitoresco para criar uma atmosfera

na qual se entrelaça a magia à melancolia. É preciso sublinhar, no entanto, que o lírico



reelabora  esses  elementos  em  vista  de  uma  nova  mitologia,  centrada  na  grande

metrópole e na opressão e artificialidade da sociedade burguesa industrial. 

A associação entre magia e melancolia retorna, desse modo, transfigurada em

uma  fantasmagoria  urbana,  produzida  pelos  vapores  da  fábrica  e  pela  poluição  da

cidade.  Assim,  em meio à névoa asfixiante  da grande metrópole,  o flâneur,  atuando

como espião, conspirador ou detetive, canta as batalhas do marginal e do operário, os

gladiadores ou heróis que diariamente lutam pela própria subsistência. 

Destacando-se, por fim, o funcionamento da estratégia antiburguesa, se percebe

que Baudelaire utiliza a linguagem do folhetim para exaltar a capacidade informativa do

poema  em  prosa  e,  com  isso,  atrair  mais  facilmente  os  leitores  burgueses.  A

predisposição  à  intelecção  da  parcela  em prosa  estabelece  uma  diferença  frente  ao

poema versificado, cujo perfil é eminentemente cifrado, e constitui uma tentativa, ao

que parece, de ludibriar ou desarmar a resistência de alguns leitores frente a um texto

codificado.

É possível dizer que a predisposição à clareza funciona como quando se acende

uma luz artificial no campo: os leitores, assim como ocorre com os insetos, são atraídos

pela narrativa de um fato corriqueiro, extraído da cobertura jornalística. Seduzidos pela

provocação e  ávidos  por  uma novidade,  eles  cercam a fonte  luminosa  em frenética

excitação, até que a proximidade com a superfície incandescente do objeto os leva a

conhecer as camadas profundas do texto, nas quais o poeta organizou um encontro com

a mais profunda negatividade. 

Baudelaire  conjugou  a  melancolia  à  ironia  para  sintetizar  sua  oposição  ao

produtivismo industrial e expressar uma nova etapa da subjetividade. A elaboração de

uma  estratégia  literária,  juntamente  à  adoção  de  uma  forma  híbrida  e  sem  raízes

clássicas, permitiu que o autor abrisse uma via para a produção do belo a partir de um

posicionamento  conscientemente  crítico  aos  rumos  e  preceitos  defendidos  pela

sociedade burguesa industrial.
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