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Resumo: Neste artigo, pretendemos por meio de um panorama de leitura das obras de Charles 
Baudelaire (1821-1867), poeta francês do século XIX, e Carlos Drummond de Andrade (1902-
1987), poeta brasileiro do século XX, entender quais são os pontos em comum na poesia dos 
dois Carlos e como o poeta parisiense influencia na obra do poeta mineiro. Para isso, buscamos 
definir o que entendemos por modernidade, mesmo que seja de maneira provisória, a fim de 
levantarmos os motes em comum na poesia dos dois poetas, procurando entender a importância 
que a cidade assume, como lugar onde a poesia moderna pode se realizar plenamente. Buscamos 
investigar também se a experiência com a linguagem poética de ambos os poetas se tangenciam 
e de que forma elas se aproximam, revelando assim pontos de contatos. Para isso, nos valemos 
principalmente das reflexões encontradas em trabalhos de Benjamin (1989), Berman (1986), 
Gomes (1994), Pagoto e Souza (2008), Paz (1984), Abes (2010) e Miranda (2011). 
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Modernidade 

 

A “modernidade” vem sendo discutida, de forma interdisciplinar, ao longo de 

décadas. No entanto, o que se sabe é que não há uma definição cabal sobre ela, e que 

nas diferentes áreas do conhecimento, a definição adotada é sempre provisória. 

Para Pagoto e Souza (2008), o debate entre o que é antigo e o que é moderno 

sempre fez parte das sociedades e esteve presente em todas as épocas. O que difere é 

que a nossa sociedade se autodenominou moderna. 

Rousseau é apontado pela crítica como o primeiro a refletir sobre a 

modernidade, pois viveu em um terreno de constantes transformações, em uma época de 
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grande crescimento urbano. Para Paz (1984), Rousseau foi o primeiro a cunhar o termo 

moderniste com o sentido admitido pelos séculos XIX e XX. 

No entanto, é com Baudelaire que a palavra “modernidade” realmente se fixa. 

Só depois do emprego que Baudelaire faz dela, e a partir do modo como a define nos 

seus textos, é que o conceito passa a ser discutido. Em “O pintor da vida moderna” 

(1859-60), obra de maturidade do poeta francês, a modernidade é definida como 

efêmera e fugidia, mas também como eterna e imutável. Baudelaire define modernidade 

como o caráter contraditório dos novos tempos. 

  Berman (1986) aponta a divisão da modernidade em três fases, sendo a 

primeira delas do século XVI até o fim do século XVIII, chamada de fase inicial, na 

qual se enquadra Rousseau; a segunda fase seria o século XIX, com críticos importantes 

como Marx e Nietzsche, marcado pelas grandes transformações nas cidades, com suas 

fábricas, jornais diários, telégrafos, etc., sobretudo com o estabelecimento de um 

mercado mundial; e a terceira fase seria a do século XX, a dos grandes avanços 

científicos e tecnológicos, e das grandes obras de arte.  

 Ainda, segundo Berman (1986), ao percorrermos a obra de Baudelaire podemos 

ver que o autor expõe  visões distintas sobre o que é a modernidade, podendo umas se 

oporem às outras, contudo, todas são elaboradas com originalidade e profundidade. Para 

o crítico, podemos fazer a distinção entre modernidade pastoral, aquela que compreende 

a burguesia interessada no progresso humano; e a antipastoral, na qual o escritor francês 

compreende que o progresso leva à decadência. 

 Baudelaire viveu em um momento histórico propício, que lhe permitiu participar 

das transformações que a belle époque operou em Paris, a capital do século XIX,  nas 

palavras de Benjamin. O poeta presenciou as grandes transformações na estrutura da 

cidade, operadas por Haussmann1, e viu eclodir as rápidas transformações ocasionadas 

pela Revolução Industrial. 

 

Baudelaire, um homem pleno do século XIX, vive e capta 
intensamente esse momento em que o capitalismo industrial recém-
instaurado molda a vida citadina dos grandes aglomerados, as pessoas, 
no interior das multidões, se chocam, as vitrines envidraçadas das 
galerias exibem fetiches mercadológicos, a última moda exposta 
sedutoramente, oferece-se ao consumo imediato, a fotografia, recém 

                                                             
1 O Barão George-Eugène Haussmann (1809-1891), prefeito de Paris entre 1853-1870, foi autor da 
primeira intervenção urbana dos tempos modernos na Europa, derrubando a Paris de herança medieval, 
abrindo grandes e largas avenidas e bulevares, modernizando a capital, visando, sobretudo, evitar ações 
das classes perigosas (dangereuses) e de revoltosos, como ocorrera na revolução de 1948. 
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inventada, estabelece um novo olhar perceptivo. (MIRANDA, 2011, 
p. 80-81) 

 

 Décadas mais tarde, no Brasil, o poeta mineiro Carlos Drummond de Andrade 

foi quem viveu um período de grandes transformações, e assim como o poeta francês, 

foi sensível a elas. Drummond, ele mesmo, vivenciou a mudança do campo para cidade, 

saindo de Itabira-MG, cidade provinciana, passando por Belo Horizonte-MG, projetada 

para ser industrial, para fixar residência na então capital do país, a cidade do Rio de 

Janeiro-RJ. 

 No início do século XX, sobretudo nas décadas de 20 e 30, o Brasil passa por 

um processo de transição econômica e social, deixando de ser um país 

predominantemente rural e passando a ser urbano, além de ter sua economia deixando 

de seguir um modelo primário exportador e passando a ter um padrão de crescimento 

para dentro, ou seja, promovendo a industrialização e, consequentemente, a 

urbanização. 

 Para Pagoto e Souza (2008), assim como o pioneiro e profeta da modernidade, 

Baudelaire, Drummond esteve no centro do “redemoinho” social da modernidade, sua 

poesia compõe o cenário de todo o século XX: 

 

No Brasil, o escritor que conseguiu aliar o progresso material e social 
à poesia foi Carlos Drummond de Andrade [...] realizou um 
movimento arquetípico: da fazenda para cidade. Possivelmente é o 
poeta mais representativo do século XX, tendo vivido seus dissabores 
e glórias e assistido a grandes transformações urbanas. (PAGOTO e 
SOUZA, 2008, p. 65) 

 

 Deste resumido percurso que fizemos sobre a modernidade, perpassando pela 

Paris de Baudelaire, e pelo Brasil de Drummond, podemos inferir que a cidade e o 

conceito de capitalismo são indispensáveis para a poesia moderna. 

 

Cidade: lugar onde a poesia moderna pode se realizar plenamente 

 

A cidade é o palco onde os poetas modernos encenam a sua poesia. É nas 

grandes metrópoles capitalistas que poetas como Baudelaire e Drummond encontram 

grande parte da matéria de sua poesia.  

 
A metrópole capitalista com a vida angustiante, os intermináveis 
atentados aos seus habitantes, converte-se em constante estímulo para 
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a modernidade e as vanguardas que encontram aí o lugar ideal para 
produzir e confrontar suas propostas. A grande cidade se converte em 
depositária de todas as paixões. As diversas linguagens e aspirações 
artísticas e ideológicas medem-se por sua relação com o 
metropolitano. A cidade aparece como o lugar por excelência onde se 
sentem, de forma mais agudizada, as consequências do 
desenvolvimento do sistema capitalista e da Revolução Industrial 
(GOMES, 1994, p. 35) 

 

A sensibilidade dos poetas captam o mundo contraditório que segue seu rumo no 

cotidiano frenético das chaminés das fábricas, do transito caótico, da coisificação do 

homem, na multidão transeunte, etc. 

Baudelaire e Drummond se aproximam ao se verem solitários em meio às 

multidões destas grandes cidades. O sentimento de solidão é um mote comum da poesia 

dos dois Carlos. Nos poemas “A uma passante”2 e “A bruxa” nos deparamos com essa 

dicotomia multidão/solidão, nos quais as personas líricas se compreendem, ao mesmo 

tempo, rodeada por uma multidão agitada, e sozinha. 

 

A uma passante 

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, 2012, p.93)  

 
Baudelaire capta nessa mulher que passa conjuntamente com o conglomerado de 

transeuntes a impossibilidade de se comunicar em meio à multidão. Temos ao mesmo 

tempo na figura da passante, a proximidade das pessoas, proporcionada pelo convívio 

                                                             
2 Tradução do poema “À une passante”, de Baudelaire, por Ivan Junqueira 
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citadino, a observação, marcada pela troca de olhares, contudo, tudo isso se esvai com o 

sentimento de não realização, de frustração, característico da sociedade moderna que é 

veloz e, contraditoriamente, fechada em sua individualidade. 

Drummond escancara o sentimento solitário ao se ver em uma metrópole 

trancado no quarto: Estou sozinho no quarto / estou sozinho na América; Estou só, não 

tenho amigo. 

A Bruxa 

Nesta cidade do Rio, 
de dois milhões de habitantes, 

estou sozinho no quarto, 
estou sozinho na América. 

Estarei mesmo sozinho? 
Ainda há pouco um ruído 

anunciou vida ao meu lado. 
Certo não é vida humana, 

mas é vida. E sinto a bruxa 
presa na zona de luz. 

De dois milhões de habitantes! 
E nem precisava tanto… 
Precisava de um amigo, 

desses calados, distantes, 
que lêem verso de Horácio 
mas secretamente influem 
na vida, no amor, na carne. 
Estou só, não tenho amigo, 

e a essa hora tardia 
como procurar amigo? 

E nem precisava tanto. 
Precisava de mulher 

que entrasse neste minuto, 
recebesse este carinho, 

salvasse do aniquilamento 
um minuto e um carinho loucos 

que tenho para oferecer. 

Em dois milhões de habitantes, 
quantas mulheres prováveis 

interrogam-se no espelho 
medindo o tempo perdido 

até que venha a manhã 
trazer leite, jornal e clama. 

Porém a essa hora vazia 
como descobrir mulher? 

Esta cidade do Rio! 
Tenho tanta palavra meiga, 
conheço vozes de bichos, 

sei os beijos mais violentos, 
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viajei, briguei, aprendi. 
Estou cercado de olhos, 

de mãos, afetos, procuras. 
Mas se tento comunicar-me 

o que há é apenas a noite 
e uma espantosa solidão. 

Companheiros, escutai-me! 
Essa presença agitada 

querendo romper a noite 
não é simplesmente a bruxa. 

É antes a confidência 
exalando-se de um homem. 

(ANDRADE, 2012, p. 26-27) 

 

No interior das multidões que habitam essas cidades encontramos também a 

figura do flâneur, tão bem explorada por Baudelaire. O poeta francês, na obra “O pintor 

da vida moderna”, define o flâneur como “uma pessoa que anda pela cidade a fim de 

experimentá-la”.  

 

No interior das multidões compactas desses novos lugares urbanos, 
constituídas de homens do mundo dos negócios, pessoas do grand 
monde parisiense, donas de casa, pintores, poetas e outros intelectuais 
e artistas de distintas naturezas, desempregados, transeuntes anônimos 
de diversos tipos e procedências, em frenética movimentação, 
encontra-se o flâneur, solitária personagem que, a um só tempo, 
integrada e afastada das multidões citadinas, a tudo observa, 
devaneando a seu pensar, deambulando pela cidade, com seu ritmo 
próprio. A flânerie torna-se uma prática difundida do seio da moderna 
sociedade parisiense. (MIRANDA, 2011, p. 80) 

 

Baudelaire e Drummond também se interseccionam na flânerie, pois ambos 

eram passeantes que observavam a cidade e suas transformações e, com a sensibilidade 

de poeta, colocavam suas impressões, experiências e constatações sobre a cidade e a 

vida citadina na poesia. 

Vagueando pelas ruas do Rio de Janeiro, Drummond assume seu lado flâneur 

em seus versos, como podemos ver nos poemas “Soneto da perdida esperança” e “A flor 

e a náusea”: Preso à minha classe e a algumas roupas / vou de branco pela rua cinzenta. 

 

Soneto da perdida esperança 

Perdi o bonde e a esperança. 
Volto pálido para casa. 

A rua é inútil e nenhum auto 
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passaria sobre meu corpo. 
 

Vou subir a ladeira lenta 
em que os caminhos se fundem. 

Todos eles conduzem ao 
princípio do drama e da flora. 

 
Não sei se estou sofrendo 

ou se é alguém que se diverte 
por que não? Na noite escassa 

 
com um insolúvel flautim. 
Entretanto há muito tempo 

nós gritamos: sim! Ao eterno. 

(ANDRADE, 2012, p.21) 

 

A Flor e a Náusea 

Preso à minha classe e a algumas roupas, vou de branco pela rua cinzenta. 
Melancolias, mercadorias, espreitam-me. 

Devo seguir até o enjôo? 
Posso, sem armas, revoltar-me? 

Olhos sujos no relógio da torre: 
Não, o tempo não chegou de completa justiça. 

O tempo é ainda de fezes, maus poemas, alucinações e espera. 
O tempo pobre, o poeta pobre 
fundem-se no mesmo impasse. 

Em vão me tento explicar, os muros são surdos. 
Sob a pele das palavras há cifras e códigos. 
O sol consola os doentes e não os renova. 

As coisas. Que tristes são as coisas, consideradas sem ênfase. 

Vomitar este tédio sobre a cidade. 
Quarenta anos e nenhum problema 

resolvido, sequer colocado. 
Nenhuma carta escrita nem recebida. 
Todos os homens voltam para casa. 

Estão menos livres mas levam jornais 
e soletram o mundo, sabendo que o perdem. 

Crimes da terra, como perdoá-los? 
Tomei parte em muitos, outros escondi. 
Alguns achei belos, foram publicados. 

Crimes suaves, que ajudam a viver. 
Ração diária de erro, distribuída em casa. 

Os ferozes padeiros do mal. 
Os ferozes leiteiros do mal. 

Pôr fogo em tudo, inclusive em mim. 
Ao menino de 1918 chamavam anarquista. 

Porém meu ódio é o melhor de mim. 
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Com ele me salvo 
e dou a poucos uma esperança mínima. 

Uma flor nasceu na rua! 
Passem de longe, bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. 

Uma flor ainda desbotada 
ilude a polícia, rompe o asfalto. 

Façam completo silêncio, paralisem os negócios, 
garanto que uma flor nasceu. 

Sua cor não se percebe. 
Suas pétalas não se abrem. 

Seu nome não está nos livros. 
É feia. Mas é realmente uma flor. 

Sento-me no chão da capital do país às cinco horas da tarde 
e lentamente passo a mão nessa forma insegura. 

Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. 
Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. 
É feia. Mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio. 

(ANDRADE, 2012, p. 32-33) 

 

Outra aproximação que fazemos sobre a poesia dos dois poetas refere-se à 

matéria cantada em seus versos. Em “Le Spleen de Paris”, obra conhecida como 

pequenos poemas em prosa de Baudelaire, encontramos o poema “Perte d’auréole”, no 

qual temos uma reflexão sobre o destronamento do poeta, que deixa de ocupar um lugar 

de privilégio, como na antiguidade clássica, para se tornar mais um no meio da multidão 

que o capitalismo conglomera e unifica. 

A partir do Romantismo, os temas tratados na poesia deixam de ter um caráter 

elevado, com ideal do Belo, do perfeito, fruto dos tratados de arte clássica e poéticas 

que prescreviam sobre o fazer artístico. A modernidade, o novo estilo de vida imposto 

pela Revolução Industrial e a ascensão da burguesia ao poder requer um novo tipo de 

arte, que vai se preocupar com o sujeito e a sua subjetividade. Baudelaire, ao retirar a 

auréola do poeta, o iguala aos homens que vivem no caos, na multidão dessas grandes 

metrópoles. 

Mas, quando deixa seu halo cair e continua andando, o poeta de 
Baudelaire realiza uma grande descoberta. Descobre, para seu 
espanto, que a aura de pureza e santidade artística é apenas incidental 
e não essencial à arte e que a poesia pode florescer perfeitamente, 
talvez melhor ainda, no outro lado do bulevar, naqueles lugares 
baixos, “apoéticos”, como o mauvais lieu onde esse mesmo poema 
nasceu. (BERMAN, 1986, p. 154) 
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E é deste outro lado do bulevar, a que se refere Berman, destes “lugares 

apoéticos”, que os poetas da modernidade buscam inspiração, que retiram suas matérias 

da poesia. Sendo assim, temas não considerados pela arte até então, passam a ser motes 

de poesia, o choque do feio, dos temas sujos, das doenças aparecem nos versos de 

Baudelaire e de Drummond. Exemplo disso é a figura dos trapeiros que aparece no 

poeta francês, revelando a miséria da cidade. 

 
Como Baudelaire, Drummond renuncia à auréola e canta uma poesia 
dessublimada, cuja matéria, cada vez mais distante do Belo, dos 
motivos elevados, retrata a paisagem urbana, seus “motivos” menores 
e o pó na calçada. (PAGOTO e SOUZA, 2008, p. 69) 

 
 São muitos os exemplos desses temas não elevados, comuns, na poesia 

drummondiana, citamos para exemplificar o poema “Doido”, da obra “Boitempo”. 

Podemos perceber que o tema abordado é comum à vida citadina, canta-se o 

marginalizado. Atente-se também na escolha das palavras, pelo poeta, que explora a 

língua de uso cotidiano, intensificando a temática periférica: O doido passeia / 

pela cidade sua loucura mansa.  

 

Doido 

O doido passeia  
pela cidade sua loucura mansa.  

É reconhecido seu direito  
à loucura. Sua profissão.  

Entra e come onde quer. Há níqueis  
reservados para ele em toda casa.  

Torna-se o doido municipal,  
respeitável como o juiz, o coletor,  

os negociantes, o vigário.  
O doido é sagrado. Mas se endoida  

de jogar pedra, vai preso no cubículo  
mais tétrico e lodoso da cadeia. 

(ANDRADE, 2013, p. 55) 

 

 A linguagem também deve ser pensada no caso dos dois poetas, pois a 

modernidade e as suas transformações sociais influem diretamente sobre a linguagem 

poética. 

 

A linguagem 
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Assim como nos temas da poesia, que deixaram de ser elevados, a exemplo dos 

clássicos, para expressar o subjetivo do homem comum que vive o dia-a-dia das 

cidades, a linguagem também se adapta ao novo mundo, industrial-urbano-capitalista. 

Para os antecessores de Baudelaire, a linguagem lírica tinha o compromisso com 

o sublime, as palavras belas, a linguagem nobre e poética. Baudelaire traz o banal, o 

trivial, para dentro da linguagem, não a empobrecendo, mas o banal, o trivial e o poético  

confluem. 

Para Benjamin (1989), “As flores do mal” é o primeiro livro a usar na lírica 

palavras não só de proveniência prosaica, mas também urbana. Drummond, ao trazer 

elementos como bonde, automóvel, casas, etc., comuns à vida na cidade, traz também a 

linguagem citadina-cotidiana para dentro de sua poesia. 

 

Podemos afirmar que a postura dos dois Carlos perante a poesia 
possui – apesar da evidente diferença de tom, de forma e de estilos – 
um parentesco, no sentido em que ambos enfrentam, com a imagem 
do lutador e do esgrimista, a palavra que se esvai nas ruas da cidade e 
do mundo. Tanto Drummond como Baudelaire lutam racionalmente 
com a linguagem – a palavra constitui sua matéria – ou melhor, com a 
criação/invenção de uma linguagem peculiar. (ABES, 2010, p. 114-
115)  

 

A imagem do esgrimista, de Baudelaire, e a imagem do lutador, de Drummond, 

enfatizam essa luta com a linguagem. Ela evidencia essa contraposição entre a arte 

prosaica e a arte moderna, esse embate com a linguagem, a fim de dar conta de 

transformar em lírico aquilo que pertence ao cotidiano das metrópoles.  

 

Esgrimista ou lutador, ambos representam o embate do poeta diante a 
tarefa de poetizar o mundo prosaico e moderno, um mundo que 
aparenta ser cada vez mais apoético, com suas metrópoles, sua 
multidão e suas máquinas, pois mesmo o feio precisa ser registrado 
para ser contemplado pelo homem comum. Nesse novo mundo o 
poeta está imerso nas cidades e na multidão, representa mais um 
morador, contudo não deixa de ser um solitário. (PAGOTO e SOUZA, 
2008, p. 72) 
 
 

Conclusão 

 

São muitos os pontos de encontro na poesia dos dois Carlos, elas se 

interseccionam em muitos motes e nitidamente Drummond bebe da fonte baudelairiana, 

fazendo ecoar, no decorrer do século XX, traços do trabalho poético iniciado por 
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Baudelaire no século XIX. Drummond revela-se leitor de Baudelaire no poema “Poema 

da necessidade”, na obra o “Sentimento do Mundo”, quando cita diretamente “é preciso 

ler Baudelaire”. 

O novo mundo, industrial e urbano, operado pelo sistema capitalista, figura na 

obra dos poetas modernos, rompendo com a arte do Belo, com a arte clássica, produzida 

pelos tempos passados. Baudelaire é o precursor desse rompimento, é um dos primeiros 

a ser sensível a essa contrariedade que os novos tempos impuseram, e a cidade, com 

todas as suas contradições, aparece como grande cenário para que a lírica moderna seja 

encenada. Os temas citadinos, os problemas cotidianos viram temas de sua poesia. 

Para dar conta dessa nova realidade, para colocar em cena essa nova matéria 

poética, os poetas precisam repensar a linguagem poética, e incorporar ao lírico o uso 

coloquial do dia-a-dia. Baudelaire emprega em seus poemas termos nunca antes 

utilizados pela lírica, termos comuns, aparentemente sem beleza poética, e Drummond, 

segue na mesma linha, trazendo o coloquialismo para dentro de seus poemas. 
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