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À poesia, que me ensinou a habitar o mundo, a saber-fazer com o nada, a dar 

caminho às angústias, que radicalmente mostra que palavras não servem para nada e por 

isso podem dar voz a tudo, inclusive dar voz a quem fala. 
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―Quem não souber povoar a sua solidão, também não conseguirá isolar-se entre a gente.‖ 

 

Charles Baudelaire 



RESUMO 

 

A errância, o ato de vagar sem rumo e sem localização subjetiva, incluída como 

psicopatologia no DSM – V a partir da categoria de fuga dissociativa, à luz da 

perspectiva teórica da psicanálise é tomada pela visão do erro como invenção, e não 

como erro em sua característica deficitária. Deste modo o presente trabalho de 

monografia visa investigar a solução à errância de Charles Baudelaire, poeta francês do 

século XIX, a partir do escrito poético e da persona do dândi tomando como material de 

análise sua produção literária e sua biografia. A pesquisa pretende, assim, expor o 

percurso do poeta em sua relação com o sentimento de Vazio diante à modernidade, que 

no auge do capitalismo francês se mostra violento e higienista no planejamento 

biopolítico de Napoleão III, profilático aos becos e vielas, executado pelo Barão 

Haussmann nas ruas de Paris, substituindo-as por boulevares e praças arborizadas com 

vias de atender aos valores e padrões da burguesia. Baudelaire, na experiência do 

flâneur que se atenta ao produto das margens, e como exilado na própria cidade, produz 

sua poesia na perspectiva de simbolizar aquilo que é excluído desse novo tempo. 

Apresenta-se como testemunha destas transformações, e num movimento de vanguarda, 

adianta a possibilidade do laço social desinserir e até insultar o sujeito, quando no zênite 

do objeto a na civilização pela ascensão do discurso capitalista. Portanto, este trabalho 

visa trabalhar a hipótese de que o caminhar poético de Charles Baudelaire, seu 

dandismo e sua poesia funcionam como solução à errância dando sentido a esta dentro 

de seu percurso poético. 

Palavras-Chave: Psicanálise; literatura; errância; Charles Baudelaire. 

 

  



ABSTRACT 

 

Wandering, the act of drifting aimlessly and without subjective localization, included as 

psychopathology in the DSM - V from the category of dissociative flight, in light of the 

theoretical perspective of psychoanalysis is taken by the vision of error as invention, 

and not as an error in its deficient characteristics. In this way the present work of 

monograph aims to investigate the solution to the wandering of Charles Baudelaire, 

french poet of century XIX, from the poetic writing and the persona of the dandy taking 

as material of analysis his literature and biography. The research seeks to expose the 

poet's course in his sense with the feeling of Void in the face of modernity, which at the 

height of french capitalism is violent and hygienist in the biopolitical planning of 

Napoleon III, prophylactic to the alleys and lanes, executed by the Baron Haussmann on 

the streets of Paris, replacing them with boulevards and wooded squares with ways to 

meet the values and standards of the bourgeoisie. Baudelaire, in the experience of the 

flâneur who is attentive to the product of the margins, and as exiled in the city itself, 

produces his poetry in the perspective of symbolizing that which is excluded from this 

new time. It presents itself as a witness to these transformations, and in a movement of 

vanguard, the possibility of the social bond disinherits and even insults the subject, 

when in the zenith of the object a in civilization by the rise of the capitalist discourse. 

Therefore, this paper aims to work on the hypothesis that the poetic path of Charles 

Baudelaire, his dandyism and his poetry work as a solution to the wandering giving 

sense to this within his poetic path. 

Keywords: Psychoanalysis; literature; wandering; Charles Baudelaire.  
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INTRODUÇÃO 

Por que a arte? Por que a poesia? No processo de elaboração do tema desta 

monografia e do projeto de pesquisa em andamento que o originou, realizado no 

Laboratório de Investigação das Psicopatologias Contemporâneas
1
, o qual produziu 

trabalhos e proporcionou discussões e estudos que contribuíram para a elaboração das 

questões que se colocam neste trabalho. Desse modo me permitiu elaborar a questão de 

tratar o papel da arte para a formação ético-profissional do psicólogo, na psicologia e na 

psicanálise, referencial teórico-prático que acompanhará as elaborações deste trabalho. 

A arte também se coloca como uma forma de se manter a psicanálise no mundo, 

ligando-a ao mundo. 

Freud se serviu da arte com abundância, utilizando-se de obras como ―Gradiva‖ 

de Wilhelm Jensen e ―Memórias de um Doente dos Nervos‖, livro escrito por Daniel 

Schreber em 1903, fazendo contribuições essenciais para a teoria psicanalítica. Outras 

influências aparecem em Freud, como os contos de E. T. A. Hoffman, onde elaborou a 

ideia d‘O Estranho Familiar, assim como figuram referências a Shakespeare, Goethe, 

Leonardo Da Vinci. Mais além que apenas um destino utilitário, Freud considerava que 

qual fosse o caminho do psicanalista, o artista já o trilhou. Ora, desse modo, a posição 

que se tem de assumir é: o que nos ensina a arte? Como esta pode nos ajudar a pensar 

questões que concernem aos nossos estudos? Lembrando sempre o que Jacques Lacan já 

nos advertiu sobre o que não fazer diante de uma obra: ―tentar encontrar, a partir de uma 

obra, as neuroses do autor, é grosseria e burrice‖ (Lacan, apud Brunetto
2
, 2013), 

proponho um diálogo com a obra e vida de Charles Baudelaire, o poeta francês, autor de 

Flores do Mal e autor de um modo de ser que o permitiu ser único. 

Mas Quem é Charles Baudelaire? Baudelaire nasceu em 9 de abril de 1821 em 

Paris. Filho de Joseph-François Baudelaire e Caroline Dufaÿs. Baudelaire perde seu pai 

aos seis anos, que o deixa uma pequena fortuna em dinheiro, obras de arte e objetos 

valiosos. Onze meses depois a mãe se casa com o militar Jacques Aupick, o qual tinha 

rigor pela disciplina e pela honra. Toma posse de sua herança na maioridade (21 anos), 

gastando de modo desenfreado com roupas, pinturas, livros e mobílias, de modo que a 

mãe volta a ter controle sobre as posses de Baudelaire depois de pedido do padrasto, 

                                                           
1
LAPSICON (UFF. Volta Redonda. ICHS. Departamento de Psicologia).  O laboratório está registrado no 

CNPq, com financiamento da FAPERJ (APQ1/2012) e se dedica à pesquisa das condições clínicas 

contemporâneas (dependência química, anorexias, cutting), dos impasses referentes ao diagnóstico 

estrutural e articulações entre arte e psicanálise. 
2
 BRUNETTO, A. Sobre Amores e Exílios - na Fronteira da Psicanálise Com a Literatura. Editora 

Escuta, 2013, p. 5. 
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nomeando um curador. Entre uma vida polêmica delineada pela boemia, um círculo de 

amizades intelectuais, teve passagens pela crítica de arte, jornalismo e enfim como 

escritor de ensaios e poemas. Após diversos conflitos com as publicações de As Flores 

do Mal, seu processo de adoecimento o leva a perder quase tudo que têm, passando dias 

sem se alimentar, estado agravado pela sífilis, que piora para um quadro de hemiplegia 

no lado direito. Morre em 1867 em uma Casa de Saúde, sob cuidados da mãe. 

Baudelaire publicou entre vários ensaios e críticas, obras como As Flores do Mal (1857) 

e Os Paraísos Artificiais (1860). 

O objetivo da monografia é, então, abordar a errância e o dandismo de Charles 

Baudelaire presente em sua biografia e obra. Este trabalho pretende, assim, expor o 

percurso do poeta em sua relação com a modernidade e os processos advindos do novo 

paradigma, além de sua solução poética pela persona do dândi, no contexto do 

aparecimento e processo de errância do autor; e destacar o movimento de vanguarda em 

seu projeto poético, que em certos temas antecipa à psicanálise (em meio a sua 

delineação da errância pela poesia).Desse modo, pretende-se desenvolver a hipótese da 

arte como produtora de inserção no laço social, tendo este último, nos moldes do zênite 

do objeto, em que este pode assumir o papel de ―carniça‖ e insultar o sujeito, causando 

desinserção. 

Mas o que é Errância? A psiquiatria descritiva através de seus manuais define a 

errância a partir de um viés patológico, como ―Viagem aparentemente proposital ou 

perambulação sem rumo associada à amnésia da identidade ou de outras informações 

autobiográficas importantes‖(2014, p. 298). Mas esse é o único sentido possível?  

A palavra ―errância‖ deriva do verbo ‗errar‘ do latim errare que, em sua raiz 

etimológica, é marcado por uma ambiguidade, pois é um termo que comporta tanto o 

sentido de equivocar-se, cometer erro, extraviar-se, quanto o de caminhar, progredir, 

avançar. Assim, como dito acima, o errante não é colocado como ―fora da norma‖, e 

nisso reside o interesse pelos recursos que Baudelaire lança mão e sua relação com a 

Modernidade, presente no processo errante apresentado por ele. 

Na tese de Ana Claudia Marinho Soares, ―Para além do erro, a errância‖, 

(Soares, 2016), a autora faz o percurso de situar a errância fora do contexto patológico 

ao suscitar a potencialidade inventiva do ato de errar e seus desdobramentos na (não) 

desestabilização da estrutura do sujeito, se referenciando nas produções literárias do 

escritor irlandês James Joyce (1882 - 1941), se valendo da contribuição de Lacan sobre 

o mesmo. Assim como Joyce se fez de suas obras e contos, sobretudo sua ancoragem na 
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língua, como solução para sua estabilização, visto que o autor nunca apresentou um 

desencadeamento de sua estrutura, outros escritores e poetas se valeram da literatura, 

assim como pretendo delinear os caminhos feitos por Charles Baudelaire, a partir da 

hipótese de do poeta se valer da arte para construir um sentido em sua errância, a partir 

da construção do dândi e sua construção poética. Errância essa que não se define de 

modo a vagar pelas ruas, mas de uma instabilidade na fixação no laço social, discutindo 

o paralelo entre sujeito e modernidade visando a apreender o estatuto da arte conferido 

por Baudelaire visto sua importância como poeta e artista da era dita moderna. 

No primeiro capítulo, chamado o ―O que é modernidade?‖, exponho as visões 

que definiram o período em questão, partindo das acepções de Michel Foucault, visando 

definir o marco epistemológico que funda o período, passando Sigmund Freud e suas 

contribuições a partir de ―O Mal-Estar na Civilização”, e da relação do sujeito e cultura 

e a visão de Charles Baudelaire, o qual identifica e prevê os efeitos do progresso na 

constituição de uma nova sociedade do capital, marcando as diferentes concepções e 

diferenças ressaltando a relevância do planejamento biopolítico de Napoleão III, 

executado pelo Barão Haussmann, responsável pela reconstrução e remodelação da 

cidade de Paris, lar de Baudelaire, e os efeitos dessa postura, a partir do avanço do 

capitalismo, na construção do projeto poético de Baudelaire, e tomando de Walter 

Benjamin, grande leitor do poeta, alguns conceitos que auxiliam na compreensão da 

relação de Charles Baudelaire com a urbe. 

No segundo capítulo, chamado ―O sujeito da e na linguagem: do Nome-do-Pai 

aos Nomes-do-Pior‖, pretende-se tratar do sujeito da psicanálise, a partir das 

formulações de Jacques Lacan sobre o sujeito da linguagem, partindo do inconsciente 

estruturado como uma linguagem até a formulação de sua teoria dos discursos, a fim de, 

partindo do discurso Capitalista e do estatuto do objeto a verificar as condições de 

surgimento do sujeito nesse paradigma, pela possibilidade de desinserção do sujeito 

nessa modulação do discurso Capitalista. A partir da ideia central do texto 

“Modernidade irônica” de Philippe Lacadée, vê-se a possibilidade de o laço social 

insultar o sujeito, fazendo-o cair no que o autor concebe como sendo os Nomes-do-Pior, 

já atentando ao fato de que Baudelaire em seu estilo e vanguarda já denunciava essa 

possibilidade em percurso como poeta, esteta e errante. 

No terceiro capítulo chamado ―Habitar O Erro e Errar Para Não Habitar‖, 

exponho o processo de errância do poeta e alguns pontos importantes de sua biografia a 

partir do pressuposto do erro como invenção, da tese de Ana Claudia Marinho Soares, 
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pretendendo verificar a inventividade da solução de Charles Baudelaire a partir da 

construção da persona do dândi e uma possível construção de sentido tomando, o poeta, 

as influência de seu tempo do surgimento da flanêrie, de como essa construção 

verificada pelas temáticas de seus poemas e de seu modo de vida dá um contorno para a 

angústia do sujeito frente a habitar a modernidade, um tempo que para o poeta, não o 

abarca, tendo ele que construir um lugar e faz de sua experiência de vazio sua poesia e 

demarca sua presença na história ao assumir uma postura de testemunho do advento da 

modernidade na Paris do século XIX. 
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CAPÍTULO 1 – O QUE É A MODERNIDADE? 

1.1 Modernidades a várias vistas 

A Modernidade não é lugar comum. Apesar da circularidade da palavra e meio 

mundo de sensos comuns, sua possível gênese remonta ao efeito da produção de René 

Descartes, quando na sua argumentação do cogito, fundou o sujeito cartesiano, o sujeito 

do eu, marcando a individualidade extenuada ao máximo nas ploriferações do mundo 

contemporâneo. 

Cabe ressaltar a importância estética, arquitetônica que marca o paradigma da 

modernidade, pois marca a formação de um sujeito. Neste período, o forte crescimento 

demográfico da Europa no século XIX deu origem a grandes transformações urbanas, 

advindos do rápido e crescente processo de industrialização das cidades européias o 

qual resultou no deslocamento populacional para as grandes cidades e culminando em 

seu inchamento e diminuindo a qualidade de vida. O fluxo seguiu em direção à periferia 

e no adensamento dos centros. Quando a industrialização ganha seus contornos numa 

nova era econômica, a arquitetura assumiu o papel de cumprira construção do ambiente 

habitado: ruas e edifícios deveriam ser econômicos, limpos, úteis.  

O ideário arquitetônico moderno está absolutamente ligado ao projeto 

da modernidade, estritamente ligado com as inovações tecnológicas obtidas com 

a Revolução Industrial e com as diversas propostas urbanísticas e sociais. A arquitetura 

moderna surge, portanto, com as profundas transformações estéticas propostas pelas 

vanguardas artísticas das décadas de 10 e 20, em especial o Cubismo, 

o Abstracionismo e os estudos realizados pela Bauhaus, escola de design, artes plásticas 

e arquitetura da Alemanha. Os exemplos mais marcantes do século XIX são as grandes 

estações de trens parisienses, retratadas pelos pintores impressionistas, como Monet, na 

pintura abaixo. O quadro coloca lado a lado máquinas e homens, um céu que se funde à 

fumaça e o trem que modifica habitar e se deslocar pelas cidades. 
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Figura 1: C. Monet. La Gare de Saint Lazare à Paris, arrivée d'un train, óleo sobre tela, 1877. Fonte: 

<https://www.harvardartmuseums.org/art/228649> 

 

José Ternes, em seu artigo de 1993, Michel Foucault e o Nascimento da 

Modernidade, coloca que a partir do final do século XVIII e começo do século passado 

a episteme ocidental se reorganiza, pois não se pode ir da idade clássica à modernidade 

em linha reta, não se tratando de um aperfeiçoamento da outra, pois esta mudança se dá 

na ordem da episteme e não de gradação, ou seja, estabelece uma drástica ruptura 

epistemológica que implica uma concepção fragmentária e não evolucionista da história 

da ciência, dando-se no interior da história. 

A nova disposição epistêmica incorpora a historicidade, a condicionando à 

finitude, ou seja, desde o fim do século XVIII, perdemos a ilusão do fundamento 

absoluto do conhecimento. Ao se situar na historicidade de seus objetos, o sujeito 

engaja-se numa tarefa marcada pelo tempo, pela dispersão, pela destruição, pela morte. 

É nesse contexto epistemológico que emergem figuras antes impossíveis de imaginar: a 

produção, a vida, a linguagem são novos objetos próprios da modernidade. 

Em seu comentário sobre Michel Foucault, Ternes (1993) mostra como o autor 

caminha para uma concepção de modernidade que não se exaure na dualidade inicial 

entre ciências empíricas e filosofia transcendental, mas constitui um espaço 

epistemológico que impõe uma terceira figura: o homem. Seu advento, no limiar de 

nossa época, não é fruto do acaso, sendo requerido pelo contexto do saber moderno. Isto 

não quer dizer que haja o ressurgimento do humanismo. A questão é outra: os modernos 

não conseguem mais pensar sem uma referência, ainda que velada, ao homem. Na 

modernidade sua presença é requerida, mas, enquanto sujeito e objeto do conhecimento. 
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Guilherme Castelo Branco (1997), no que tange as contribuições de Michel 

Foucault para delinear o que é a modernidade, em seu artigo, ―A Modernidade Em 

Foucault: Uma Breve Exposição‖ o autor se apóia na releitura de Immanuel Kant por 

Michel Foucault, numa ideia de modernidade que não versa sobre um momento 

histórico determinado, nem como ideia de vanguarda, nem processo econômico, mas 

resgata a hipótese de que a ―modernidade pode ser definida como uma atitude, centrada 

na subjetividade, realizável por qualquer sujeito histórico que seja capaz de diagnosticar 

o seu momento e quadro que o envolve.‖ (1997, p. 138). Desse modo é importante 

ressaltar que essa atitude, mesmo que apareça como uma libertação, ela ganha contornos 

de um imperativo. 

Castelo Branco (1997) nos expõe que essa visão de modernidade, que consiste 

numa atitude, ao se ter em mente que ela toma feição de uma atitude-limite, comporta 

dois sentidos complementares, onde exige a superação de limites internos (interesses 

imediatos de obtenção de bens materiais, reconhecimento e/ou prestigio social), e por 

outro lado demanda a superação dos limites impostos pelas regras (valores e modos de 

gestão social), que se ―determina de forma idiossincrática na ordem política e jurídica e 

na gestão dita racional da ordem econômica.‖ (1997 p. 138/139), o que culmina, para 

Foucault as tarefas éticas de analisar e avaliar as relações entre o excesso de poder 

político e gestão da vida social. 

O que se disseminou ao longo do percurso do capitalismo pode ser 

compreendido como a generalização das formas de vida e dos códigos morais da 

burguesia. Esses valores e códigos demandam um afastamento dos vínculos de 

solidariedade em nome de uma ideia de conforto, segurança pessoal e financeira que 

intensificam o individualismo, tendo como efeito a produção de um enorme contingente 

de excluídos, que são percebidos como merecedores de estar nessa situação por não 

possuírem as competências necessárias para participar da evolução do processo 

econômico e social, que segundo Castelo Branco, tem como consequência comum a 

reação à violência da sistematização do mundo vital, diante de sua própria degradação. 

Disso podemos nos fazer valer da tese de Foucault de sua fase ética onde a ―atitude 

de modernidade‖ culmina numa estética de existência, onde o sujeito se toma como 

objeto de sua invenção e auto-constituição, pois segundo Foucault, ―seria impossível 

desvincular a autonomia do sujeito da articulação entre vida e arte‖. Pois pela afirmação 

da arte se afirma uma ética que é expressão de força e autonomia. 
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Cabe-nos debruçar também sobre a visão de modernidade na teorização freudiana, a 

do mal-estar, valendo-nos das contribuições de Joel Birman em sua obra Estilo e 

Modernidade em Psicanálise (1997). A psicanálise seria impensável sem de antemão 

nos antevermos ao papel da cultura. A cultura é o outro do sujeito, necessária para 

pensar a constituição do próprio sujeito. O mal-estar marca essa relação, pois a inserção 

na cultura é permeada pela insolucionabilidade de forma absoluta (Birman, 1997). 

Desse modo, pode-se pensar que a leitura freudiana da modernidade se coloca a partir 

dos impasses e da posição do sujeito na cultura. Ao pensar no estatuto do sujeito, este se 

constitui entre os pólos da pulsão e da cultura, sendo uma produção simbólica e 

desejante. Birman nos expõe que o sujeito do inconsciente é um dos destinos das 

pulsões ao lado do narcisismo e da sublimação, constituindo-se no psiquismo como um 

desdobramento dos caminhos da pulsão no campo do outro, marcado pelo conflito, 

sendo essa temática presente em toda a produção psicanalítica. 

Uma contribuição que modificou os rumos até então tomados na teoria é o da pulsão 

de morte, quando partindo de especulações sobre o começo da vida e de paralelos 

biológicos, conclui que para além da pulsão de conservação deveria haver outro que 

levaria a degradação e destruição. Deste jogo de forças instituais a cultura teria o 

contraponto de fazer unir os indivíduos ao preço do conflito entre as pulsões que 

determinam o sujeito. O Mal-Estar Na Civilização (1930[1929]/2010) contribui na 

teoria do Super-eu colocando o destino trágico dessa conciliação consumada na 

impossibilidade de felicidade e degradação do Eu. Como diz Birman, ―Enfim, a força 

pulsional se insere na exterioridade do sistema de representações e da linguagem, mas é 

o que coloca em movimento as estratégias possíveis para o seu domínio realizadas pelo 

psiquismo e pelo outro.‖ (1997, p. 11). Dessa forma, surgem em primeiro plano as 

dimensões ética e estética, não para uma cura, mas para a constituição de um estilo, 

regulando essas dimensões. 

Desse modo, na cultura o mal-estar impõe-se como estrutural, não há cura para o 

desamparo que dela surge, mas sim a construção desse estilo, que nos interessa 

investigar e apreender da figura do poeta Charles Baudelaire. A analogia apresentada 

por Freud em Mal-Estar na Civilização, entre o processo cultural e o desenvolvimento 

do indivíduo, faz atentar para figuras e personalidades que caracterizam em certa parte a 

configuração do Superego de uma época cultural, faz-nos atentar para a postura crítica 

de Baudelaire ao que ele denominava progresso e sua caracterização da modernidade. 
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Cabe agora iniciar o que se presentificará em todo este trabalho: que Modernidade esta 

aparece cantada em seu escrito poético e em seu estilo. 

Sem dúvida Charles Baudelaire marca a história ao retratar o paradigma em que 

vive. Baudelaire é homem de seu tempo, além de vivente, consegue ele testemunhar 

processos e mudanças ainda não tão claros e já em um explícito movimento de 

vanguarda é crítico, condensa na poesia mais que uma expressão subjetiva, uma fala das 

dores e paixões. Obviamente nos interessa o poeta, mas para além, sua posição frente ao 

tempo histórico. A modernidade de Baudelaire, descrita em sua visão aguça para 

testemunhar as possibilidades e impossibilidades do sujeito estar no laço social, tanto no 

sentido de ser parte, quanto de habitar o espaço, o território, o espaço métrico, como 

Miller nos esclarece sobre o conceito de local em Lacan (Sobre o desejo de inserção e 

outros temas I, 2008, p. 8).  

Freud diz que em parte, seu ensaio sobre o Mal-estar reside em ―mostrar [que] o 

preço do progresso cultural é a perda da felicidade, pelo acréscimo do sentimento de 

culpa.‖ (1930 [1929]/2010, p. 106). Seria o mesmo progresso a que se refere o poeta? O 

progresso em Freud se liga à evolução da cultura e da sociedade, como processo comum 

à própria cultura.  

 

1.2 A Modernidade de Baudelaire: a cidade do progresso 

Para Baudelaire, o progresso está intrinsecamente ligado a sua visão da 

modernidade, estando muito mais próximo da vivência do autor e seus efeitos também 

já próximos. Em sua biografia, por Jean-Baptiste Baronian (2010), há passagens que 

descrevem sua visão. Quando da Exposição Universal, aberta em 1855 no Nouveau 

Palais de Beaux-Arts, escreve um artigo sobre a ideia moderna de progresso aplicado à 

pintura e à escultura, ou seja, sobre sua própria ideia de progresso:  

 

―Há um erro muito em voga, do qual quero fugir como do Diabo. Refiro-me à 

ideia de progresso. [...] Essa ideia grotesca, que floresceu no terreno 

apodrecido da fatuidade moderna, isentou todos de seu dever, livrou todas as 

almas de sua responsabilidade, desvencilhou a vontade de todos os laços que o 

amor do belo lhe impunha: e as raças enfraquecidas (...) adormecerão sobre o 

travesseiro da fatalidade no sono caduco da decrepitude. Essa presunção é o 

diagnóstico de uma decadência já demasiado visível.‖ (Baudelaire, 1855, apud. 

Baronian, p 100) 
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Baudelaire já identificava as conseqüências que o advento da modernidade e do 

progresso impunha à constituição do sujeito, não o mesmo progresso que Freud falara 

que causa a infelicidade pela aderência incompleta a essa cultura, mas um progresso 

com efeito oposto, que em vez de pretender unir os indivíduos, para o poeta representa a 

degradação e a dissolução. Que progresso esse que representaria a decadência de 

instituições como a ―responsabilidade da alma‖, ou o ―amor do belo‖? Mas qual seria 

essa modernidade baudelairiana que detinha a possibilidade de insultar o sujeito a ponto 

de produzir o ―sono caduco da decrepitude‖? 

De certo modo esse progresso aparece de modo concreto nas intervenções, 

construções e reconstruções de Georges Eugène Haussmann (1809- 1891), que assumiu 

como prefeito da região do Sena no dia 29 de junho de 1853, atuando e executando os 

planos político-arquitetônicos de Napoleão III. Mudando, imediatamente ao assumir, os 

vereadores considerados indóceis, ainda que tivessem sido nomeados pelo governo, 

criando um comitê não-oficial, que teria autoridade sobre os projetos de obras e 

funcionaria com uma câmara de vereadores privada. A função principal do prefeito era 

uma função de exceção, executada com o mínimo de publicidade e por meio de canais 

extraordinários para ter o máximo de eficácia, revelando de pronto a índole e ética 

presente na atuação daquele que ficou conhecido como Barão Haussmann – o artista 

demolidor. 

No primeiro capítulo do livro Formas Urbanas: A Dissolução da Quadra (2013), 

Philippe Paneirai aborda a cidade haussmanniana e seus efeitos para o urbanismo, 

assumindo uma postura de visar as consequências que impactariam no que veio a ser a 

cidade moderna, palco do avanço do capitalismo e do progresso desenfreado 

demandado pelas novas nuances do Capital. A partir disso, com Haussmann, a cidade se 

torna o lugar institucional configurado segundo a lógica da burguesia. Seus métodos 

contemplam uma relação entre o capitalismo agressivo do banco mercantil e o 

capitalismo já estabelecido do grande banco parisiense. Os métodos de Haussmann 

serviam como estímulo a um estado de prosperidade no Império de Napoleão III, e 

coaduna com o novo espírito empresarial que coincide com um acúmulo de capital sem 

precedentes.  

Para tal, Haussmann desenvolveu como método de gestão, a teoria das despesas 

produtivas, a qual consiste em aplicar os recursos da cidade em empréstimos de médio e 

longo prazo, em vez de intervenções em curto prazo. Porém, o crescimento que este 

método pressupõe deve levar em conta as atividades econômicas da população, pois a 
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melhor maneira de aumentar o orçamento é estimulando o enriquecimento dos 

contribuintes. Isso faz perceber que as grandes obras foram ao mesmo tempo o 

instrumento e o produto desta estratégia. Desse modo, Panerai (2013) faz-nos ver que a 

cidade era administrada como um empreendimento capitalista, influindo no avanço do 

próprio sistema, ao oferecer à cidade uma estrutura composta de grandes vias 

pavimentadas, numa junção entra bancos e indústrias, orientando e controlando a 

economia com a promoção de grandes empreendimentos. 

Haussmann, ao apresentar o projeto a Napoleão III, o faz sob a via do 

embelezamento e do culto do Belo e do Bem, inspirados na grande arte. O mecanismo 

econômico desaparece sob os argumentos técnicos que,por sua vez, eram ocultados por 

pretextos estéticos, de modo que satisfazia a nova burguesia. O argumento técnico era a 

modernização e salubridade e, acima de tudo, a melhoria das condições de moradia, 

transporte e infraestrutura para dar conta da distribuição rápida de pessoas, alimentos, 

água e gás e remoção do lixo. Dessa mudança surgem também os ―equipamentos 

públicos‖ que até hoje fazem parte do cotidiano citadino: prefeitura, centros 

administrativos, ministérios, escolas, liceus, mercados, hospitais, prisões, quartéis, 

câmaras de comércio,estações ferroviárias e assim por diante. 

A implantação desses dispositivos complexos enfatizou as diferenças que eram 

sustentadas por uma ideologia da separação, que anuncia e, em muitos aspectos, inicia a 

prática do zoneamento, que determina, nesta mesma mão, quem pode ou não circular na 

cidade. Esta estratégia de controle e separação, que é o resultado final da política de 

Haussmann, se torna mais clara quando descobrimos que, entre 1835 e 1848 ―Paris 

havia se tornado a maior cidade industrial do mundo‖, com mais de 400 mil operários 

empregados na indústria, para uma população total de 1 milhão de habitantes em 1846; 

e quase dobrando em 1870, com uma estimativa de Haussmann de 1,97 milhão (2013, 

p. 12). 

Considerando uma massa tão grande de trabalhadores, em conjunto à 

efervescência política do momento e as políticas de zoneamento, a relação entre as 

classes dominantes e as classes dominadas estava definida em termos territoriais. E a 

burguesia, que tomou a iniciativa e estava no clímax de sua força, lançou mão dos 

instrumentos que estavam ao seu alcance. Aparece um novo tipo de espaço, não 

totalmente dissociado do espaço antigo, mas capaz de reinterpretar o atual 

status,reproduzir ou desviar os mecanismos de manutenção desse poder caminhando 

para desenvolver um projeto cada vez mais amplo e coerente com os valores e 
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preferências da classe burguesa. Fazendo com que os limites administrativos da cidade 

coincidissem com as defesas militares construídas em 1843, Haussmann levou à 

eliminação alguns bairros pobres, a fim de conferir à cidade uma imagem ―moderna‖ 

que correspondesse a uma cidade cosmopolita e comercial. 

Em suas observações, Paneirai (2013), diz que os projetos das aberturas das ruas, 

as redes de vias que interligavam a cidade, as edificações tinham quatro objetivos 

marcados: primeiro revalorizar os monumentos, isolando-os e criando conexões visuais 

entre eles; segundo, acabar com a insalubridade e a degradação; terceiro, de criar uma 

imagem de modernidade – amplidão e luz, circulação entre estações de trem e entre 

bairros; e um quarto objetivo era a segurança militar prevenindo a formação de 

barricadas e maior controle e circulação das forças sob o comando do Império.As 

avenidas arborizadas funcionavam como máscaras, escondendo as diferenças entre 

bairros, status sociais, atividades. As aberturas haussmannianas ocultam a identidade 

dos bairros (o centro, o leste operário, o oeste residencial) em prol do significado global 

da Paris capital, uma máscara uniforme projetada sobre a cidade e sua história, 

segregando e ditando a quem eram permitidos circular e habitar a cidade.  

 Como podemos ver abaixo nas imagens extraídas do livro de Philippe Paneirai 

(2013, p. 8/9), as modificações tinham um caráter grandioso, violento e massivo para 

com a cidade causando um novo modo de habitar e ser citadino nesta Paris sob os 

moldes do progresso. O que de forma alguma passa ilesa das poesias de Baudelaire, 

sobretudo nos poemas dos “Quadros Parisienses” e nos “Poemas do vinho”. A cidade 

capilarizada em seus becos e vielas viu abrir em seu território longas artérias e uma 

extensa rede de vias qual uma teia de aranha, capturando seus habitantes num estilo de 

vida nos moldes da modernidade. 
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 Figura 3: Avenue de l‘Opéra, 1960. Fonte: Formas 

Urbanas: A Dissolução da Quadra, (2013), p. 9 

 

 

 

Marcos Antonio de Menezes (2008) nos mostra a relação de Baudelaire com a 

Cidade e suas metamorfoses incessantes na esteira voraz do progresso (no artigo O 

Poeta Baudelaire e a Cidade de Paris). Para o autor, a cidade do século XIX prosperava 

com a perda das conexões e a falta de referência aos valores do passado se 

transformando num palco para o esmaecimento da tradição, e a substituição da memória 

pela vivência do choque ligada à esfera do individual (2008, p. 114). O progresso 

modernista transformou a cidade, cuja capacidade de autodestruição criativa se tornou 

demasiadamente rápido. Baudelaire aponta as transformações do Barão Haussmann ao 

metamorfosear Paris, abrindo os boulevares projetados por Napoleão III, um projeto de 

cunho político-arquitetônico, denunciando este em O Cisne, conforme veremos adiante. 

As alegorias presentes na poesia de Baudelaire, como as metáforas da morte, da 

destruição, da degeneração, da putrefação, da caveira, mostram as transformações na 

arquitetura da cidade. Cidade esta composta de elementos fixos, como as edificações, e 

outros móveis, como os citadinos, os quais se movem pelo ritmo das fábricas e das 

linhas de montagem.  

Vagar pela cidade construída pela literatura é investigar textos que lêem a 

cidade, considerando a paisagem urbana, dados culturais mais específicos, os costumes, 

Figura 2: Rue des Moineaux, 1860, antes da abertura da 

Avenue de l‘Opéra. Fonte: Formas Urbanas: A 

Dissolução da Quadra,(2013), p. 8. 
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os tipos humanos, e ―também a cartografia simbólica, na qual se cruzam o imaginário, a 

história, a memória da cidade e a cidade da memória‖ (2008, p.117), tomando a cidade 

como um discurso, como uma linguagem, revelando as partes e seu todo na fala de seus 

habitantes, mostrando que a poesia diz algo do laço o qual nasce. 

O que Baudelaire revela de Paris é uma relação dual entre atração e repulsa já 

que esta é caótica e opressora. Assim, sua poesia se volta para a miséria humana que é 

posta à margem: a mulher é a prostituta; as imagens são carregadas em cores fortes, 

sombras e detalhes, produzindo estranhamento, choque, horror e, ao mesmo tempo, 

fascínio, e na vida transitória do homem cria um paradigma da cidade moderna, 

buscando o caráter efêmero de sua época, da cidade como local privilegiado da disputa 

pelo poder. 

A separação e a contraposição por medidas legais criaram um lugar onde a via 

pública passou a ser o lugar onde o indivíduo, misturado à massa, passa ele 

despercebido. No poema ―O cisne‖, de As flores do mal (situado nos “Quadros 

Parisienses)– traduz o efeito temível da rapidez com que as obras de Haussmann eram 

executadas e o sentimento que provoca no eu – lírico ao abstrair um passado que agora 

persiste apenas numa memória pesada e se coloca na alegoria animal do cisne, sendo 

como ele, um exilado dessa nova cidade. Ainda assim, sua lírica,ao se moldar às formas 

da cidade e dos seus habitantes, liga o poeta ao público pelo lado obscuro e sórdido de 

suas vidas, conferindo-lhe um lugar em meio a essas transformações. 

 

Fecundou-me de súbito a fértil memória, 

Quando eu cruzava a passo o novo Carrossel. 

Foi-se a velha Paris (de uma cidade a história 

Depressa muda mais que um coração infiel) 

V. 5-8 

 

[...] 

 

Paris muda! Mas nada em minha nostalgia 

Mudou! Novos palácios, andaimes, lajedos, 

Velhos subúrbios, tudo em mim é alegoria, 

E essas lembranças pesam mais do que rochedos. 
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Também diante do Louvre uma imagem me oprime: 

Penso em meu grande cisne, quando em fúria o vi, 

Qual exilado, tão ridículo e sublime, 

Roído de um desejo infindo! E logo em ti, 

V. 29-36 

(As Flores do Mal In As Flores do Mal, edição bilíngüe, Ivan Junqueira, 2012) 

 

 

 

No mesmo processo de tomada de consciência de uma cidade que se destrói, 

reconstrói e postula uma relação com esses processos, em Baudelaire, o sujeito toma 

consciência de si mesmo, como fundador da consciência do sujeito na cultura 

contemporânea. A recusa a essa voracidade do progresso, essa resistência, cria o sujeito, 

que na modernidade, toma consciência de si no movimento de passagem da vida na 

pequena vila para a vida na grande cidade, e na transfiguração no homem nu na 

multidão de iguais. Desse modo, a estética desse tempo é marcada com seu novo 

sentido de tempo, prisioneira do instante e a mercê da complexa eliminação do sentido. 

Baudelaire aceita a posição desclassificada, desestabelecida do poeta e também a 

miséria e a sordidez do novo espaço urbano ao se identificar, de modo incomum ao seu 

tempo, com os marginais da sociedade: as prostitutas, os bêbados interpretando a 

sociedade em seu processo de banalização, pois a metrópole já se encontrava sob a 

égide do fluxo e da obsolescência do capitalismo. Sob essa égide, o citadino se encontra 

à deriva nas multidões, consumindo códigos, imagens, valores e o tempo, 

experimentando o próprio poeta, a angústia da desordem e a ânsia de sentido, um 

processo de modernização que transforma as cidades em terra estrangeira para seus 

habitantes. 

As noções de vazio e nada acompanham a visão baudelairiana de modernidade, 

justamente como um dos efeitos temíveis da rapidez e voracidade do progresso, não 

apenas na relação com o espaço, mas como produtor de angústia na experiência do 

sujeito com esse novo tempo. E para juntamente compreender essas noções e contornar 

a visão de modernidade de Baudelaire explícita em sua obra, tomaremos o caminho do 

poeta no poema O Gosto do Nada (―Le Goût Du Néant‖), parte da obra As Flores do 

Mal, datado de 1857, inserido na parte ―Spleen et Idéal, parte onde é proposta uma 

aproximação entre a noção do ―Mal‖ – Spleen– e do ―Bem‖ – Idéal, as flores – 
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estabelecendo o contraste entre a ânsia do ideal e a realidade deprimente da vida. Nisto 

nos recorremos à Nathália Nahas (2011), em seu artigo ―Caminhando No Vazio: Uma 

Leitura Da Alegoria Do Vazio Na Poesia De Charles Baudelaire E Sophia De Mello 

Breyner Andresen‖ (2011)que nos ajuda a entender, no poema, como o vazio deixa de 

ser ―compreendido como um espaço, um cenário onde os sentimentos aparecem‖, para 

se tornar um ―âmbito de sentido‖, e como esse processo exemplifica os efeitos no 

sujeito moderno.  

O Gosto Do Nada 

Moroso espírito, antes apaixonado pela luta, 

A Esperança, cuja espora atiçou o seu ardor 

Não quer mais te montar! Deite-se sem pudor, 

Velho cavalo, cujo pé tropeça em tua conduta 

 

Resigne-se, meu coração, durma em fantasia bruta 

 

Espírito vencido, exausto! Para ti, velho salteador, 

O amor não tem mais gosto, tampouco a disputa; 

Adeus, então, cantos do cobre e suspiros de flauta! 

Prazer, não tente mais um coração envolto em topor! 

 

A adorável Primavera perdeu seu odor! 

 

E o Tempo devora-me, em sua forma dissoluta, 

Como a imensa neve, um corpo tomado de estopor; 

Contemplo de cima a terra esférica se decompor 

E ali não procuro mais o abrigo de uma gruta. 

 

Avalanche, queres levar-me em tua queda abrupta? 

 

 (O gosto do nada In As Flores do Mal, edição bilíngüe, Ivan Junqueira, 2012, p. 407)  

 

Na primeira estrofe, a construção do ―eu‖ é composta pelas alegorias do 

“cavalo” e da ―esperança”, sendo a primeira pela figura do animal antes utilizado 
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como grande personagem de guerras; associada à palavra esperança como elemento que 

move, conota a esperança no sentido de causar ardor, não no sentido positivo da 

palavra. Dessa forma, o sujeito do poema, seja o homem animalizado, seja a imagem 

simbólica do cavalo, demonstra que houve um tempo passado em que existia o ardor 

pela luta, e outro tempo em que ele não mais desfruta desse sentimento. Procedendo a 

essa interpretação, pode-se supor uma relação com a chegada da modernidade e a 

transição de um momento de luta a um momento de envelhecimento, enrijecimento. 

 Na segunda estrofe, “Resigne-se, meu coração, durma em fantasia bruta”, outro 

jogo de alegorias acontece entre “coração” e “fantasia bruta”, esta última no francês 

tem um sentido duplo de bestialidade e ferocidade, derivando da palavra francesa 

“brute”. Daí tem-se outra imagem, a qual diz Nahas: ―revela um traço fundamental da 

lírica moderna: o homem que dorme diante da inquietude e da angústia do mundo, como 

num ato de ignorância‖ (Nahas, 2011, p. 106). Porém isso não diz tão somente da 

posição individual do poeta de ignorar a angústia do passar do tempo, mas também 

representa a posição do homem moderno frente a esse tempo. Aqui se tem a figura do 

eu - lírico do poema, um animal, antes figura de grandes batalhas e hoje sem lugar no 

mundo moderno, ou seja, o não-lugar do sujeito é jogado na esteira do progresso, como 

sendo perecível ao tempo. O cavalo assim como o homem não possui mais 

reconhecimento, se localizando fora do laço, como efeito da individualidade e da 

transitoriedade que provoca seu isolamento, estando ele, o eu - lírico, alheio a 

fugacidade atroz do tempo, como uma avalanche, tal a qual nos mostra a última estrofe, 

em forma de questionamento: “Avalanche, queres levar-me em tua queda abrupta?” 

O sentimento de vazio do eu lírico vai além do passional, mas reflete os efeitos 

da modernidade colocando a questão moderna da tensão entre homem e mundo. As 

alegorias do poema, ao ressignificar as noções de vazio e de nada, superam o que era 

antes expresso na poesia que causa a falta, a poesia do romantismo que ele não se 

encaixa e não pertence, sendo agora objeto de ―des-constituição‖, de ―des-composição‖, 

colocando o vazio fora do campo da falta sentimental e o tomando como em si mesmo, 

causa de angústia. Para Baudelaire, esse conflito é muito intenso e agressivo, pois o 

poema mostra o passar do tempo, o avanço do progresso como possível de esvaziar o 

sujeito. Baudelaire denuncia que se o que o espera é o Vazio, o mundo não mais é um 

refúgio. 

Baudelaire trouxe através da poesia, uma face da modernidade que se apresenta 

como violenta e produtora de estranhamento. Ele assume a posição subjetiva de 
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testemunha à transformação estrutural do tempo que avança na direção do mercado de 

consumo e da quantificação do trabalho, a arquitetura das largas avenidas que tomam o 

lugar dos becos e vielas. Assim, constrói com sua poesia, certa moldura, uma mediação 

possível com esse Outro que destina para a margem.  

Charles Baudelaire viveu intensamente os anos da revolução burguesa, 

participou dela; viu a Paris ser remodelada, o solo sob seus pés se mover, numa lírica 

onde a cidade se torna personagem em sua obra, marcada pela desconfiança do 

progresso, conquistando a liberdade de falar de tudo em poesia, antecedendo inclusive à 

liberdade de falar de tudo na prosa da vida cotidiana inaugurada por Freud, 

caracterizando um caminhar poético nessa liberdade conquistada em sua obra. 

Walter Benjamin (1892 – 1940), importantíssimo e célebre leitor de Charles 

Baudelaire, a partir das contribuições de Antonio Carlos Gaeta em seu artigo As 

Cidades De Baudelaire E Hugo Na Paris Moderna De Walter Benjamin (2004) será 

requerido fornecendo algumas categorias de análise sobre a modernidade baudelairiana, 

ampliando as considerações sobre sua relação com a cidade e nos propondo um 

importante conceito que será mais bem explorado no próximo capítulo: o de flanêur. 

Além disso, este trabalho se identifica com as justificativas de Benjamin na 

escolha do retrato de Paris, não se valendo dos retratos dos ―cientistas‖, dos 

historiadores, e sim dos literatos, em especial dos poetas. Isso advém da perspectiva de 

que a arte, reveladora e mais próxima do íntimo do ser, teria sua melhor expressão 

escrita na poesia por esta possuir uma capacidade condensadora, sintética, estética e ao 

mesmo tempo aproximada do fragmento e da iluminação. 

Ao nos propor a refletir a modernidade, estando esta no cerne da obra A Paris do 

Segundo Império em Charles Baudelaire (1984), valoriza como componente importante 

a urbanidade, e quando o autor toma Paris como foco,pode-se notar algumas de suas 

particularidades metodológicas, como o privilégio ao conflito, às tensões latentes; 

privilégio ao fragmento, à destruição, como questões particularmente desnudadas na 

modernidade; negação da razão sobreposta a todas as dimensões humanas e, portanto, 

recuperação do ―homem integral‖ (da emoção, da interioridade) particularmente legível 

através da expressão artística. A via que o autor toma é importante na medida em que 

corrobora com a posição que é e será dada a Baudelaire e a visão do poeta até então 

exposta: um olhar sobre o que restou do passado pelo resíduo, ainda que despojado de 

sua aura, de seu glamour, como fruto da destruição causada pela modernidade. 
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O esboço ―Paris, capital do século XIX‖, ao tomar um dos pares como 

―Baudelaire ou as ruas de Paris‖, coloca sujeito e espaço urbano lado a lado. Sua obra 

denominada A Paris do Segundo Império (ou A Paris do Segundo Império em 

Baudelaire) apresenta a preocupação de Benjamin com as tríades espaço – tempo - 

sujeito e tem Baudelaire como o grande tema. A divisão que se coloca nesta obra é 

tomada emprestada, pois revela categorias que justamente auxiliam no desenvolvimento 

da hipótese deste trabalho: A Boêmia, O Flâneur, e A Modernidade com as dimensões 

do poeta, do crítico da modernidade e da testemunha da modernização social, ou seja, 

são o seu olhar de desconforto, de inadaptado, que revelam com maior precisão a 

transitoriedade como alma da vida moderna e a grande cidade, produto da nova 

sociedade.  

Em Baudelaire, a ausência de totalidade da modernidade é percebida, 

problematizada, e une-se à sensação de vazio, de esvaziamento, de percepção de 

dissolução da individualidade (como visto acima no poema ―O Gosto do Nada‖). Mas 

Baudelaire procura, e consegue encontrar, a beleza na modernidade no contingente, 

longe da natureza e na sociedade como qualidade social. O belo restaura a 

individualidade que se dissolve pela ação exterior. O belo deve ser buscado no que há 

de melhor na sociedade, no que está acima da média, da vulgaridade e da moral comum, 

pois é sempre singular. 

A cidade será vista pelo ângulo do desprezado, do descartado, do detalhe em 

contraposição à posição de Haussmann, que a vê como um plano único, de único olhar, 

que se impõe à massa. O reconhecimento por Baudelaire dado a isso representa a 

constatação da desinserção de uma nova sociedade avassaladora, que destrói não 

somente a totalidade do passado ainda existente, como evita toda remontagem na 

medida em que impõe destruição permanente e renovação.  

Nas considerações de Baudelaire para com o rejeitado, Benjamin destaca seu 

valor metodológico do rejeitado em seu duplo sentido, trazendo uma descrição em prosa 

de Charles Baudelaire: ―Aqui temos um homem - ele tem de recolher na capital o lixo 

do dia que passou. Tudo o que a cidade grande jogou fora, tudo o que ela perdeu tudo o 

que desprezou, tudo o que destruiu, é reunido e registrado por ele. Compila os anais da 

devassidão, o Cafarnaum da escória; separa as coisas, faz uma seleção inteligente; 

procede como um avarento com seu tesouro e se detém no entulho que, entre as maxilas 

da deusa indústria, vai adotar a forma de objetos úteis ou agradáveis‖. (Benjamin, 1991, 

p. 78)  
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O ―caminho tortuoso‖, enviesado, o olhar estrangeiro ganha destaque em 

Baudelaire e esses também são aspectos destacados por Benjamin, pois é deste modo 

que é apresentada e entendida a cidade. Baudelaire no poema O Sol, reproduzido 

abaixo,inicia o que poderia ser o trabalho poético, o duelo em que todo o artista se 

envolve e no qual antes de ser vencido, solta um grito de terror, e alegoriza a 

constituição de um ser que se encontra envolto num dever de redimir o que é colocado 

fora, dotando sua visão de poeta de uma sensibilidade e capacidade de atravessar a 

―inquietação‖ e perambular entre cenários quase antagônicos como ―palácios‖ e 

―hospitais‖ (versos 19 e 20), assim há um caminhar poético que se faz ―Tropeçando em 

palavras como nas calçadas‖ (verso 7), se interpelamos a visão do poeta ao que é tido 

como rejeitado, e possibilidade de o poeta ser aquele que observa o que as massas da 

cidade excluem, ao moldes da reforma urbana de Haussmann, o poema já antevêem um 

―ethos” frente ao objeto de seu escrito poético, ―Buscando em cada canto os acasos da 

rima‖. 

 

O sol 

Ao longo dos subúrbios, onde nos pardieiros 

Persianas acobertam beijos sorrateiros, 

Quando o impiedoso sol arroja seus punhais 

Sobre a cidade e o campo, os tetos e os trigais, 

Exercerei a sós a minha estranha esgrima, 

Buscando em cada canto os acasos da rima, 

Tropeçando em palavras como nas calçadas, 

Topando imagens desde há muito já sonhadas. 

 

Este pai generoso, avesso à tez morbosa, 

No campo acorda tanto o verme quanto a rosa; 

Ele dissolve a inquietação no azul do céu, 

E cada cérebro ou colméia enche de mel. 

É ele quem remoça os que já não se movem 

E os torna doces e febris qual uma jovem, 

Ordenando depois que amadureça a messe 

No eterno coração que sempre refloresce! 
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Quando às cidades ele vai, tal como um poeta, 

Eis que redime até a coisa mais abjeta, 

E adentra como rei, sem bulha ou serviçais, 

Quer os palácios, quer os tristes hospitais. 

(O Sol, In As Flores do Mal, edição bilíngüe, Ivan Junqueira, 2012, p. 439) 

 

A Paris de Baudelaire é trivial, efêmera, da rua, essencialmente moderna onde os 

objetos desprezados e pequenos possuem a capacidade de dizerem ―além de si 

mesmos‖, e o poeta possui a capacidade de redimir esses objetos, esses personagens, 

indo, como no poema acima, ―até a coisa mais abjeta.‖ Baudelaire, ao expor essa 

capacidade em sua poesia, deixa a marca que somente a palavra pode dizer na 

modernidade, o que possivelmente justifica o interesse e a afinidade de Benjamin com 

Baudelaire e que move as elaborações desta monografia. 
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CAPÍTULO 2 – O SUJEITO DA E NA LINGUAGEM: DO NOME-DO-PAI AOS 

NOMES-DO-PIOR 

 

2.1 O sujeito da linguagem e inserção 

O sujeito da psicanálise não se havém com a biologia, mas sim determinado e 

afetado pela linguagem, pois antes de significar algo, significa para alguém, sendo o 

homem conseqüência de sua alienação pela linguagem, sendo desde sempre social, na 

medida em que há um contrato com a palavra, sendo a palavra o que enlaça o sujeito ao 

campo social representado por uma alteridade (Outro). Para Lacan, é o laço com a 

palavra que demonstra melhor que o sujeito não está ligado a um outro sujeito, mas a 

um Outro, enquanto um Outro lugar ao qual se endereça, conforme é possível verificar 

por meio do matema do inconsciente formulado por Lacan (1969-1970/ O Seminário 17 

– O Avesso da Psicanálise): 

 

 

 

 

 

No matema acima, verificamos a posição do sujeito logo abaixo da cadeia 

significante (S1-S2), indicando assim seu estatuto de determinado pelo significante. 

Essa formulação sobre o sujeito, segundo Lacan, se deu sobre o fundamento de Freud – 

e, mais especificamente, sobre a teorização em torno da morte do pai. 

Freud, no texto “Totem e Tabu” (1914[1913] /2006), recorre ao mito da horda 

primeva para desenvolver sua teoria sustentada pela lei do pai morto, ou seja, 

representado simbolicamente, que regula a entrada do sujeito na cultura, mediando as 

relações sociais, a partir da função do pai como uma lei interditora do desejo incestuoso, 

conforme visto pela teoria do Édipo. Em “Psicologia de Grupo e análise do Ego” 

(1922[1921]2006), Freud destaca a questão da identificação nas organizações sociais nos 

grupos humanos. Neste texto, o autor reafirma que a formação dos grupos é uma 

derivação da horda primeva, sendo os primeiros ―uma revivescência da horda primeva‖ 

(Freud, 1922[1921]/2006, p. 156), na medida em que os membros de um grupo 

continuam na ilusão de serem iguais; amados e governados por um líder que exerce uma 

autoridade, sendo esse líder o que vem a ocupar o lugar do pai primevo.  
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Em “O Mal-Estar na Civilização” (1930[1929]/2010), Freud ao dar ênfase à 

importância da pulsão na vida social, discorrendo sobre a oposição entre as exigências 

pulsionais e as restrições da civilização, elabora que o propósito da vida humana é a 

busca pela felicidade ao preço de uma incompletude frente a uma impossibilidade de 

adequação total do sujeito às demandas da cultura e da civilização, como dito no 

capítulo anterior quando do surgimento do Super – eu. 

Freud recorrerá às idéias contidas em seu texto, “O futuro de uma ilusão”, para 

apontar as três fontes de onde provém nosso sofrimento: ―o poder superior da natureza, 

a fragilidade de nossos próprios corpos e a inadequação das regras que procuram ajustar 

os relacionamentos mútuos dos seres humanos na família, no Estado e na sociedade‖ 

(Freud, 1927[1929]/2006, p. 105). Em relação à terceira fonte do sofrimento, o autor 

questiona o fato de que as convenções sociais estabelecidas pelos próprios homens para 

protegê-los e beneficiá-los não previne contra o sofrimento. A sociedade impõe 

frustrações a serviço dos ideais culturais, derivando daí o sofrimento, o mal-estar 

inerente à vida humana. Freud (1930 [1929]/2006, p. 93) elenca algumas medidas, ditas 

paliativas, das quais os homens lançam mão para suportar o sofrimento: derivativos 

poderosos (exemplo da atividade científica), satisfações substitutivas (exemplo da arte) 

e substâncias tóxicas (que alteram a química do corpo).  

As elaborações de Lacan sobre a cultura conectam-se inicialmente com as ideias 

de Freud e amplia esse conceito, referindo-se à constituição do sujeito através da 

linguagem, a partir do estruturalismo, das funções da fala e da linguagem quanto 

realidade empírica de onde se lê o inconsciente. Em suas primeiras formulações, Lacan 

demarca que o pai que exerce a função simbólica de interdição do incesto é 

representado pelo significante Nome-do-Pai (mais tarde denominado S1 – significante 

mestre), inserindo o sujeito no campo da linguagem a partir de uma lei simbólica que é 

universal e necessária, estabilizando, de certa forma, todo o campo da linguagem.  

Porém, posteriormente o autor avança em relação à supremacia do simbólico, 

apontando para a existência de uma falha na transmissão do Nome-do-Pai, havendo algo 

que escapa ou não passa por esse significante ordenador da estrutura simbólica do 

sujeito, sendo no Seminário de 1969/70 – O Avesso da Psicanálise –, que Lacan 

introduzirá a questão da pulsão na discussão sobre os vínculos sociais, reaproximando-

se das discussões a partir de dois textos de Freud – ―Psicologia das massas e análise do 

eu” e ―Mal-estar na civilização” – através dos termos identificação e pulsão, para 

formular sua teoria dos discursos como laço social.  
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Jacques-Allain Miller em seu texto “Sobre o desejo de inserção e outros temas 

I” (2008), coloca o desejo de inserção como um desejo fundamental no ser falante, 

inserção no discurso do outro onde o social é radical, é a raiz, colocando o social como 

constituinte da relação analítica e já nos adianta das conseqüências no sujeito do desejo 

de des-inserção
3
: suicídio social e vital. Miller (2008), ao dizer sobre ―O Seminário, 

livro 17: o avesso da psicanálise” da inserção como identificação, explicitando que o 

sujeito faz-se representar por um significante, como se morresse para ser representado, 

indo no sentido de ―a palavra ser a morte da coisa‖, sendo esse lugar de Outro ocupado 

pela mãe que é quem, através da fala, oferece significantes para o bebê, onde o sujeito 

se sujeitará a esses significantes ofertados pela mãe, (S1). Trata-se aí da operação de 

alienação do sujeito nos significantes do Outro. Porém esse processo não dá conta da 

constituição do sujeito ao que o sujeito questiona o próprio significante. Desse modo 

surge o objeto a, objeto causa de desejo (a notação pela letra ao tira da metaforização 

infindável da palavra que pode ser remetida sempre a outra). Então o objeto é diferente do 

significante, que resta naquilo que o significante não é capaz de cobrir, demandando que 

o sujeito faça um movimento a um S2. Nessa operação, esse resto que se produz como 

perda de gozo foi nomeada por Lacan de objeto a - mais-de-gozar. 

A alienação é a identificação, mas do outro lado é preciso S2, o significante do 

saber, para que o sujeito antes morto na representação pela palavra possa renascer. 

Nisso observa-se os processos de alienação e separação. Miller traz em seu texto o 

comentário de Lacan sobre a palavra separação, que o sujeito deseja ser ―pars‖, ser 

parte, e que o desejo de ser parte, de pertencer a um todo, tem a ver com o objeto, de 

modo que quando o sujeito perde sua pertinência a um grupo, a uma hierarquia, tal 

perda regularmente acarreta efeitos patológicos, pois vai além, toca em seu ser, toca no 

objeto a. 

As operações de alienação e de separação se aplicam sobre dois conjuntos: o ser 

(o sujeito) e o sentido (o Outro). O sujeito está referenciado ao campo do Outro, por 

isso o desejo é sempre desejo do Outro. É preciso que um Outro o deseje para que o 

sujeito se constitua (Soares, 2016, p.47). A alienação é da ordem da união significante, 

pois está relacionada com a forma como o sujeito se constitui ao se alienar no 

significante tomado do Outro, podendo afirmar: eu sou isso ou aquilo, aparecendo no 

campo do sentido, e desaparecendo no campo do ser, pois ao escolher o sentido, perde-

                                                           
3
Opta-se nesse trabalho pela utilização da palavra com hífen pela grafia utilizada no texto de Jacques-

Allan Miller utilizado nesta seção “Sobre o desejo de inserção e outros temas I” (2008). 
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se todo o restante que poderia ser ao passo que pode petrificar nesse significante 

identificado. 

A intersecção de duas faltas, nos dois campos (o do Outro e o do Sujeito) parte 

da premissa de que o conjunto vazio faz parte de todo conjunto. As faltas pertencem ao 

campo dos dois conjuntos e é o que vai fazer a separação, donde as operações de 

alienação e separação resultam em sujeito barrado, dividido. A identificação supõe um 

significante que está do lado do Outro e ao qual o sujeito se identifica ao mesmo tempo 

em que permanece como um conjunto vazio. Trata-se do que Lacan chama de divisão 

do sujeito em ―O Seminário, livro 11: os quatro conceitos fundamentais da 

psicanálise”(1964a/1996, p. 228).O sujeito não é indivíduo, indivisível, mas dividido 

pelo significante, sendo aquilo que desliza numa cadeia de significantes, tendo ou não 

consciência de qual significante ele é efeito vivendo à margem do indivíduo. 

Considerando a estruturação do sujeito no mundo a partir das leis da linguagem, 

a partir da tese de Claudia Maria Generoso Psicose, desinserção e laço social: um 

debate entre a psicanálise e o campo da saúde mental (2014), a autora explicita a 

discussão que Lacan faz sobre o laço social, estabelecendo uma relação próxima entre o 

campo do saber concernente à articulação significante e o gozo referido ao objeto a. O 

autor afirma que é a partir do registro do simbólico que surge a ordem do impossível, 

pois o significante produz o gozo, ou seja, institui uma articulação com o real, com o 

gozo.  

No Seminário ―O avesso da psicanálise”, Lacan (1969-70/1992) elabora uma 

concepção de laço social que se refere à categoria de discurso, o qual é fundado sobre a 

linguagem e sobre a estruturação da relação do sujeito em seu encontro com o campo do 

Outro – lugar do código, do simbólico, da linguagem. O discurso instaura um modo de 

funcionamento da linguagem entre os seres falantes a partir da relação com o real (cf. 

Lacan, 1969-70/1992). Essa concepção permite tratar, além da estruturação da relação 

do sujeito em seu encontro com o campo do Outro, também os efeitos que tem sobre ele 

esse encontro, organizando a utilização da linguagem entre as pessoas. Para Lacan 

(1969-70/1992), o discurso é como um campo definido, um campo já estruturado de um 

saber fundado sobre a linguagem, composto de significantes que integram uma rede 

desse saber, colocando como estrutura necessária.  

Lacan, em O Seminário, livro 20: mais, ainda (1972-73/1985), toma a ideia de 

discurso ―como liame social, fundado sobre a linguagem‖, ou seja, um laço, e prossegue 

dizendo que há algo que sempre escapa em tudo que diz respeito às relações humanas, 
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porém aponta para algo que ordena essa relação, que é o discurso, assim, designa o laço 

social como discurso, pois ―o liame social só se instaura por ancorar-se na maneira pela 

qual a linguagem se situa e se imprime se situa sobre aquilo que formiga, isto é, o ser 

falante‖ (Lacan, 1972-73/1985, p. 74).  

Miller (―Suplemento Topológico a “Uma questão preliminar...”, 1996, p. 119-

137), diz que os discursos se colocam como defesas contra o real pela via do simbólico, 

em seu encontro com o Outro, com o gozo, fazendo uma leitura de Lacan. De fato, 

Lacan (1972-73/1985a) elabora quatro formas das possíveis relações discursivas do ser 

falante com o gozo, formalizadas em quatro escrituras com a característica comum de 

integrar a dimensão da perda, a barreira de acesso direto ao gozo. 

 

2.2 Laço Social, discurso e sociedade 

Lacan define, a partir da pluralização, o Nome-do-Pai como um sinthoma, ou 

seja, um modo de gozar entre outros, a partir de que ―o real é sem lei. O verdadeiro real 

implica a ausência de lei. O real não tem ordem‖ (Lacan, 1975-76/2007, p. 133). Ele vai 

localizar o real, nome mais conveniente para tratar do ―impossível‖ com o qual o sujeito 

tem de lidar. ―Há algo do trabalho do inconsciente que não pode se escrever, mas pode 

ser cifrado, o que revela seu pertencimento à linguagem‖, o que nos lembra segundo 

Soares (2016)que a linguagem é o que permite que o sujeito possa habitar seu corpo. 

Desse modo, o sujeito é apresentado na argumentação lacaniana como efeito de discurso, 

meio pelo qual ele se representa. Como consequência desta concepção, o significante 

assume uma função completamente diferente da de significar: o significante representa o 

sujeito. 

A partir da constituição do sujeito pelos processos lógicos de alienação e 

separação, como descritos acima, Lacan formaliza os discursos, como modos do sujeito 

operar na linguagem a partir da articulação entre os significantes (S1 e S2), sendo o 

sujeito dividido ($) o efeito que surge desses processos, sendo produzido um resto como 

perda de gozo, nomeado por Lacan de objeto a (mais-de-gozar). Nessa estruturação há, 

portanto, quatro termos que circulam (S1-significante mestre, S2-saber, $-sujeito 

dividido e a objeto mais-de-gozar) e quatro lugares que são fixos, tal como podemos 

perceber na escritura do Discurso do Mestre (DM): 
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Da matriz do Discurso do Mestre (DM) o qual é equivalente ao discurso do 

inconsciente, deduz-se  as outras três formas discursivas que advêm do giro, na mesma 

ordem, dos termos nos quatro lugares fixos, e são, respectivamente, discurso da 

histérica, discurso do analista e discurso universitário, tal exposto abaixo: 

 

 De modo claro Generoso (2014) em sua tese, nos mostra que, além dos termos 

móveis e lugares fixos há dois sinais que compõem a escritura tanto do andar de cima, 

onde há uma seta (→), e no andar de baixo, onde há um //. Na primeira linha inscreve-se 

a impossibilidade entre os termos dos lugares de agente (S1) e trabalho/Outro (S2), 

indicada pela seta. Na linha de baixo há algo que obtura indicado pelo símbolo //, 

impedindo a comunicação entre os termos que estão situados entre os lugares fixos da 

verdade ($) e da produção (a), ou seja, não há acesso direto ao gozo. A interrupção do 

acesso direto ao gozo é demonstrado por // na parte inferior do gráfico, configurando-se 

numa forma de regulação do gozo ao articular a dimensão do real (mais-de-gozar) no 

campo da linguagem.  

No discurso do Mestre, S1 ocupa a posição da verdade que determina o saber que 

incide sobre o sujeito e designa um resto nessa operação, é dito do discurso do 

governante. No discurso da Histérica, o sujeito questiona o Mestre a fim de produzir um 

saber sobre si, onde S2 atua como verdade da ciência, desse questionamento o qual é 

sem resposta, continua a questionar, onde o resto que se produz se localiza como objeto 

a causa de desejo. No discurso Universitário, S2 se apresenta como saber neutro e 

imparcial, enquanto S1 se apresenta enquanto imperativo, dirigindo-se para qualquer um, 

no caso o aluno ocupa esse lugar a partir da perspectiva do aluno a-lumini, de 

conseqüência têm-se o sujeito barrado $, barrado no sentido de impedido, instituído de 

um limite. O discurso do Analista se coloca como aquele que assume a posição de 
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objeto a qualquer coisa, atuando sobre o sujeito a fim de colocar o significante mestre 

na sua pura dimensão significante. Ao passo que essa explanação não se aprofunda de 

fato nas desinências dessas formulações, seu intuito se torna colocar uma introdução 

para abordar o discurso Capitalista, logo a seguir. 

Jacques-Allan Miller, em seu seminário “Um esforço de poesia” (2003), faz 

uma discussão sobre a formulação lacaniana de laço social, diferenciando sociedade de 

laço social, onde diz a sociedade referir-se a uma unidade ilusória, enquanto o conceito 

de laço social esfacela essa unidade, pluralizando os tipos de vínculos possíveis. 

Segundo ele, a sociedade nós lhe fazemos ato de fé, pois depende da confiança em certo 

número de aparelhos os quais não sabemos de seu funcionamento, ao passo que o laço 

social supera o conceito sociedade ao admitir vários tipos de laços sociais, sendo este 

um conceito plural, sendo o laço social fundado sobre a linguagem. 

O sistema capitalista, sob as vias do progresso, da utilidade direta, coloca em 

evidência o surgimento de vínculos sociais regidos pelo princípio da utilidade direta, da 

queda dos ideais que regulatórios, a descrença no Outro; declínio da posição paterna, 

gerando relações de intensa agressividade e violência; a globalização e a lógica do 

consumo insaciável que sustenta as relações das pessoas no mundo, gerando relações 

cada vez mais desreguladas, onde não há mais o apoio à teoria edipiana. A partir do 

vislumbre desse novo mudo transformado pelo capital, Lacan em ―O Seminário, livro 

17: o avesso da psicanálise”, (1969-70/1992, p. 160), aponta uma quinta forma de 

discurso, o discurso Capitalista, a partir do Discurso do Mestre mutacionado, o qual, 

concebido como um pseudolaço social, mostra que a barreira (//) de acesso ao gozo 

desaparece, havendo uma conexão direta entre o gozo (a) e o sujeito ($): 

 

 
 

Essa nova formatação do discurso do capitalista mostra que uma perda de gozo 

não foi efetivada, havendo um curto-circuito entre o gozo (a) e o sujeito ($). Isso 

demarca uma falta de regulação entre esses termos, o que vem a caracterizar as relações 

sociais contemporâneas sustentadas pelo consumismo desenfreado dos objetos como 

mais-de-gozar, os gadgets ($←a), prescindindo do campo do Outro, fazendo-se deparar 
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com o surgimento de novos sintomas que escapam à lógica freudiana das formações do 

inconsciente, rompendo, muitas vezes, com o laço social, tais como: toxicomania, 

anorexia, bulimia, gastos e dívidas compulsivos, errância etc.. Esse discurso se 

apresenta no escopo de não fazer laço, ao ter como consequência a relação entre sujeito 

e objeto de modo direto, e não entre sujeitos. 

Diante dessa descrença no Outro, a ideia do Outro que não existe, a noção de 

invenção, de solução, nos interessa o que fez Charles Baudelaire dentro do surgimento 

desse novo discurso, cuja posição do poeta o colocou sob a mira da face violente do 

sistema capitalista, o que deve estar fora, ―a margem‖, que ele encarna seu projeto 

poético, assumindo o lugar dos marginais (prostitutas, mendigos, trapeiros), para falar 

de si e asceticamente assume a persona do dândi, ao que desliza pela cidade incólume 

ao seu redor. 

 

2.3 Sobre a Des-Inserção 

Se para Lacan o inconsciente é estruturado como uma linguagem, a inserção do 

sujeito na linguagem, a linguagem do Outro, sendo o homem conseqüência de sua 

alienação pela linguagem, o sujeito se insere na linguagem como efeito das operações 

lógicas de alienação e separação. Jacques-Allain Miller em seu texto “Sobre o desejo de 

inserção e outros temas I” (2008), coloca o desejo de inserção como um desejo 

fundamental no ser falante, inserção no discurso do outro onde o social é radical, é a 

raiz, colocando o social como constituinte da relação analítica e já nos adianta das 

conseqüências no sujeito do desejo de des-inserção: suicídio social e vital. 

A entrada na linguagem é o encontro com a falta, com o abandono da pulsão 

autoerótica. Esse abandono se dá no contato, na submissão à palavra do Outro, que 

garante a nomeação e permite fazer laço. Isso nos remete à outra referência atual: 

Lacadée (2006) se refere á autoridade da língua para marcar a determinação do sujeito 

pela linguagem, ao preço do encontro com a falta (de objeto a e de palavras) irreparável. 

A marca deixada por essa perda em troca da possibilidade de se inscrever no laço social, 

da inscrição do significante no sujeito, é o sintoma, não do ponto de vista patológico, 

mas sim, da maneira possível de mediação entre o sujeito e a entrada na civilização. 

Já a partir de Freud (1930[1929]/2010.), podíamos supor que a formação do sujeito, 

de sua psique, suas psicopatologias, estas estão ligadas ao tempo em que esses 

fenômenos acontecem, ou seja, á cultura. De todo modo, a cultura produz uma forma de 

subjetividade que se adéqua em seus padrões e legitimidades. Freud, em O Mal-estar na 
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Civilização (1930[1929]/2010) aborda as formas de seu tempo que possam vir a 

organizar o sujeito, ou seja, as instituições, as normas e organizações possíveis, como, 

por exemplo, a estruturação da família tradicional burguesa, os papeis de homem e 

mulher na sociedade, o padrão heterossexual, e conseqüentemente estes produzem 

formas de sofrimento específicas a esse tempo, explorando os caminhos da pulsão de 

vida em fazer laço e da pulsão de autodestruição que caminham para a morte. 

Henschel de Lima (2013) expõe a preocupação de Freud frente à expansão da 

modernidade, na qual se verifica o declínio da organização da sociedade em torno da 

identificação ao Ideal, deixando entrever a presença de uma relação conflituosa entre a 

experiência subjetiva e as insígnias paternas. Segundo ele, ele  constata que o sujeito faz 

do modelo paterno, o objeto de uma relação sintomática, alternando entre admiração-

ideal e rivalidade-culpa. Sendo assim, apesar de conceber o pai como instância 

simbólica de transmissão da lei, como bússola de orientação para o sujeito, Freud situa 

no sentimento de rivalidade-culpa, um ponto de discordância, um modo desregulado e 

imperativo de funcionamento da lei. 

Jacques-Alain Miller ao introduzir o sintoma como real no vínculo social, permitiu 

tratar a desinserção como um dos nomes do real de nossa época. Nesse sentido, quanto 

mais o sintoma fizer obstáculo à existência subjetiva e ao desejo, mais insuportável será 

um sintoma – motivo pelo qual ele se torna um elemento central e operatório no trato 

com a desinserção. ―A desinserção, diferente da exclusão social ou da desadaptação, se 

coloca para todos‖ (Guerra, 2012, p. 528). Sob a ótica da psicanálise, então, o sujeito 

que erra, vaga, se encontra ―fora da norma‖, não se apresenta na condição de 

―desadaptação‖ ou ―exclusão‖, ao contrário é acolhido, e ganha seu valor central na 

forma de resistência, invenção subjetiva, restando a cada um inventar uma solução 

particular, que se apóie sobre seu sintoma.  

A solução de cada um pode ser mais ou menos típica mais ou menos apoiada sobre a 

tradição e as regras comuns, ou pode, ao contrário, desejar realçar a ruptura ou certa 

clandestinidade, como que, no estilo que se dá o sintoma, colocando-se tanto no não-

lugar, como na errância ou até mesmo através do ato infracional à lei social, como meio 

de ter lugar no laço civilizatório (Guerra, 2012). À efeito de um posicionamento de 

rejeição radical do sujeito diante da linguagem (foraclusão), diante da impossível síntese 

entre sujeito e Outro, (levando ao extremo a experiência da desinserção), o sujeito 

psicótico é o sujeito, por excelência, que aprendeu a lidar, a saber-fazer com seu 
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sintoma, seja por meio do delírio, da arte ou de outro recurso. Ele nos mostra o uso 

possível do sintoma na radicalidade da vivência do desamparo em relação ao Outro. 

A modernidade cantada por Baudelaire em seu projeto poético de vanguarda, já 

denunciava as possibilidades que o laço social teria em insultar o sujeito a tal ponto que 

o colocasse sob um significante capaz de produzir desinserção. Na passagem de ―O 

Seminário 17 – O avesso da psicanálise” (1969-1970/1992 p.159), Lacan define com 

precisão o estatuto do significante na contemporaneidade: ―Temos que prestar muita 

atenção ao seguinte, é que, num nível mais elevado – o de um objeto a (...) a palavra 

pode fazer o papel da carniça.‖ Isso diz que alguns dos significantes ―carniça‖ não 

recobrem os corpos com a autoridade da subversão do sujeito, mas sim, colocam na 

fixação no ―Nomes-do-pior‖, os quais têm efeitos terríveis sobre o funcionamento 

subjetivo, sendo a errância um caminho possível frente à desinserção causada por essa 

fixação. 

No poema abaixo, temos a possibilidade de ilustrar a partir de Baudelaire, o 

significante ―carniça‖. O poeta fala dos efeitos do tempo, mortificante em ato ao o fazer 

crer que chegou no ―outono de seu pensamento‖. Sua juventude, tomada como uma 

cena trágica aponta as ações atrozes do tempo de forma que a alegoria da morte 

comparece nos versos ao fazer abrir as covas como ―ossários‖. Mais que a coincidência 

da palavra carniça no verso 12, essa ―carniça‖ é metaforizada na própria vida, a vida 

reduzida à ―carniça‖ pela ação do ―Tempo‖, aqui tomado por nome próprio, já que 

revela, por trás, uma metonímia, onde o Tempo assume o lugar da modernidade, do 

progresso, um tempo caracterizado como veloz e voraz, que rói, ou seja, o tempo em 

que vive, a Paris capital da modernidade e sob a égide do avanço do capital, assumem 

na máscara do ―Tempo‖ a postura de destinar o eu – lírico para a posição de devastado, 

desesperançoso, de frente com a morte, onde o ―ancinho e a pá se fazem 

necessários/Para outra vez compor o solo lamacento‖ (v. 6-7), pois é a palavra 

―carniça‖, propriamente dita, que recobre o sujeito. 

O inimigo 

A juventude não foi mais que um temporal, 

Aqui e ali por sóis ardentes trespassado; 

As chuvas e os trovões causaram dano tal 

Que em meu pomar não resta um fruto sazonado. 

 

Eis que alcancei o outono de meu pensamento, 
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E agora o ancinho e a pá se fazem necessários 

Para outra vez compor o solo lamacento, 

Onde profundas covas se abrem como ossários. 

 

E quem sabe se as flores que meu sonho ensaia 

Não achem nessa gleba aguada como praia 

O místico alimento que as fará radiosas? 

 

Ó dor! O Tempo faz da vida uma carniça, 

E o sombrio Inimigo que nos rói as rosas 

No sangue que perdemos se enraíza e viça! 

(O inimigo, In As Flores do Mal, edição bilíngüe, Ivan Junqueira, 2012, p.118) 

 

Nessa condição, podemos ver, ao olhar para a contemporaneidade, na conjunção 

entre planejamento biopolítico e pulsão de morte (como se viu no planejamento da Paris 

de Napoleão III sob as rédeas do Barão Haussmann), levando-se em conta ainda a 

resposta, dada por Lacan, à questão 3 de Radiofonia  (1970), de que a expansão do 

capitalismo no século XIX, é, assim, correlata ao declínio do Nome-do-Pai e à ascensão 

do objeto a ao zênite de nossa civilização. 

Diante da estranheza de uma nova Paris sucumbida à lógica do capital no novo 

paradigma da modernidade, Baudelaire constrói com sua poesia, certa moldura, uma 

mediação possível com esse Outro que destina para a margem, aquilo que não 

corresponde aos ideais arquitetônicos novos, numa postura de testemunha dessas 

mudanças, crítica ao trazer à luz em seus versos e no dandismo, aquilo que foi negado a 

habitar as ruas parisienses. Sua relação com o vazio e o nada, expressa justamente a 

posição e o ethos frente ao contexto que vive o autor, refletindo o percurso de tentar 

moldar o vazio com que o sujeito se depara em seu processo de errância. 

 

2.4 A Modernidade do insulto: os Nomes-do-Pior 

Philippe Lacadée, em sua conferência proferida em Belo Horizonte em 2006 na 

XII jornada da EBP-MG (Escola Brasileira de Psicanálise de Minas Gerais), vem 

demonstrar que a preocupação de Freud acerca do avanço da modernidade em certa 

parte se concretiza ao abordar a ―modernidade irônica‖ e o surgimento dos Nomes-do-

Pior, à guisa do que postula Lacan sobre o estatuto do significante na 
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contemporaneidade. Para Lacadée, a ―modernidade irônica é a que sabe que tudo não 

passa de semblante, corresponde a um gosto pela avaliação, pela estatística, proveniente 

de um discurso científico ou religioso que se pretende a dizer toda a verdade sobre o que 

deve ser a vida e o ser humano, o que já adiantava Charles Baudelaire em sua acepção 

do que seria o progresso. 

Para Lacadée (2006), os valores se deslocaram e permanecem em deslocamento 

contínuo na família moderna, a qual está mais estruturada no amor e no gozo do que na 

transmissão do nome. A evolução da sociedade, na evolução de seu discurso, pôs a nu 

as referências simbólicas, o respeito do sujeito por sua dignidade, fazendo-o cair 

progressivamente no estatuto de objeto a útil ou inútil à lei do mercado, onde ao lado do 

discurso político, o modo de falar não se articula ao Outro, mas sim ao que se 

contabiliza ou não em termos de rentabilidade. A partir disso, o Estado visando 

restabelecer a autoridade da família como representante da lei diretamente ao sujeito 

que o rejeita e denuncia sua impostura, tal qual Baudelaire com a disciplina outorgada 

pelo General Aupick, casado com sua mãe desde após a morte de seu pai. 

Desse modo, primeiramente ele localiza a função do pai, que é a de transmitir 

certo saber fazer com o mundo, com o gozo e como aparelhá-lo com a linguagem, pois, 

a partir do que Lacan demonstra no ―Seminário, livro 17: o avesso da psicanálise”, que 

a castração não procede do pai, mas da linguagem, de modo que ele entende os mitos de 

Freud sobre pai como ficções necessárias para romancear a perda de gozo. Assim, o que 

deve ser a missão do pai na época moderna, para Lacadée é o de transmitir, humanizar o 

desejo na lei significante. 

Lacan, ao colocar a metáfora paterna na função significante, tem o cuidado de 

pluralizar o Nome-do-Pai e salientar a descoberta de seu objeto a, onde Jacques-Alain 

Miller, a partir dos efeitos da formulação do discurso capitalista, corrobora com a 

formulação sob os efeitos da exigência do mais-de-gozar, colocando como 

conseqüência o reinado do gozo, desfavorecendo o engajamento no simbólico e em 

relação ao Outro e a transmissão cede ao exercício do gozo pulsional do Um e onde, 

retomando o pensamento de Lacan, o sintoma se torna o que testemunha a posição de 

gozo do sujeito na alíngua, ou seja, o significante usado como forma de gozo, isolando 

de toda comunicação e que por intimar excessivamente o sujeito, rompe com uma 

relação com o saber advindo do Outro. 

Lacadée em seu texto se faz valer, a partir de Lacan, a solução sinthomática, de 

"se fazer um nome", inventado pelo sujeito diante do real fora de sentido, em relação 
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direta com um uso da língua, do significante como causa de gozo, muitas vezes 

culminando num impasse, em que esse sujeito inventa soluções reparadoras e vitais a 

partir do que Lacadée nomeia de Nomes-do-Pior. Nesse cenário, o lugar denominado 

pelo autor de cidade irônica, a ironia se torna uma arma pela via da ―auto-n’ominação” 

(junção feita por Lacadée se referindo ao sinthoma) e da invenção da língua da 

autenticidade como defesa ao real fora de sentido, tomado como exemplo pelo autor o 

rap e hip-hop, o que pode se inferir também a poesia como possibilidade de uma língua 

do sinthoma, logo, os poetas,quando,em relação a um ponto de impasse, inventam uma 

nomeação. 

Desse ponto é o insulto, como signo do real, ou seja, como nomeação que faz 

fracassar o Nome-do-Pai. Esse insulto é tomado com valor de gozo, que recobre o 

sujeito o jogando nos Nomes-do-Pior. A partir disto Lacadée postula o matema de como 

isso se traduz pela via da linguagem, se apresentando da seguinte forma: 

 

Nessa formulação o sujeito faz-se representar pelos Nomes-do-Pior, a partir de 

um laço social que insulta, o qual, tendo valor de objeto a, o sujeito faz uma nomeação 

que o faz confia na sua alíngua, já que o ideal não o faz comunicar, mas sim ficar sob o 

efeito do mais-de-gozar do capital. 

A "modernidade irônica", a civilização moderna, implica que não mais estamos 

na época freudiana do mal-estar na civilização, mas na era do impasse, onde é a 

linguagem que está em questão. Não há mais o enigma da nomeação, mas o destino do 

insulto. E ainda que o sujeito esteja na língua, inventa dessa posição de objeto a, o 

Nomes-do-Pior que o representa nessa posição na cidade irônica.  

Disso se dá a vanguarda de Baudelaire ao prever a possibilidade da via da 

nomeação pelo sinthoma, ao passo que a modernidade não mais permite uma posição 

que se alheie do discurso do mais-de-gozar do capital. Para, além disso, a arte ultrapassa 

seu uso como via de salvar do destino da margem, e se torna recurso para suportar o 

insuportável. Baudelaire, a partir da flanêrie, inventa seu dândi e faz um lugar, ao 

habitar essa cidade de Paris, e faz da sua poesia, um modo de delinear sua errância, sua 

compulsão a dívida, seu gozo, suposição ainda precoce talvez, mas mais importante que 

interpretar a arte de Baudelaire é perguntar o quê em sua o salva de seu destino à 

margem. 
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CAPÍTULO 3: HABITAR O ERRO E ERRAR PARA NÃO HABITAR 

 

3.1 O erro: entre constituinte e patológico 

Se em “Função e Campo da Fala e da Linguagem” (1954/1998), Lacan define o 

inconsciente como estruturado como uma linguagem, isso nos diz que o inconsciente 

não está oculto, nas profundezas da mente, mas sim sempre a mostra, exposto: na fala 

dos sujeitos, na enunciação, na autoridade da língua que faz existir. Nesse escrito, Lacan 

tomou como base a formulação de Freud em A Interpretação dos Sonhos (1900/1996) e 

O Inconsciente (1915[1914]/2010). Nesses textos, Freud localizara na formulação do 

conceito de inconsciente, a produção de uma ferida narcísica, ou seja, marca que o 

sujeito não é dono de sua própria casa. Há algo de nós, que somos nós e não o sabemos. 

É preciso que o sujeito fale de seu sofrimento. Desse modo, demarca uma revolução 

propriamente freudiana na produção de conhecimento pela psicanálise: o saber está em 

quem fala. Em Para Além do Princípio de Realidade, Lacan (1936/1998) realça a 

importância da linguagem em Freud e evidencia o sujeito como social, onde diz: 

 

―O primeiro sinal dessa atitude de submissão ao real em Freud foi reconhecer 

que, dado que a maioria dos fenômenos psíquicos no homem relaciona-se, 

aparentemente, com uma função de relação social, não há por que excluir a via 

que, por isso mesmo, abre-lhe o acesso mais comum: a saber, o testemunho do 

próprio sujeito desses fenômenos. (Lacan, 1954/ 1998, p. 84) 

 

De fato, em O Inconsciente (1915[1914]/2010) Freud já defendia a hipótese do 

inconsciente, que marca o trabalho psicanalítico, o colocando como necessária pelas 

lacunas dos dados conscientes, que transpassa a condição do sujeito sadio ou doente e se 

exemplifica na experiência cotidiana ―mais pessoal [que] nos familiariza com 

pensamentos espontâneos que não conhecemos e [...] permanece oculta para nós‖ 

(Freud, 1915/2010). Esses atos permaneceriam desconexos e incompreensíveis sem a 

suposição dos processos inconscientes. O inconsciente se evidencia por meio de suas 

formações: o lapso, o ato falho e o sintoma.  

Na pesquisa recente de Soares (2016), a autora localiza na errância subjetiva, a 

dimensão pertinente ao sujeito. No inconsciente freudiano há sempre claudicação, 

espaço para o erro, o mal-entendido, o lapso, logo sendo ―o enunciado é refletido, 

comentado, retocado e é aí que o erro se articula com o mal-entendido, na dúvida 
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(Briole apud Soares, 2011, p. 64). Em sua tese, a errância subjetiva será abordada a 

partir do ato falho. A aproximação entre esta formação do inconsciente ligada à 

linguagem e a errância como vagar (atrelada à locomoção) é feita a partir do fato de que 

tanto falar e escrever, ou seja, as vias por onde podem se expressar os atos falhos, tanto 

quanto caminhar é da ordem da atividade, do ato, sendo para a autora que os alicerces 

da teoria psicanalítica foram caracterizados por um movimento errante, valendo-se de 

Freud ao realizando uma torção no discurso e afirmando que o ato falho tinha um 

sentido, um propósito que requeria interpretação. 

Em “Sobre a psicopatologia da vida cotidiana”, (1901[1901]/2006, p. 236), 

Freud diz que ―não há nada no psíquico que seja produto de um livre arbítrio, que não 

obedeça a um determinismo‖, e nisso vemos na formulação de Soares, (2016, p. 29) 

―Eis que num tropeço, numa falha, num lapso, o sujeito se revela!‖ a tomada da errância 

subjetiva como pertinente à constituição do sujeito, entendendo o ato falho, o mal-

entendido, o que causa equívoco, que provoca certa vertigem na medida em que nele 

irrompe o sujeito. Quando o mal é entendido causa estranhamento porque é aí que aflora 

o sujeito, o sujeito despido, desinvestido de sua roupagem imaginária. 

No estudo freudiano sobre o ato falho nos interessa para examinar tanto sua 

condição de ação, o movimento de um significante a outro, bem como a questão da 

falha, do erro, pois mais do que dar sentido ao ato falho, Freud revelou a propriedade de 

o ato falho ser passível de interpretação e sua capacidade de abrir novos caminhos que 

não se esgotam. 

. Neste sentido, seguimos a recomendação de Lacan (1936, “Para-além do 

"Princípio de realidade””, p. 86) de que o psicanalista, por não ―(...) desvincular a 

experiência da linguagem da situação que ela implica, a do interlocutor, toca no fato 

simples de que a linguagem, antes de significar alguma coisa, significa para 

alguém‖.Logo, a referência de Soares (2016) é fundamental e avança a formulação de 

Freud e Lacan na medida em que interroga se a errância comparece na estrutura do ato 

falho, do esquecimento, do sintoma localizando o errar, enquanto ato criativo, como 

inerente à sua condição de sujeito do inconsciente.Aqui já começamos a abordar a 

questão da errância 

Segundo Soares (2016), ―errar não se limita simplesmente a uma ação motora ou 

a um mero deslocamento de um lugar para outro. Tem a ver com ato, que tem uma 

vertente significante.‖ A errância é marcada pelo ato de mover-se, propiciando mais na 

forma de errância social, através de sujeitos à deriva vagando pelas ruas. Suas 
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conseqüências se apresentam mais ou menos dramáticas de acordo com que coloca em 

questão o ser do sujeito, adquirindo até a configuração de denúncia, reivindicação e até 

mesmo a recusa de toda atividade contratual que possa assegurar um laço social estável. 

A partir da psiquiatria descritiva, no que concerne ao DSM-5, a categoria da 

errância como diagnóstico foi incorporada ao de ‗Amnésia Dissociativa‘, como um 

especificador ‗com fuga dissociativa‘: ―Viagem aparentemente proposital ou 

perambulação sem rumo associada à amnésia da identidade ou de outras informações 

autobiográficas importantes‖ (2014, p. 298). Desse modo, possui gênero e classe 

específica implicadas com o controle social.  Soares, ao se utilizar das contribuições de 

Ian Hacking, o qual trabalha com a noção de ―nicho ecológico‖ como condição 

necessária para que uma doença transitória siga seu curso e se desenvolva, aponta 

quatro vetores: taxonomia médica (medical taxonomy), polaridade cultural (cultural 

polarity), ser observável (observability) e novidade (release).  

O jogo produzido entre esses quatro vetores torna possível o diagnóstico da 

doença. Desses vetores, a polaridade cultural nos interessa, pois distingue dois 

fenômenos sociais marcados pela época, que são o turismo romântico (como poderemos 

associar à flanêrie, que será abordada logo mais) e a criminalização da ação de vagar, 

no sentido que atribui adjetivos como ―vagabundo‖, ―vadio. Ambos importantes para as 

classes médias, enquanto o primeiro sustentava o ócio, o prazer e a fantasia de escapar, 

o outro gerava o medo do extravio, a errância, numa dualidade localizada entre a 

opulência e a delinqüência. 

Apesar de a fuga dissociativa estar presente no DSM V, o que configura sua 

presença no âmbito da psicopatologia da psiquiatria diagnóstica, a fuga em si não surge 

como algo comum, quando raramente parece ser diagnosticada. No fim do século XIX, 

estabeleceu-se na literatura alienista francesa uma associação entre errância e loucura, 

onde os ―alienados viajantes‖ aparecem enquanto categoria. A errância que nos é dada 

atenção aparece de formas mais diversas e nem sempre explícitas. Na tese de Ana 

Claudia Marinho Soares, ao abordar James Joyce, mostra-se de modo explícito pela 

obra do escritor irlandês sua condição de exilado e errante. De modo distinto, aborda-se 

a seguir como a errância aparece na biografia de Charles Baudelaire. 
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3.2 A Errância de Baudelaire 

A partir da hipótese de que na mesma proporção que o objeto a tem de insultar 

(como visto pelo matema elaborado por Lacadée), e assumir o papel da carniça, no 

processo de fixação nos Nomes-do-Pior, tem de fazer o sujeito errar no laço social, e 

assumir a postura, no caso de Baudelaire, de em vez de vagar sem rumo, sua errância se 

apresente como uma não-fixação, um não reconhecimento frente ao tempo e ao espaço 

que se faz vingar no avanço do capitalismo, numa instabilidade quanto a participar do 

fluxo das massas que pertence à cidade. Sua relação com isso se dá nas constantes 

mudanças de endereço, cerca de quarenta e quatro deles conhecidos, onde nem as 

dívidas e as paixões conseguiram fixar o sujeito no laço, ponto a partir do qual a arte 

ganha destaque como recurso mediador do sujeito em sua posição errante. 

Lacadée (2006) nos expõe que o Nome-do-Pai não se apresenta como pai do 

nome, deixando um vazio em seu lugar, onde o Estado tenta retomar esse lugar sob 

formas autoritárias que destinam à margem, restando ao sujeito se fazer um nome a 

partir dos Nomes-do-Pior. Seria prematuro interrogarmos se ao se deparar com a 

posição autoritária de um Estado, que sob a forma do progresso moderno, teria em sua 

consequência, já no século XIX, colocar o sujeito numa posição em que faz falhar a 

possibilidade de nomeação? E que ao se deparar com os destinos dessa cidade e desse 

progresso, que não mais abriga os sujeitos, mas os dejetam fazem com que o poeta 

assuma a posição subjetiva da errância criando para si um lugar chamado arte para 

habitar? De todo modo, os efeitos subjetivos desse progresso produzem efeitos notórios 

no funcionamento do poeta Baudelaire e a partir disso tentaremos apreender e aprender 

suas soluções para não mais errar pela cidade, mas errar a caminho de uma nova 

possibilidade de habitar o mundo. 

Logo abaixo se encontra um quadro com os endereços conhecidos em que 

Baudelaire transitou ao longo de sua vida, extraído do Calendário baudelairiano, 

incluído por Ivan Junqueira na edição bilíngüe d‘As Flores do Mal (2012, p. 8 - 26), 

adaptado e incluso no anexo 3 deste trabalho. Cabe ressaltar que por vezes, não raro, 

mobiliava cada endereço que habitava, além de deixar dívidas em mobílias, aluguéis, 

agravadas pela tutela imposta por sua mãe e seu padrasto, tendo em vista que nos dois 

primeiros anos de sua maioridade, ter gasto quase metade da herança de seu pai.  
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QUADRO DOS PRINCIPAIS ENDEREÇOS CONHECIDOS DE CHARLES BAUDELAIRE
4
 

 

1840 25 de fevereiro: posto em regime de penitência em casa de amigos do general 

Aupick. 

 

1841 Fim de maio: Após decisão tomada em conselho de família, Aupick, preocupado 

com o espírito de independência do jovem, embarca-o em Bordéus no Paquebot-

des-Mers-du-Sud, que zarpa para Calcutá a 9 de junho. 

 

1842 Junho: Baudelaire se instala na ilha de São Luís, 10, cais de Béthune, depois na rua 

Vaneau e, em seguida, no Hotel Pimodan (Lauzun), cais de Anjou, 17 (conhecido 

lugar em que em sua maioria viviam boêmios e diletantes. 

 

1845 30 de junho:Baudelaire reside agora no Hotel de Dunkerque, rua Laffitte, 32. 

 

1846 13 de dezembro: reside agora na Rua da Provence, 24 

 

1849-1850 3 de dezembro — janeiro de 1850: Estada misteriosa em Dijon 

 

1850 Maio: O poeta passa a residir com Jeanne Duval em Neuilly, onde permanecerá até 

1851 

1851- 52 Julho — abril de 1852: reside durante esse período na Rua dos Marais-du-Temple. 

 

1852 Outubro:Baudelaire reside agora à Rua Pigalle, 60, onde permanecerá até maio de 

1854 

 

1853 Maio: Estada em Versalhes com Philoxène Boyer 

1854 Fevereiro: Baudelaire, que devia dinheiro à sua locatária da rua Pigalle, se refugia 

no Hotel de York, à rua Sainte Anne, 61. Ele voltará depois àquele primeiro 

domicílio, onde permanecerá até maio. 

                                                           
4
No quadro constam os endereços e locais conhecidos e identificados, além de algumas intervenções de 

seu padrasto, general Aupick. Entre as mudanças, Baudelaire vagava por quartos temporários, passava 

alguns dias na rua ou em pardieiros, bares e tavernas. Consta ao final, nos anos de 1866-67, os momentos 

anteriores e consequentemente sua morte, de modo a situar seu quadro de errância nos determinantes que 

levaram à sua morte para além do agravamento decorrente da sífilis. 
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Maio: O poeta se instala no Hotel do Marrocos, à Rua do Seine, 57. 

 

1855 5 de abril: Baudelaire diz ter sido obrigado ―a mudar de casa seis vezes‖ em um 

único mês. 

 

13 de junho: Baudelaire passa a residir no Hotel da Normandia, à rua Neuve-des- 

Bons-Enfants, 13. De julho a dezembro, irá morar na rua do Seine, 27 

 

Dezembro: Baudelaire reside agora à Rua d‘Angoulême-du-Temple. Após conflitos 

com Jeanne e Marie Daubrun reatar com Banville, deixa o endereço mobiliado e 

erra em pequenos quartos. 

 

1858 20 de março — 5 de abril: Baudelaire se instala em Corbeil para supervisionar, na 

gráfica de Crété, a impressão de Aventuras de Arthur Gordon Pym (Thenarrative of 

Arthur Gordon Pym) em volume 

 

Início de novembro: Baudelaire deixa o Hotel Voltaire para morar com Jeanne 

Duval na rua Beautreillis, 22. 

 

1859 Janeiro,maio-junho: Baudelaire se instala na casa de sua mãe, em Honfleur 

 

Agosto: Baudelaire se hospeda no Hotel de Dieppe, à Rua de Amsterdam, onde 

permanecerá até sua partida para a Bélgica, à exceção de breves períodos em 

Neuilly, em dezembro de l860 e janeiro de 1861 

 

1860 15 de dezembro: Baudelaire se instala em Neuilly, à Rua Louis-Philippe, 4 

1861 Início de janeiro: o poeta volta ao Hotel de Dieppe. 

 

1864 12 e 23 de maio e 3 de junho:Durante o mês de maio Baudelaire torna-se hóspede, 

em Namur, do gravador Félicien Rops e sua família. 

 

1866 15 de março: Baudelaire passa uma nova temporada em Namur, na casa dos Rops. 
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Durante uma visita à Igreja de Saint-Loup, o poeta escorrega e cai sobre as lajes. Os 

distúrbios cerebrais se declaram de forma irreversível. Removem-no para Bruxelas. 

 

Início de abril: Baudelaire é transferido do Hôpital du Grand Mirroir para uma casa 

religiosa, o Institute Saint-Jean et Sainte-Élisabeth. Um mês depois, Baudelaire volta 

ao hospital, pois as freiras não mais toleravam suas blasfêmias escandalosas. 

 

2 de julho: Em companhia da mãe e de Arthur Stevens, Baudelaire é removido de 

trem para Paris. 

 

4 de julho: Baudelaire é internado na Casa de Saúde do Dr. Duval, à rua do Dôme, 

próximo à Étoile. 

 

1867 31 de agosto: Morte de Charles Baudelaire, que expira nos braços de sua mãe. 

 

Quadro 1: Relação dos principais endereços de Charles Baudelaire com adição do acontecimento de sua 

morte. Desenvolvido pelo autor para este trabalho. 

 

Cabe ressaltar a partir do quadro, alguns acontecimentos e fatos importantes que 

circundo as perambulações de Charles Baudelaire. Retomando que sua errância se 

apresenta enquanto uma circulação intensa por diversos endereços, tomando de 

acréscimo sua relação com o endividamento, em parte causado pela tutela de sua 

herança, solicitada após completar 21 anos, no valor de cem mil francos-ouro, uma 

quantia considerável para a época. Nesse tempo já havia contraído sífilis, doença 

venérea comum em seu tempo, que o acompanhará por toda a vida e o levará à morte 

em estado degradado. Cabe destacar que ao longo do percurso de sua doença, esta só 

teve destaque quando impedia o poeta de realizar o que deseja como escrever cartas à 

sua mãe, andar livremente, comparecer a eventos e reuniões, não sendo determinante no 

curso das análises apresentadas neste trabalho, mas um fator a ser considerado em meio 

à sua biografia. 

 Já em 1842, contrai suas primeiras dívidas com um negociante de móveis, em 

virtude dos primeiros quartos alugados. Em julho de 1844, assustada com as 

extravagâncias de Baudelaire, que no tempo de dois anos, gastou 44.500 francos-ouro, 
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Madame Aupick, a conselho do marido, instaura processo tendo em vista a entrega do 

caso a um curador, a fim de preservar a herança do poeta, designando Narcisse-Désiré 

Ancelle, notário em Neuilly como curador.  

Baudelaire publica nos anos de 1845 e 1846, os textos Salão de 1845 e Salão de 

1846, que sagram o poeta como crítico de arte e formador de uma opinião original de 

doutrina estética, sendo o primeiro esteta do século XIX. Em fins de 1847, recorre à 

mãe para sanar parte de suas dívidas, onde numa carta, datada de 4 de dezembro, diz: 

―Aconteceu-me de ficar três dias na cama, ora faltam lençóis, ora falta madeira... A 

última vez que a senhora teve a bondade de me dar quinze francos, eu não comia há dois 

dias – quarenta e oito horas!‖ (Baudelaire, Carta de 4 de dezembro de 1847, fragmento, 

apud Baronian, 2010, p. 62).  O estado de degradação do poeta variava de acordo com o 

tempo, caminhando para um estado maior de morbidez ao longo dos anos, somando-se 

aos efeitos da doença e de sua condição limítrofe perante aos abalos que o acometem. 

Baudelaire participa da Revolução de 1848, onde estava em cena a deposição do 

então Primeiro Ministro François Guizot, ocupante do cargo entre 1847 e 1848, o que 

surpreende seus pares por ele demonstrar uma aversão manifesta pela política e 

desprezo pelos republicanos. O movimento começara no dia 22 de fevereiro, onde por 

pressão de manifestantes alarmados pelas mortes de operários revoltosos montam 

barricadas nas ruas estreitas, com o comércio já todo fechado pela instabilidade. Apesar 

da demissão de Guizot no dia seguinte, no dia 24 em meio às barricadas, Jules Buisson 

encontra Baudelaire muito excitado, em meio às barricadas da encruzilhada de Buci, 

com um fuzil nas mãos, gritando: ―É preciso fuzilar o general Aupick!‖ 

Com a abdicação de Louis-Philippe, que foge para a Inglaterra, a república é 

proclamada, Paris se torna assim um país de liberdade política, com o estabelecimento 

do sufrágio universal, supressão da escravidão nas colônias e liberdade de imprensa 

instituída, nascendo inúmeros jornais e tribunas de expressão política, entre os quais 

circula um Baudelaire jornalista aspirante, que junto a seus amigos, funda o Salut 

Public, tendo apenas dois números, vindo a participar de outros jornais de opiniões 

inclusive divergentes, entre socialistas moderados e até conservadores, declarando que o 

homem tem a possibilidade e liberdade de se contradizer. Com a eleição de Luis-

Napoleão Bonaparte (conhecido por Napoleão III), ele se torna despolitizado, 

moralmente, intelectualmente e fisicamente, dizendo que talvez o futuro pertença aos 

―homens desclassificados‖ (Baronian, 2010, p. 69), por fim Baudelaire fica desorientado 

e volta a uma rotina minuciosa de produção e revisão de seus poemas. 
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 Em julho de 1857, quase um mês após a publicação triunfante de As Flores do 

Mal, a direção da Segurança Pública, órgão do Ministério do Interior, atento aos 

movimentos dos editores e intelectuais, alerta os tribunais sobre o delito de ultraje à 

moral pública cometido por Baudelaire. Dez dias depois, o tribunal instaura ação 

judicial contra Baudelaire e seus editores, e ordenada apreensão dos exemplares, onde 

no dia 11 desse mesmo mês, escreve a Poulet-Malassis, editor da obra, pedindo-lhe que 

esconda toda a edição impressa. Baudelaire é condenado a retirar seis poemas ditos 

imorais e uma multa de trezentos francos-ouro e a seus editores, cem mil francos-ouro 

cada um. Essa dentre outras polêmicas marcaram a trajetória do poeta, que chegou a 

negociar os direitos de publicação e tradução de obras de Edgar Alan Poe e suas 

próprias, com mais de seis editores e gravadores diferentes. 

 Os episódios de ordem pessoal acentuam o sentimento de estranhamento cada 

vez maior do poeta, gerando cada vez mais instabilidade que é respondida sempre com 

fugas entremeadas de períodos em que reside com Jeanne Duval, relacionamento 

conturbado e quase interminável já que perdura até pouco antes de sua morte. Seu 

sentimento de exilado numa cidade em que vaga pelas ruas à procura dos tipos mais vis, 

fonte de busca do Belo que a feiúra do progresso inocula nas margens planejadas pelo 

Barão Haussmann. Apesar de morosas e recorrentes, suas paixões e dívidas não o 

mantém localizado no laço social. A rotina de escrita, seu investimento pelo seu projeto 

poético e seus ideais o mantém vivo, o que mostra suas declarações à sua mãe, em 

correspondências de 1861, dizendo-se à beira do suicídio, sendo impedido pelo orgulho 

de não deixar seus negócios em desordem e seu desejo de publicar obras de crítica de 

arte e literárias. O que o permite continuar seus trabalhos e que coaduna com seu projeto 

poético e posições defendidas nos textos dos Salões de 1845 e 1846 é sua construção do 

dândi, a partir de uma rejeição à Natureza, valorização da intelectualidade e de uma 

disciplina exemplar
5
.  

 

3.3O singular opondo-se ao plural: O Dândi 

Ao se debruçar sobre as temáticas baudelairianas, Ivan Junqueira em seu ensaio 

―A arte de Baudelaire‖ (2000), demarca a poesia, a estética e o vanguardismo do poeta 

                                                           
5
Proponho aqui uma hipótese de que Baudelaire desloca e dá outro destino à disciplina imposta pelos 

ideais de progresso assumidos pelo regime de Napoleão III, e próximo ao poeta na figura do general 

Aupick, o qual ascende na carreira militar ao passo que se torna mais rígido e mais interventor na vida do 

poeta e na relação deste com sua mãe, seja pelos exílios e críticas, seja pela interdição de sua herança e 

influência com Narcisse-Désiré Ancelle, curador do patrimônio de Baudelaire. 
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como essenciais para se compreender a modernidade e seus efeitos na arte e mais além, 

através da obra ―As flores do mal‖, originalmente publicado em 1857. Vai a fundo à 

obra e biografia do poeta no intuito de destacar seu projeto poético, sua figura de dândi 

e sua crítica ao romantismo e os parnasianismos predominantes na França do século 

XIX,assim como sua relação com a religiosidade cristã e através de análises de seus 

versos e poemas, todo seu processo de uso da poesia como estanque à sua errância, 

adoecimento e denuncismo de uma sociedade já marcada pelos efeitos dos processos e 

mazelas que o novo paradigma apresenta no surgimento da modernidade, ressaltada em 

toda sua técnica poética atravessada pelas artes plásticas e pela música 

A partir deste ponto, retomamos as contribuições de Walter Benjamin acerca de 

alguns conceitos se fazem pertinente para delinear o dandismo construído por Charles 

Baudelaire. No texto ―Modernidade e alegoria em Walter Benjamin”, Cantinho (2003), 

retoma as idéias de alegoria, flanêur e flânerie, para debulhar as observações e análises 

de Benjamin acerca de Baudelaire. Este, através do olhar do flâneur, atravessado pelo 

sentimento do spleen
6
, que distorce o tempo na forma de algo sobrenatural que 

submerge o sujeito na experiência moderna. 

As intervenções biopolíticas de Haussmann, como mostradas no primeiro 

capítulo, alteram os sentidos e caminhos da cidade, onde os bulevares, largas avenidas 

arborizadas, marcam uma nova relação em que se estimulam passeios e incursões pelas 

ruas, transformando estas em paisagens, permeadas de galerias. As galerias, entradas e 

atalhos entre as ruas, eram cheias de lojas, pequenos museus, galerias de arte, 

exposições de obras, livrarias e cafés. Em especial, Cantinho (2003) marca a pontuação 

de Benjamin sobre as exposições universais, tais quais os Salões de 1845 e 1846, em 

que peregrinavam grande número de ociosos e burgueses em busca de distração e um 

ritmo menos acelerado do que o vivido nas ruas e avenidas. 

Paris se ergue como uma cidade que acabara de nascer, que carregava a mácula 

de um mundo e de uma cultura sob os efeitos do fetiche da mercadoria e do capital 

quase etéreo nos centros urbanos, planejadas para circular, já que as marginalizações de 

Haussmann tinham subtraído todos os tipos que amedrontavam os burgueses. A flânerie 

então se constitui como uma ocupação privilegiada do burguês ocioso, nomeado de 

flanêur, nome que designa quem pratica esta atividade. Essas nomeações não foram 

                                                           
6
Spleen vem do termo não traduzido do inglês que se define por ―fígado‖, já que até a época de 

Baudelaire, pensavam ser a bílis localizada neste órgão, que produziria a ―bílis negra‖, responsável pelo 

sentimento de melancolia e tristeza. 
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somente a posteriori, mas o termo também presente na obra As Flores do Mal. Desse 

modo, Benjamin atribui a Paris a criação do flanêur, uma cidade planejada para ser 

paisagem, para ser rota e caminho, uma cidade panorama. 

As galerias parisienses eram os locais onde se permitia anular o tedium vitae, 

perdendo-se com segurança em ambientes determinados, sob céus transparentes de 

vidro, que reproduziam artificialmente o céu natural, constituído por transparências e 

por espelhos, que se resume o cotidiano do flâneur, de modo que busca encontrar um 

refúgio ante a multidão. O flâneur de Baudelaire, um homem na multidão (referenciado 

na obra O homem das Multidões Edgar A. Poe) perde-se na massa, pois o flâneur é o 

que está na multidão e, ao mesmo tempo, protegido, dissimulando-se, ao abrigo dos 

olhares. Um movimento dialético inerente a essa posição se constrói: por um lado, o 

homem olhado por tudo e por todos, por outro, o homem que não se chega a encontrar, 

o que está dissimulado. 

Todo o trabalho de Baudelaire não se desenvolvia na sua residência, mas sim na 

atividade de atento flâneur, o que lhe permitia aprender a ver os seus poemas como uma 

ininterrupta sucessão de improvisações que se destinavam a dar conta da cidade viva de 

multidões. Por isso, pode-se afirmar que o olhar do flâneur esconde a mais profunda 

agitação interior, apesar da aproximação dos conceitos de flânerie e de ócio, como 

pontua Cantinho (2003, p. 9). 

Sua poesia visa redimir as coisas a partir da alegoria, na intenção de mediar a 

imagem e a significação, juntando à significação uma imagem, tal qual se pode observar 

quando Baudelaire descobre na figura do trapeiro a sua afinidade com a figura 

decadente, no seio de uma sociedade em que o capitalismo impera. Trapeiro é aquele 

que busca os refugos, que recolher restos jogados por outros, vendo em cada descarte 

uma nova utilidade, um valor para ser vendido, para guardar para si, onde podemos até 

mesmo traçar um paralelo com os catadores que circulam nos centros urbanos atuais. 

 

O Vinho dos Trapeiros 

Muitas vezes, à rubra luz da lamparina 

Da qual o vento abala o vidro e a chama fina, 

No centro de um subúrbio, obscuro lamaçal, 

Onde os homens se agitam em sanha brutal, 

 

Vê-se um trapeiro vindo, abanando a cabeça, 



56 

 

E batendo-a nos muros qual poeta tropeça,  

E sem cuidar-se de submissos policiais, 

Expande o coração em projetos geniais. 

 

Ele prega sermões, dita as leis mais sublimes, 

Intimida os maus, poupa vítimas de crimes, 

E sob o firmamento, pálio alçado além 

Se inebria da glória de saber-se alguém. 

 

Sim os aflitos pelas dores costumeiras 

Já gastos pela idade, moído nas canseiras 

Rastejantes e curvos sob escombros vis 

Vômito misturado da enorme Paris, 

 

Retorna, dos tonéis perfumados, a gentalha. 

Seguem os seus irmãos pálidos da batalha 

Os bigodes, qual flâmulas de eras atrás. 

As bandeiras, as flores e arcos triunfais 

 

Diante deles se elevam, solene magia! 

E na ensurdecedora e luminosa orgia 

Explosões, sol e gritos, rufar de tambor, 

Ofertam glória ao povo bêbado de amor! 

 

É assim que através da Humanidade errante, 

O vinho aflui do ouro, Pactolo brilhante; 

Pela garganta do homem canta o bem que fez 

E reina por seus dons, assim como os bons reis. 

 

Para afogar o ódio e embalar a indolência 

Desses velhos malditos morrendo em silêncio, 

Deus, por remorso, tinha feito o sono em prol; 

E o Homem trouxe o Vinho, são filho do Sol! 
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(O vinho dos trapeiros in Charles Baudelaire - Quadros parisienses e poemas do vinho, tradução de Fernando 

Fagundes Ribeiro, 2013, p. 87 e 89) 

O poeta constrói uma longa metáfora com a figura do trapeiro, de modo que 

trapeiro ou poeta, que tropeçam errantes, aos dois o refugo interessa, entregues em uma 

solitária ocupação, à hora em que a burguesia se entrega ao sono, tal qual a esgrima do 

poeta no poema O Sol, onde as tarefas e atitudes das duas figuras convergem, onde o 

poeta erra na cidade a procura de rimas e figuras que ilustram as estrofes, também o 

trapeiro para constantemente para se ater aos detritos que caem da cidade. Ambas 

figuras nada têm a perder, e por isso podem assimilar em seu ato tudo que lhes cabem, 

tendo o privilégio de atuar onde as máscaras de cidade futuro não cobrem a face dos que 

erram pela noite. Baudelaire retira do transitório e do precário a esgrima alegórica de 

extrair do refugo a beleza da poesia, onde qualquer coisa se torna um verso e localiza 

um rumo, a partir do nada, constrói algo a partir de uma flanêrie acentuada pelo gosto 

ao miserável e invisível à lógica da cidade.  

Aqui começa o diferencial da flanêrie de Baudelaire. Ele não se limita a vagar 

pelas galerias para observar o mundo, vive nele e se identifica com os trapeiros, os 

escolhe por compartilhar uma visão contraria à flanêrie burguesa. As galerias de 

Baudelaire se localizam onde se acha o feio, o puído, o marginal, e sua elaboração 

estética o permitem vagar tanto por essas galerias fundadas em sua poética quanto nas 

galerias burguesas dos boulevares... Mas onde termina o flâneur e começa o dândi? 

Aqui marcamos o diferencial baudelairiano, a introjeção de seu pensamento no ato da 

flanêrie, suas vestes, seus gostos, sua definição de poeta, e por ser poeta, não haveria de 

caminhar incólume pela cidade de paris, mas submerge nela, infiltra-se, vaga, erra, mas 

para além, habita uma cidade a qual sua poesia, vestido de sua persona, o dândi. 

O dandismo pode ser analisado enquanto fenômeno emergente do século XIX, 

na Inglaterra, com desenvolvimento posterior desse fenômeno em Paris. Apesar das 

equivalências propostas entre o dândi e o flâneur identificando este último como uma 

variante do dandi inglês, como faz Françoise Coblence, apesar das semelhanças 

estéticas que o flâneur, sendo burguês possui com o dândi, segundo a definição 

apresentada por Baronian (2010), a partir da percepção de Baudelaire, o dândi é o 

―singular opondo-se ao plural‖, marcado pela exaltação da diferença e riqueza 

intelectual, impassível diante do tempo, se exibe sem medo e que se posiciona 

impassível diante dos ideais de progresso e uniformização 
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Baudelaire assimila principalmente as idéias de Jules Barbey d‘Aurevilly, que se 

dedica justamente a um modo de viver, mais do que uma condição possível ou 

conveniente ao burguês flâneur, cuja obra leva o título de “Du dandysme et de G. 

Brummel” de 1840. As idéias de correspondem às aspirações de Baudelaire, por não 

pregarem uma rebelião total, compondo a postura do dândi ―troçar das regras e, ao 

mesmo tempo, respeitá-las, ao que diz o próprio d‘Aurevilly: 

―Ele sofre e se vinga suportando-as; ele as reclama quando escapa; ele as 

domina e é dominado sucessivamente: duplo e mutável caráter! Para seguir esse jogo, é 

preciso ter a seu serviço todas as suavidades que constituem a graça, como as nuances 

de um prisma que formam uma opala ao se reunirem.‖(Jules Barbey d‘Aurevilly, Du 

dandysme et G. Brummel, apud. Baronian, 2010, p. 43) 

Baudelaire apresenta essa suavidade e ao mesmo tempo um posicionamento 

impassível ao assumir esse modo de ser do dândi. Mesmo empertigado de dívidas da 

figura de seu tutor que lhe garantia uma mesada, desenhava as próprias roupas, ao que 

se marca seu estilo único de se portar. Seu traje preferido é uma veste negra com rabo 

de peixe, paletó reto de lã, a camisa branca de tecido fino e colarinho caído, gravata 

vermelho-sangue, chapéu alto, luvas de seda rosa e sua bengala com punho de marfim, 

mantendo sua postura percorrendo bairros chiques, a se perder em ruas repugnantes, 

visitando salões de pinturas, sendo sempre o mesmo: bem vestido, elegante e cínico. As 

mudanças se adéquam ao humor, ora cabelos e barba desgrenhados e grandes, ora curtos 

e barba escanhoada. É dessa forma que transita bairros chiques, salões de arte, eventos 

da elite intelectual, ruas repugnantes, pardieiros e tavernas. 

 Dessa forma fica mais marcada uma separação entre dandismo e flanêrie, visto 

que o dândi de Baudelaire não é o dândi estético apenas, mas permeado de uma 

construção poética, e que sua flanêrie habita a cidade e não somente as galerias, não 

correspondendo a um ato burguês, mas o toma em seu fim último: observar e se 

esconder nas multidões. Baudelaire vai além, e de seu ângulo privilegiado, retira o belo 

daquilo observa como inerente a uma cidade desfalecida sob a penumbra do progresso. 

O que marca bastante o olhar do poeta no poema ―A uma mendiga ruiva‖: 

 

 

A uma mendiga ruiva 
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Moça alva, cabelos rubros, 

Cuja roupa, pelos furos, 

Deixa ver não só pobreza 

Também beleza, 

 

Para mim, poeta erradio,  

Teu jovem corpo doentio 

Que com sardas figura 

Contém doçura. 

 

Calças com mais elegância  

Que as nobres rainhas de França 

Seus coturnos de cetim 

Tamanco ruim. 

 

Que antes de um curto vestido 

Traje de corte comprido 

Arrastes aos teus calcanhares 

Quando passares; 

 

Em vez de trapos mofinos,  

Que aos olhos dos libertinos 

Adaga de ouro na perna 

Reluza eterna; 

 

Que laços mal amarrados  

Livrem por nossos pecados 

Teus belos seios, radiantes 

Olhos brilhantes; 

 

E que para de despir 

Teus braços venham pedir  

Tolhendo em sérias medidas 

Mãos atrevidas 
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Pérola d‘águas profundas, 

Palavras de Belleau oriundas 

Por cada cativo amante 

Ditas bastante,  

 

Cortejo de rimadores 

Ofertando-te os primores 

A espreitar tua passada  

De sob a escada,  

 

Muito pajem ao azar 

Muito senhor e Ronsard 

Espiram em secreto 

Teu lar discreto! 

 

Que lírios, terias mais 

Nos teus leitos, bacanais,  

Submetendo às tuas leis 

Variados reis! 

 

E vais mendiga porém 

De sobras ou de vintém,  

Jogados por gente fina 

Pela esquina; 

 

De esguelha olhando tu catas 

Bijuterias baratas 

Das quais não posso, - perdão!  

Fazer doação. 

 

Ide, pois, sem mais semblante,  

Perfume, rubi, diamante,  

Que tua nudez magrela,  
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Oh, Minha bela!  

 

(A uma mendiga ruiva, in Charles Baudelaire - Quadros parisienses e poemas do vinho, tradução de Fernando 

Fagundes Ribeiro, 2013, p. 21, 23 e 25) 

 

O poema acima mostra a transposição de um fato ao ideal, um fato banal, o 

encontro uma mendiga em um passeio, porem o poema não se fixa numa descrição 

imediata, mas a idealiza transpondo o transitório para uma um ideal imortal, inerte aos 

vícios e misérias, tornando-a um símbolo, para além de uma interpretação em versos de 

uma figura das ruas. A real beleza pouco importa para Baudelaire, pois a realidade deve 

servir apenas de um trampolim, como nos expõe Bo Liu, em excerto traduzido por 

Ribeiro (2013), servindo como base para colocar em prática a alegoria, partindo do 

pressuposto que a deformação, a desrealização do sonho e da imaginação, a maquiagem, 

produzem a arte, numa artificialidade própria de Baudelaire. 

 Junqueira (2000) coloca o dandismo baudelairiano para além da fundamentação 

estética de sua poesia, mas como também ―na origem e na justificação de sua conduta 

humana e social‖. Para isso o autor em seu ensaio delineia a visão que Baudelaire 

possui de Natureza. Essencialmente esta aparece como corrompida pela própria 

natureza, onde nada ensina apenas induzindo o homem se garantir contras às 

hostilidades, e leva também a fazer o mesmo contra seu semelhante. Desse modo seu 

Elogio da maquiagem se apresenta como parte fundante de sua posição, onde a virtude é 

artificial e o bem como sendo sempre o produto de uma arte, sendo o selvagem e 

visceral e vulgar aquilo que é oposto ao dândi. É no culto à higiene, à imagem, à 

nobreza espiritual que corresponde à fórmula que o poeta se fazia para fugir da dor 

intolerável, ou a assumia sob o disfarce estético, lhe aderindo a pele, como uma atitude 

exterior que o transforma em algo para além do Homem, tomando como artifício a 

correção da imperfeição natural. Essa concepção está atrelada a sua visão de pecado 

original, presente em sua construção poética, Junqueira acaba por definir o dândi como 

o artista superior que se consagra à elaboração artificial onde a natureza não participa. 

O dândi de Baudelaire pontua uma transição de lugares em que a arte assume na 

modernidade, de uma posição estática, vertical, para uma contemplação dinâmica das 

caminhadas e errâncias, horizontal e imerso na camada urbana, pautando-se como 

corporal, o sujeito se encontra, entra em choque com aquilo o qual se debruça para 

esgrimar sua poesia. Aceita o decadente e o positiva, sente a fatalidade do tempo do 
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progresso também de forma corporal, ligando a crise que a cidade gera em sua massa 

viva da cidade, ao mal-estar de habitar esse espaço. Assim, consideramos que a poesia 

de Baudelaire permite ser o poeta aquele que erra para encontrar o sentido do belo, 

escancarar os produtos do novo tempo, suas contradições, e desse modo localiza o poeta 

como aquele que cria e resgata o belo onde o moderno o faz desvanecer, donde há o 

encontro ao Nada, seu projeto poético traduz uma tentativa de sentido. Nessa elaboração 

ascética de si, Baudelaire não concebe que se possa ter lugar na própria sociedade ou no 

corpo político, não podendo se produzir senão em um lugar outro que o poeta chama 

―arte‖. 

Desse modo, a partir dessas interpretações, podemos dar enfoque à percepção do 

dandismo como recurso, onde o poeta não deixa de vagar, mas dá um sentido a errar 

pela cidade, dar uma solução não coloca como primazia estagnar, habitar um espaço 

fixo e constante, mas dar um sentido. O laço que o insulta e que ele responde instável 

em seu itinerário errante, essa errância ganha lugar em seu projeto poético, toma da 

flanêrie, o disfarce nas multidões, o ócio que conjugado ao spleen distorcem o tempo 

voraz da urbe, e o direciona como modo de vida do dândi, o recobre como vestes, e 

agora transita com o objetivo de resgatar o belo, o Ideal perdido na modernidade. 

 

 

 

 

Figura 4: Retrato de Charles Baudelaire em 1844 

por Émile Deroy (1820-1846). Fonte: 

<https://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Baudelaire

_en_1844_par_Emile_Deroy.jpg> 

Figura 5: Retrato de Charles Baudelaire por Gustave Courbet 

(1819-1877), 1847. Fonte: <http://warburg.chaa-

unicamp.com.br/obras/view/4414> 
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Courbet pinta Baudelaire em 1847 com os cabelos curtos, seu rosto trocista e 

malicioso, fumando cachimbo com a gravata desatada, numa mesa com livros, pasta de 

desenhos, tinteiro com pena de ganso, com uma mão sobre um divã, enquanto lia um 

volume de um dicionário sempre consultado, diferentemente do quadro pintado por 

Deroy em que o poeta aparece todo de preto, cabelos desgrenhados, bigode e barbicha, 

como nos conta Baronian (2010, p. 63), onde se vê a distinção de dois momentos onde a 

construção da figura e persona do dândi recobrem não só as vestimentas, mas a postura 

e imagem que o poeta apresenta. 

 

3.4O escrito poético em curso 

A poética de Baudelaire contextualizada a seu tempo é única, polêmica, avessa 

ao próprio cenário e que de modo algum pretendeu se integrar a ponto de ser apenas 

contemporâneo. Nascido de um mal-entendido, o poeta percebe os mundos que o 

dividiram ainda na infância quando seu pai, artista mediano, funcionário público, ligado 

a figuras artísticas do século anterior, mostra a Baudelaire um mundo com ―cheiro de 

velho‖ como diz Baronian (2010) e quando sua mãe se casa com uma figura quase 

avessa, um general do exército, Jacques Aupick, apregoado à disciplina, um soldado do 

progresso francês, que logo tenta colocar o jovem Charles num trilho o qual ele nunca 

reconheceria como sendo próprio. Crítico ao romantismo, não se interessava em 

prolongar seus excessos e contradições, chegando a ser rude e áspero com seus 

contemporâneos, os quais se identificavam às temáticas de intimidade, espiritualidade e 

de uma natureza divina que continha as fontes de todo o belo. O que não passou 

despercebido a ele o fato de ainda sim serem simpatizantes do progresso, apontando 

estes pelo poeta como contraditórios. 

Ora não se identificava com o seu tempo, nem com o passado, nem com o futuro 

do progresso e da perda de sentido imposto pela modernidade, qual é o tempo de 

Baudelaire? Como exposto ao longo do trabalho, sua errância responde a um não-lugar 

o qual sua arte responde para dar um sentido, sendo um artista que já adianta a angústia 

perante o real: o sentimento do spleen não é da ordem de um lirismo exacerbado, um 

retorno ao sofrimento ulterior, mas do sentimento de vazio por si só, o Nada cujo gosto 

aparece como uma avalanche diante do sujeito. Sua crítica ao progresso não aparece 

como um saudosismo, nem sua angústia perante o não-limite implica num 

conservadorismo, mas expressa a ausência de sentido.  
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Tendo como pressuposto sua visão já colocada em relação à Natureza, o que sua 

aversão é posta pelo elogio à maquiagem, ao artificial, criado para reparar a origem já 

corrompida dos seres e das coisas, como já dito acima por ser uma das características 

que compõe sua construção de dândi, o primado da imaginação se mostra visível no 

próprio esforço do poeta em sua esgrima, no poema O Sol. Em sua representação 

alegórica do mundo busca um refúgio contra a realidade da existência, localizando sua 

batalha no plano poético. Porém o progresso não é para o poeta o que dá conta dessa 

Natureza, dobrando-a as vontades do homem as intempéries da natureza como Freud 

nos mostra ser um dos motivos para a sintetização do laço civilizatório, da união entre 

os homens, mas aquilo que desestabiliza, aproximando seus efeitos mais à questões do 

contemporâneo, da possibilidade do laço insultar o sujeito ao que o joga nos Nomes-do-

pior. 

A cidade de Baudelaire é vista pelos olhos dos que habitam sua margem, que 

revelam as mazelas e o sono da decrepitude. A modernidade, dessa forma, assume a 

ausência do Outro, que reduz a veia romântica do sublime, da metafísica a apenas 

resguardar o lugar de uma diferença frente à lógica unidimensionalizante já que o objeto 

artístico fica na linha de frente da reprodutibilidade técnica, como nos aponta Ribeiro 

(2013, p. 151). O que justifica sua aversão inicial pela fotografia, a qual seu amigo Félix 

Nadar
7
a muito custo tirou algumas fotografias. Assim, sua atitude crítica é encarnada 

numa estética da negatividade, a partir de figuras como a mendiga ruiva, os trapeiros, as 

alegorias da caveira, da morte e toda uma temática em As Flores do Mal que gira em 

torno da religiosidade, que alegoriza a cidade ao inferno caótico, onde o pecado perde 

seu lugar nesse tempo novo, em artigo sobre a Exposição Universal, grande exposição 

sobre diversos temas, cujas sessões de Belas Artes interessam Baudelaire, diz: 

 

Todas as heresias às quais eu fazia alusão há pouco não passam, no fim das 

contas, da consequência da grande heresia moderna, da doutrina artificial substituída à 

doutrina natural - quero dizer a supressão da ideia do pecado original [...] a natureza 

inteira participa do pecado original. (Charles Baudelaire, Correspondance, apud. 

Baronian, 2010, p. 104) 

 

                                                           
7Félix Nadar é o pseudônimo de Gaspard-Félix Tournachon (1820-1910), fotógrafo, 

caricaturista e jornalista francês, pioneiro e entusiasta do vôo humano e da fotografia 

aérea. 
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Ribeiro (2013) localiza Baudelaire com atópico, marginal da sociedade 

burguesa, onde ―seu mal-estar subjetivo, exteriorizado no enquadramento distorcido das 

ruas de Paris são manifestações d‘Isso que a rigor não tem imagem nem mesmo nome: a 

pura pulsação do Nada.‖ Esse Nada enquanto experiência subjetiva se traduz de 

diversas formas ao percorrer os poemas de sua obra, As Flores do Mal, principalmente 

na divisão Spleen et Ideal. Entre as demais divisões, entre elas os Quadros parisienses, 

Os poemas do Vinho e a Revolta, assumem características diferentes, mas coadunantes 

com seu projeto, mesmo pertencendo a períodos diferentes.  

Sua postura crítica lhe é autorizada desse lugar não-lugar, desse vagar dotado do 

sentido de salvar o culto do Belo, dar margem ás angústias de um sofrer moderno, as 

paixões e vicissitudes de um poeta que encara em si a posição de sujeito no encontro ao 

vazio. O sentido de criticar vai para além de seus textos sobre arte, música e as 

exposições dos salões de Paris, mas aponta aquilo que escapa, as falhas e a disciplina 

rígida e impassível que atravessa a subjetividade. Baudelaire fala de seu tempo como 

artista, do lugar da arte. Quando assume a postura do dândi, forma um ponto de partida, 

um sentido, um olhar para os tipos da cidade e olha para além, para a causa e para o 

porvir dessa nova era, onde podemos nos interrogar se não há ali uma via sinthomática, 

de habitar um tempo próprio, de acusar o que se exclui e simbolizá-los, seja pela 

alegoria, seja pela metáfora, seja pela identificação aos arquétipos do trapeiro ou da 

mendiga, para assim se fazer poeta. 

Nem as dívidas nem as paixões, mesmo que soluções precárias conferiram essa 

autoridade que a arte lhe conferiu, nem mesmo a sífilis, que o leva a falecer hemiplégico 

ao lado da mãe em 31 de agosto de 1867, lhe impede de escrever e ver seus poemas 

circularem e causarem furor e mal-estar a uma cidade de aspirações burguesas e moral 

excludente do auge do capitalismo no século XIX. O que se pretende neste trabalho 

passa longe de patologizar ou interpretar Baudelaire para além do que o próprio nos 

permite, mas aprender com sua postura, o estatuto da arte na possibilidade da invenção 

de um modo de ser que o permite assumir seu lugar de artista e homem de seu tempo, 

onde o laço social cede ao discurso do capital e pode produzir desinserção. 

Baudelaire deixa um legado como poeta, esteta, crítico de arte e pensador. É lhe 

atribuído influência significativa em poetas como Verlaine, Rimbaud e Mallarmé, e 

sendo reconhecido e elogiado em seu tempo por Victor Hugo, Balzac, Flaubert, Gautier, 

entre tantos outros. Para Junqueira (2000) o ―idealismo realista‖ de Baudelaire lhe dá o 

posto de preceptor dos movimentos naturalista e simbolista na França, e sendo recebido 
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no Brasil e reverberado por nomes como Olavo Bilac, Vinícius de Moraes, Ferreira 

Goulart. Apesar dos muitos detratores, de sua época e posteriores, vive hoje a memória 

e genialidade, ainda que diversas vezes mal compreendida de Charles Baudelaire, fato já 

mesmo previsto pelo próprio poeta, e que a esse fato já se adiantava num de seus 

últimos poemas, onde pede humildemente piedade, e que caso não a concedamos, da 

mesma piedade não somos merecedores: 

 

Epígrafe para um livro condenado 

 

Leitor pacífico e bucólico, 

Homem de bem, austero e lhano, 

Joga fora este saturniano 

Livro, orgíaco e melancólico. 

 

Se não herdaste o dom hipnótico 

De Satã, o astuto decano, 

Irias ler-me por engano, 

Ou me terias por neurótico. 

 

Mas se, sem teus olhos piscar, 

Do abismo os horrores conheces, 

Lê-me afinal que me hás de amar; 

 

Alma curiosa que padeces 

E buscas no éden teu abrigo, 

Tem dó de mim... Ou te maldigo!  

(Epígrafe para um livro condenado, In As Flores do Mal, edição bilíngüe, Ivan Junqueira, 2012, p. 649) 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Errância deriva do verbo ‗errar‘ do latim errare que, em sua raiz etimológica, é 

marcado por uma ambiguidade, pois é um termo que comporta tanto o sentido de 

equivocar-se, cometer erro, extraviar-se, quanto o de caminhar, progredir, avançar. 

Levar a errância para além de um sintoma ou fenômeno patológico, não se limitando ao 

seu aspecto negativo, deficitário e até mesmo mortificante, vai além de fazer um manual 

diagnóstico sobre a questão da errância ou tratá-la como sintoma na acepção patológica 

do termo, nem se trata apenas de uma diferença quantitativa entre o normal e o 

patológico. 

 É mais que isso, o erro, o desvio, aquilo que se afasta da norma, é justamente o 

que está na essência do ser vivo, segundo Canguilhem ([1943]2009) observou, a 

singularidade da natureza humana se dá pelo desvio, justamente aquilo que se afasta da 

norma, um ser vivo é viável de se revelar produtor de novidades, mesmo que 

imperceptíveis. Portanto, lançar um novo olhar sobre o sujeito errante, fora do campo 

patológico, mas sim baseado em uma visão do erro como fonte de inovação e evolução, 

a partir de o “Normal e o Patológico”, dá base para uma abordagem da errância onde, a 

partir da contribuição da psicanálise no campo da desinserção e da literatura, possa-se 

pensar nesta última como uma aposta que atravessa o conceito de erro como equívoco, 

visando compreender os processos de errância, em face de uma modernidade já nos 

moldes do declínio da função do Nome-do-Pai, tendo em vista as relações do sujeito 

com o nada e o vazio. 

 A linguagem é estruturante do inconsciente e parte fundamental da 

subjetividade, uma vez que no contato com o Outro, dá um lugar na existência. A 

entrada na linguagem é o encontro com a falta, com o abandono da pulsão autoerótica à 

castração. Esse abandono se dá no contato, na submissão à palavra do Outro, que 

garante a nomeação e permite fazer laço. A autoridade da língua, como nos mostra 

Lacadée (2006) está em fazer existir pela linguagem, onde a marca deixada por essa 

perda em troca da possibilidade de se inscrever no laço social, da inscrição do 

significante no sujeito, é o sintoma, não do ponto de vista patológico, mas sim, da 

maneira possível de mediação entre o sujeito e a entrada na civilização.Jacques-Alain 

Miller ao introduzir o sintoma como real no vínculo social, permitiu tratar a desinserção 

como um dos nomes do real de nossa época. Sob a ótica da psicanálise, o fora da norma, 
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o errante, então, não se apresenta como ―desadaptação‖ ou ―exclusão‖, ao contrário é 

acolhido, e ganha seu valor central na forma de resistência, invenção subjetiva. 

Ao abordar a temática de Baudelaire, é inegável colocá-lo como homem de seu 

tempo, por sua posição de trazer através da poesia, uma face da modernidade que se 

apresenta como violenta e produtora de estranhamento, assumindo ele a posição 

subjetiva de testemunha à transformação estrutural do tempo que avança na direção do 

mercado de consumo e da quantificação do trabalho, do espaço que se modifica 

radicalmente com a arquitetura das largas avenidas parisienses tomando o lugar dos 

becos e das ruas estreitas habitadas por prostitutas, mendigos, ébrios, errantes e 

desvalidos. Sua poesia lírica testemunha o estranhamento diante do favorecimento do 

capital financeiro e da reestruturação do espaço pela arquitetura de certo modo já 

higienista e segregativa. Um modelo de cidade que coloca à margem sob o nome do 

não-lugar, do apagamento.  

Essa modernidade cantada por Baudelaire em seu projeto poético de vanguarda, 

crítica a seu tempo e testemunha, já denunciava as possibilidades que o laço social teria 

em insultar o sujeito a tal ponto que o colocasse sob um significante capaz de produzir 

desinserção. Na passagem de O Seminário 17 – O avesso da psicanálise (1969-

1970/1992 p.159), Lacan define com precisão o estatuto do significante na 

contemporaneidade: Temos que prestar muita atenção ao seguinte, é que, num nível 

mais elevado – o de um objeto a (...) a palavra pode fazer o papel da carniça. E tendo 

ainda a resposta, dada por Lacan, à questão 3 de Radiofonia  (1970), de que a expansão 

do capitalismo no século XIX, é correlata ao declínio do Nome-do-Pai e à ascensão do 

objeto a ao zênite de nossa civilização.  

A partir dessas passagens de Lacan, podemos inferir que alguns dos significantes 

carniça não recobrem os corpos com a autoridade da subversão do sujeito, mas sim, 

colocam na fixação no Nomes-do-pior, formulação de Lacadée (2006), os quais tem 

efeitos terríveis sobre o funcionamento subjetivo. Nessa condição, podemos ver, ao 

olhar para a contemporaneidade, na conjunção entre planejamento biopolítico e pulsão 

de morte, a via da nomeação ofensiva presente em cracolândia, o destino pelo abrigo e 

o recolhimento compulsório se consolidando como um dos mais poderosos 

instrumentos de gestão das multidões pela rejeição da diferença, criminalizando a 

situação de rua. E mais além, Baudelaire nos mostra uma forma de errância não usual 

onde denuncia seu estar fora do laço nas mudanças muitas vezes ininterruptas de 

endereços e um transitar pela rua tendo a rua como um espaço que não o insere. 
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Henschel de Lima (2017) localiza a poesia lírica de Baudelaire a partir da 

necessidade de se deixar afetar pelo problema colocado pela modernidade para, a partir 

daí, elaborar uma resposta, onde Baudelaire é aquele que fazia do tumulto da cidade, um 

refúgio do proscrito e o mais novo entorpecente do abandonado. O trecho do poema À 

uma Passante retrata a solidão que se aprofundará marcando a experiência subjetiva na 

modernidade, onde a roupa negra da passante denota o símbolo do luto perpétuo que 

invade o sujeito nessa modernidade de época: 

 

A uma passante 

A ensurdecer, ao meu redor a rua urrava. 

Longa, esbelta, de luto, em dor majestosa, 

Passa uma mulher, com uma mão faustosa 

Alçando, balançando a bainha da saia; 

 

Ágil e nobre, com sua perna de estátua. 

Eu lhe bebia, qual crispado extravagante, 

Em seu olho, um lívido céu trovejante, 

A doçura que encanta e o prazer que mata. 

 

Um clarão... depois noite! – Beleza fugaz 

Que me fez com o olhar renascer de repente, 

Na eternidade só hei de te ver, não mais? 

 

Vai longe! é tarde já! jamais, provavelmente! 

Pois ignoro aonde foste, e tu aonde eu vou, 

Ah tu que eu amaria, ah tu que o reparou!  

 

(A uma passante, in Charles Baudelaire - Quadros parisienses e poemas do vinho, tradução de Fernando Fagundes 

Ribeiro, 2013, p. 49) 

 

A partir do enfoque em sua obra, diante da estranheza dessa nova Paris 

sucumbida à lógica do capital no novo paradigma da modernidade, Baudelaire constrói 

com sua poesia, certa moldura, uma mediação possível com esse Outro que destina para 

a margem, aquilo que não corresponde aos ideais arquitetônicos novos, numa postura de 
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testemunha dessas mudanças, crítica ao trazer à luz em seus versos aquilo que foi 

negado a habitar as ruas parisienses, como no caso da Passante no poema citado acima, 

onde o encontro fugaz e súbito faz refletir sobre o espaço e o tempo, onde resta apenas a 

morbidez do olhar da passante que se consome após esse encontro. 

A visão distorcida de natureza de Baudelaire, como impura e que joga o humano 

no ciclo da sobrevivência, do comer, beber e se garantir não importando os meios para 

tal, defronte a uma errância que transita entre as ruas, becos, vielas, é respondida pelo 

poeta com a personagem do dândi, na clareza e purificação que a intelectualidade, na 

produção de uma artificialidade que vem fazer frente a uma época rejeitada por 

Baudelaire e coadunar com seu projeto poético. Esse dândi é o artista superior que se 

consagra à elaboração artificial do qual a natureza não participa, se colocando como 

uma ferramenta de aliança do poeta errante com o seu tempo, um estar no mundo 

marcado pela poesia defronte ao laço civilizatório, a partir de seu projeto poético de 

vanguarda, superando o romantismo francês do século XIX e trazendo à tona a posição 

do sujeito frente à solidão do mundo moderno. Nessa elaboração ascética de si, 

Baudelaire não concebe que se possa ter lugar na própria sociedade ou no corpo 

político, não podendo se produzir senão em um lugar outro que o poeta chama ―arte‖. 

Ainda sobre as temáticas baudelairianas, o poeta apresenta um conto de origem 

baseado na Queda, do cristianismo, que aparece em sua obra através do dualismo 

platônico entre céu e inferno, e é uma das temáticas que perpassa As Flores do Mal. 

Seguindo a isso, sua relação com o vazio e o nada, outra e importantíssima temática, a 

qual expressa a posição e o ethos frente ao contexto que vive o autor, reflete o percurso 

de tentar moldar o vazio com que o sujeito se depara em seu processo de errância, 

ambientada em uma Paris subserviente à uma Modernidade já guiada pelas vicissitudes 

do capital.  

Desse modo, Baudelaire constrói um dândi para transitar; toma a arte como 

lugar; caminha poeticamente através das margens que a modernidade produziu, 

transpassando séculos e conseguindo ser atual mesmo no contemporâneo. Desloca a 

disciplina do progresso para um modo de vida disposto a dar beleza ao refugo da cidade, 

que se identifica com os tipos mais rasteiros e encarna a esgrima do poeta de recolher na 

cidade aquilo que ela dejeta e restituir dando o estatuto da poesia, seja pela alegoria 

mórbida da caveira ou da passante, sejam pela simbolização e metáfora dos poemas do 

vinho, ou ainda pela panorâmica do resto, aos moldes de uma flanêrie burguesa 

distorcida em seu Quadros Parisienses. Assim constrói um sentido para o errar em que 
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busca construir sua poesia, marca um vagar moderno induzido pelos boulevares em que 

de encontro ao sentimento do spleen e do Vazio da modernidade faz com sua construção 

poética uma margem que permite para além de suportá-lo, construir-se enquanto sujeito 

da modernidade e poeta. 

A partir desta monografia, certamente e com ônus positivo, surgiram questões 

que pretendo responder em projeto de mestrado a ser endereçado para programas de 

mestrado em psicologia, como estudar a perspectiva da arte em relação às 

psicopatologias contemporâneas, assim como avançar na investigação acerca das 

implicações do avanço da modernidade no final do século XIX e século XX abordando 

outros autores e artistas como Henri de Toulouse-Lautrec (1864-1901), pintor pós- 

impressionista e litógrafo, retratista da vida boêmia em Paris, poetas e escritores 

herdeiros do marco proposto por Baudelaire, como Augusto dos Anjos, Álvares de 

Azevedo e Cruz e Souza, seguindo a linha de pesquisa que relaciona arte e psicanálise, 

em conjunção com a clínica e formulações atuais do sofrimento e soluções de cada 

sujeito na contemporaneidade.  
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ANEXO 

 CALENDÁRIO BAUDELAIRIANO  

 

Apresenta-se neste anexo o calendário baudelairiano editado e extraído da 

edição bilíngüe da tradução de Ivan Junqueira de As Flores do Mal (2012, p. 8 - 26). 

Consta em nota na referida obra que, para a elaboração deste calendário, Ivan Junqueira 

recorreu, quase exclusivamente, às informações biobibliográficas contidas nas seguintes 

edições das obras de Baudelaire: Les fleurs Du mal, Bibliothèque de Cluny, vol. 

3,Éditions de Cluny, Paris, 1936, 224 pp. Oeuvres, texte établi et annoté par Y ves-

Gérard Le Dantec,Bibliothèque de La Pléiade, vol. 1 Nouvelle Revue Française, 

Gallimard, Paris, 1954, 1.576 pp.Correspondance, I (janeiro 1832 — fevereiro 1860), 

texte établi, presenté et annoté par Claude Pichois avec La collaboration de Jean 

Ziegler, Bibliothèque de La Pléiade, Nouvelle Revue Française, Gallimard, Paris, 

1973,1.114 pp.; e II (março 1860 — março 1866), idem, idem, 1.150 pp.  

 
1758  

 

 10 de fevereiro: Nascimento, em Neuville-le-Pont (Marne), de Joseph-François 

Baudelaire, pai de Charles Baudelaire. Estudou filosofia e teologia na 

Universidade de Paris, sendo ordenado padre em fins de 1783 ou 1784. 

Pertencente à comunidade de Santa Bárbara, tornou-se preceptor dos filhos do 

duque Antoine- César de Choiseul Praslin. A 19 de novembro de 1793 

renunciou às suas funções sacerdotais. Joseph-François Baudelaire viveu nos 

círculos aristocráticos e ‗filosóficos‘ da época (Cabanais, Condorcet), 

frequentando depois uma roda de artistas plásticos (os Naigeon, o barão Jean-

Baptiste Regnault, Prud‘hon, o escultor Ramey). Ele próprio, aliás, chegou a 

revelar algum talento como pintor (―Meu pai era um artista detestável‖, 

escreveria Baudelaire). Durante o período imperial foi chefe dos escritórios do 

Senado. 

 

1789 (?)  

 

 Nascimento de Jacques Aupick em Gravelines. 

 

1793  

 

 27 de dezembro: Nascimento, em Londres, de Caroline Archenbaut-Defayis (ou 

Archimbaut-Dufaÿs), mãe de Baudelaire. 

 

1803  

 

 François Baudelaire casa-se com Jeanne-Justine Rosalie Janin. 

 

1805  

 

 1º de março: Nascimento de Claude-Alphonse Baudelaire, meio irmão mais 

velho do poeta e que se casaria, em 1829, com Anne Félicité Ducessois, cuja 
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beleza impressionou vivamente Baudelaire, como o atesta carta datada de 1846. 

Claude-Alphonse seguiu a carreira de magistrado.  

 

1819  

 

 Viúvo desde 1814, François Baudelaire contrai segundas núpcias com Caroline 

Archimbaut-Dufaÿs. 

 

1821  

 

 9 de abril: Nascimento de Charles Baudelaire em Paris, à rua Hautefeuille, 

esquina com o bulevar Saint-Germain (a casa foi demolida logo após a abertura 

desse bulevar, tendo sido seu terreno ocupado pela atual livraria Hachette). 

 

 7 de junho: Batismo de Baudelaire na Igreja de Saint-Sulpice, em Paris. 1827 10 

de fevereiro: Morte de François Baudelaire, enterrado no cemitério de 

Montparnasse. Sua viúva irá residir na praça Saint-André-des-Arts, 30, e a 

seguir na rua do Bac, 17. Durante a primavera, ela ocupará uma bela casa na rua 

do Seine em Neuilly, perto do Bois de Boulogne (evocada por Baudelaire no 

poema XCIX de As flores do mal: ―Nunca mais esqueci, da cidade vizinha...‖). 

 

1828 

 

 8 de novembro: Madame Baudelaire casa-se em segundas núpcias com Jacques 

Aupick, então chefe de batalhão, cavaleiro de São Luís e oficial da Legião de 

Honra. 

 

1831  

 

 7 de dezembro: O tenente-coronel Aupick é designado chefe do Estado- Maior 

da 7ª Divisão Militar, com sede em Lyon. 1832 Janeiro: Baudelaire acompanha 

a mãe a Lyon. Ele está matriculado no colégio Delorme, cujos alunos seguem o 

curso do colégio Real. 

 

 Outubro: Baudelaire torna-se interno no colégio Real de Lyon. 

 

1836   

 Chamado ao Estado-Maior de Paris, Aupick interna o enteado no colégio Louis-

le Grand. 

 

1837  

 

 Baudelaire obtém o segundo lugar no exame geral de fim de ano, além de 

conquistar o segundo prêmio num concurso de versos latinos sobre o tema 

‗Philopoemen aux jeux néméens‘. 

 

1838  
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 Viagem aos Pireneus e a diversas localidades da França (Tarbes, Auch, Agen, 

Bordéus, Royan, Rochefort, La Rochelle, Nantes). Baudelaire a ela se refere nas 

estrofes já características de ‗Incompatibilidade‘ (Obras póstumas). Por essa 

época, suas maiores admirações literárias são Victor Hugo (poemas e dramas) e 

Sainte-Beuve (Volupté). Desprezo por Eugène Sue. Primeiros contactos (nus) 

com Eugène Delacroix. Théophile Gautier publica La comédie de la mort. Edgar 

Poe lança The narrative of Arthur Gordon Pym. 

 

1839  

 

 18 de abril: Expulsão do colégio Louis-le-Grand por uma ninharia (negouse a 

mostrar um bilhete que lhe passara um colega). 

 

 12 de agosto: Baudelaire diploma-se bacharel. Nesse mesmo dia, Aupick é 

promovido a general de brigada. 

 

 2 de novembro: Primeira inscrição na Escola de Direito, que jamais frequentará. 

Baudelaire contrai a primeira de suas incontáveis afecções venéreas. Publicação 

de Pauvres fleurs!, de Marceline Valmore, e de Madame Putiphar, de Pétrus 

Borel (com um prefácio em versos pré-baudelairianos). 

 

1840  

 

 18 de janeiro: Aupick é designado comandante da 2ª Brigada de Infantaria da 

Guarnição de Paris. 

 

 25 de fevereiro: Baudelaire assiste à encenação de Marion Délorme, drama de 

Victor Hugo, a quem escreve uma carta de entusiástica admiração: ―Amo o 

senhor como amo seus livros.‖ Por essa época conhece Ourliac, Gérard de 

Nerval e Latouche. Uma carta à mãe, que se pode vincular a esse período e que 

está datada de Creil, leva a supor que o jovem foi posto em regime de penitência 

em casa de amigos do general. Na pensão Lévêque et Bailly, 11, na praça da 

Estrapade, onde sua família se hospedara, conhece Gustave Le Vavasseur, poeta 

normando, e Ernest Prarond, poeta picardo. Ligação amorosa com a judiazinha 

Sarah, dita Louchette, que lhe inspirou um poema truculento e, em certas 

passagens, poderosamente original (―Não tenho por amante senão...‖), bem 

como o poema XXV de As flores do mal (―Porias o universo inteiro...‖). 

Publicação das Poésies nouvelles, de Alfred de Musset (com Rolla), das 

Poésiescomplètes, de Sainte Beuve, de Les rayons et les ombres, de Victor 

Hugo, e dos Tales of the grotesque and arabesque, de Edgar Poe. 

 

1841  

 

 1º de fevereiro: Le corsaire-satan publica uma canção dirigida contra Casimir 

Delavigne e Jacques Ancelot (Un soutien du valet de trèfle), que se deve à 

colaboração anônima de Baudelaire e Le Vavasseur. 

 

 1º de março: Aupick é nomeado comandante da Escola de Aplicação do Estado 

Maior. 
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 Fim de maio: Após decisão tomada em conselho de família, Aupick, preocupado 

com o espírito de independência do jovem, embarca-o em Bordéus no 

Paquebotdes-Mers-du Sud, que zarpa para Calcutá a 9 de junho. 

 

 1-19 de setembro: Estada do poeta nas ilhas Maurício, onde é acolhido na casa 

do sr. e sra. Adolphe Autard de Bragard, cuja criada, uma encantadora 

malabarense, lhe inspiraria, muitos anos mais tarde, o soneto ‗Bem longe daqui‘ 

(VI, ‗Novas flores do mal‘, As flores do mal), sob o nome de Doroteia. 

 

 14 de outubro: Carta do capitão Saliz, comandante do navio, ao general Aupick 

sobre a conduta desconcertante de seu jovem passageiro. 

 

 20 de outubro: Carta de Baudelaire à sra. Autard de Bragard, datada da ilha de 

Bourbon (Reunião), para enviar-lhe o soneto ‗A uma dama crioula‘ (LXI, As 

floresdo mal), também inspirado pela criada que trabalhava em sua casa e que 

muitas vezes já se confundiu, erroneamente, com Jeanne Duval.  

 

1842  

 

 15 de fevereiro: Retorno à França, a bordo de L’Alcide, que atraca em Bordéus. 

Provável época da composição de ‗O albatroz‘, à exceção de uma estrofe que 

deve ter sido acrescentada em 1859 a conselho de Charles Asselineau. 

 

 9 de abril: Baudelaire atinge a maioridade e, cinco dias depois, solicita a herança 

que lhe deixara o pai (cem mil francos-ouro). Na primavera desse ano apaixona-

se por Jeanne Lemmer, dita Jeanne Prosper, dita afinal Jeanne Duval, mulata 

bemapessoada que o poeta conheceu em companhia de Félix Tournachon, dito 

Nadar, durante uma récita no Théâtre du Panthéon. Essa paixão, que não foi 

apenas de caráter carnal, durou toda a vida do poeta e a ela se devem alguns dos 

mais belos versos de amor de As flores do mal. Amizade com o pintor Émile 

Deroy. 

 

 Junho: Baudelaire se instala na ilha de São Luís, 10, cais de Béthune, depois na 

rua Vaneau e, em seguida, no Hotel Pimodan (Lauzun), que pertencia então ao 

barão Pichon, cais de Anjou, 17, onde encontra Théophile Gautier, Apollonie 

Sabatier, Fernand Boissard (pintor morto ainda jovem) e talvez Balzac. É aí que 

se reúnem os integrantes do Clube dos Haxixeiros, que lhe deu a ideia de 

escrever a primeira parte dos Paraísos artificiais. Primeiras dívidas, contraídas 

com um certo Arondel, negociante de móveis estabelecido na rua Saint-Louis-

en-Île, em virtude das quais seu orçamento ficará arruinado para o resto da vida. 

Estreia rumorosa de Théodore de Banville com Les cariatides, que Baudelaire 

saúda através de entusiástico soneto. Victor Pavie edita Gaspard de la nuit, a 

única obra-prima (de publicação póstuma) de Aloÿsius Bertrand, com prefácio 

de Sainte-Beuve. Publicação de uma antologia das Poésies de Marceline 

Valmore, também prefaciada por Sainte-Beuve. 

 

1843  
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 Maio: Publicação da coletânea Vers, da qual participam Gustave Le Vavasseur, 

Ernest Prarond e A. Argonne, em edição dos irmãos Hermann. JulesMouquet 

comprovou a colaboração anônima de Baudelaire na segunda parte dolivro. O 

futuro autor de As flores do mal participou também, por essa época, de 

umprojeto de drama em verso (Manoël), cujo manuscrito é em grande parte do 

punhode Prarond e que foi igualmente descoberto, em 1927, por Jules 

Mouquet.É provavelmente também em 1843 que Baudelaire faz chegar a Sainte-

Beuve,através de uma carta cheia de admiração, uma epístola em versos que 

começaassim: ―Tous imberbes alors, sur les vieux bancs de chêne...‖ (Obras 

póstumas), ena qual seu verdadeiro estilo já aflora em diversas passagens. Se 

dermos crédito aPrarond, um grande número das futuras Flores do mal já estava 

então concluído.La maison du berger, de Alfred de Vigny, é lançada em abril na 

Revue des deuxmondes (uma das estrofes irá influenciar ‗Harmonia da tarde‘, 

XLVII, As flores domal). São publicados também Bouquets et prières, de 

Marceline Valmore, e o Livred’amour, de Sainte-Beuve. 

 

 24 de novembro: Prarond passa a ocupar-se do ‗drama de Baudelaire‘ (Idéolus). 

Um manuscrito de Baudelaire é recusado por La démocratie pacifique 

(periódicoque apoiava as teses econômicas e filosóficas de Fourier) sob alegação 

deimoralidade. 

 

1843-44  

 

 Retrato de Baudelaire por Deroy. 

 

1844 

 

 2 de março: Publicação dos Mystères galans des théâtres de Paris, coletânea de 

cenas e historietas na qual Baudelaire colaborou. 

 Julho: Assustada com as extravagâncias de seu filho, que, em dois anos, gastou 

44.500 francos-ouro, Madame Aupick, a conselho do marido, instaura processo 

tendo em vista a entrega do caso a um curador, a fim de preservar a herança do 

poeta. 

 

 14 de julho: Condenado a 28 de junho a 72 horas de prisão por haver 

negligenciado suas obrigações para com a Guarda Nacional, Baudelaire se 

apresenta à casa de detenção dessa instituição burguesa (palácio dos Haricots) 

para aí cumprir a pena. 

 

 21 de setembro: O tribunal impõe a Baudelaire um curador: Narcisse-Désiré 

Ancelle, notário em Neuilly, cidade de que seria prefeito entre 1851 e 1868. 

Desde então, passou a ser ele quem remetia a Baudelaire suas mensalidades, o 

que não impediria o poeta de recorrer muitas vezes à mãe para cobrir gastos 

excepcionais. 

 

 Dezembro de 1844 — janeiro de 1846: Publicação em L’artiste de cinco 

sonetos, quatro dos quais assinados sob o pseudônimo de Privat d‘Anglemont e 

o outro anônimo. 

 

1845  
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 Maio: Publicação do Salão de 1845. Na segunda capa prometem-se ao público, 

―para já‖, Da pintura moderna e, ―a aparecer em breve‖, Da caricatura (ensaio a 

partir do qual, sem dúvida, foram escritos posteriormente Da essência doriso e 

os dois artigos sobre Os caricaturistas, assim como David, Guérin e Girodet). 

 

 25 de maio: L’artiste publica ‗A uma dama crioula‘. 

 

 30 de junho: Baudelaire anuncia a Ancelle sua intenção de se matar. Ele deixa a 

Jeanne, em testamento, tudo o que possui, após o pagamento de suas dívidas, 

confiando seus manuscritos a Banville. Novas disputas advirão dessa situação 

familiar e levarão a uma nova ruptura. Baudelaire reside agora no Hotel de 

Dunkerque, rua Laffitte, 32. 

 

 6 de julho: Carta de Baudelaire a Banville, acompanhando soneto dedicado por 

aquele a este e que permanecerá inédito até 1868. Publicação das Poésies 

complètes, de Théophile Gautier. Outubro: L’agiotage, sátira de Pierre Dupont, 

anuncia na capa, ―para ser lançado em breve‖, As lésbicas, de Baudelaire-

Dufaÿs. É o primeiro título das futuras Floresdo mal. 

 

 24 de novembro: Le corsaire-satan publica uma fantasia de Baudelaire sobre os 

costumes literários de seu tempo: ‗Como pagar as dívidas quando se tem gênio‘. 

Nesse ano, Poe publica The raven and other poems, bem como uma coletânea de 

seus Tales. Alphonse Borghers traduz The gold bug. 

 

1846  

 

 21 de janeiro: Publicação de ‗O museu clássico do bazar Bonne-Nouvelle‘ em 

Le corsaire-satan. 

 

 20-22 de fevereiro: L’esprit public publica O jovem feiticeiro. O primeiro texto 

em prosa de Baudelaire. 

 

 3 de março: Le corsaire-satan publica uma ‗Antologia de máximas consoladoras 

sobre o amor‘, de Baudelaire-Dufaÿs, onde se anuncia ao público, do mesmo 

autor, O catecismo da mulher amada. 

 

 15 de abril: ‗Conselhos aos jovens literatos‘ em L’esprit public. 

 

 23 de maio: Os irmãos Michel Lévy publicam o Salão de 1846, que, juntamente 

com o Salão de 1845, firma o prestígio de Baudelaire como crítico de arte e 

aprofunda as bases de sua doutrina estética. Exaltação de Delacroix, ainda muito 

discutido. Na verdade, Baudelaire é o primeiro esteta do século XIX. 

 

 11-13 de junho: Escandalosa adaptação dos Murders in the Rue Morgue, sob o 

título de Um assassinato sem precedentes nos arquivos da Justiça, inserida em 

Laquotidienne, sob as iniciais G. B. (Gustave Brunet, pseudônimo de W. T. 

Bandy), sem qualquer alusão ao nome de Poe. 
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 16 de junho: Ingresso de Baudelaire-Dufaÿs na Sociedade dos Homens de 

Letras. 

 

 6 de setembro: Publicação de ‗Dom Juan nos infernos‘ em L’artiste. 

 

 12 de outubro: Émile Daurand-Forgues publica em Le commerce uma tradução 

dos Murders in the Rue Morgue sob o título de Une sanglante énigme, omitindo 

o nome de Poe. Polêmica com La presse. 

 

 13 de dezembro: L’artiste publica ‗A uma malabarense‘. Baudelaire reside agora 

na rua da Provence, 24. 

 

1847  

 

 Janeiro: Publicação de La Fanfarlo no Boletim da Sociedade dos Homens de 

Letras. 

 

 27 de janeiro: Isabelle Meunier entrega a La démocratie pacifique uma tradução 

de The black cat. Segundo Asselineau, biógrafo de Baudelaire, é esse o texto 

que revela Poe a seu futuro tradutor. 

 

 22 de abril: Aupick é promovido a general de divisão. 

 

 18 de agosto: Marie Daubrun (nascida a 30 de setembro de 1827 e cujo 

verdadeiro nome era Marie Brunau) estreia no Théâtre de Port-Saint-Martin, 

desempenhando o papel principal em La belle aux cheveux d’or. Segundo Albert 

Feuillerat, o início da ligação amorosa de Baudelaire com Marie poderia datar 

dessa época. 

 

 14 de novembro: Champfleury publica ‗Os gatos‘  num suplemento de Le 

corsaire-satan. 

 

 28 de novembro: Aupick é nomeado comandante da Escola Politécnica. 

 

 Dezembro: Courbet termina o retrato de Baudelaire (Museu de Montpellier).  

 

1848  

 

 24 de fevereiro: Jules Buisson encontra Baudelaire muito excitado, em meio às 

barricadas da encruzilhada de Buci, fuzil nas mãos, gritando: ―É preciso fuzilar o 

general Aupick!‖ 

 

 27-28 de fevereiro: Baudelaire, Champfleury e Toubin editam dois números de 

uma publicação efêmera: Le salut public. 

 

 10 de abril — 6 de maio: Baudelaire torna-se secretário de redação de La 

tribune national, jornal socialista moderado. 
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 13 de abril: Aupick é nomeado enviado especial e ministro plenipotenciário em 

Constantinopla. 

 

 15 de julho: La liberté de penser publica a primeira tradução de Poe por 

Baudelaire: Revelação magnética. 

 

 Novembro: ‗O vinho do assassino‘ é publicado em L’écho des marchands de vin. 

 

1849  

 

 Baudelaire estreita amizade com Théophile Gautier, a quem já conhecia antes. 

La Fanfarlo é reeditada em fascículos nas Veillées littéraires ilustrées, de J. Bry 

(o velho). 

 

 12 de maio: Baudelaire escreve para Courbet uma carta ao presidente da 

comissão encarregada de selecionar as obras de arte para a Grande Loteria. 

 

 7 de outubro: Morte de Poe em Baltimore. 

 

 3 de dezembro — janeiro de 1850: Estada misteriosa em Dijon, onde Jeanne 

Duval o encontra a 9 de janeiro. De volta a Paris, Baudelaire conhece Poulet- 

Malassis, editor em Alençon. 

 

1850  

 

 Baudelaire entrega seus poemas ao calígrafo Palis. 

 

 Maio: O poeta passa a residir com Jeanne Duval em Neuilly, onde permanecerá 

até 1851. 

 

 Junho: ‗Castigo do orgulho‘ e ‗A alma do vinho‘ (dito também ‗O vinho das 

pessoas honestas‘ e ‗O vinho‘) são publicados no Magasin des familles. 

 

 13 de julho: Baudelaire publica ‗Lesbos‘  na antologia de Julien Lemer Les 

poètes de l’amour. 

 

 18 de agosto: Morte de Balzac. 

 

 28 de agosto: Wagner termina em Weimar a composição do Lohengrin. 

 

1851  

 

 20 de fevereiro: Aupick é nomeado embaixador em Londres, mas recusa o 

posto. 

 

 7, 8, 11 e 12 de março: ‗Do vinho e do haxixe‘ em Le messager de l’assemblée. 

 

 9 de abril: Le messager de l’assemblée publica, sob o título de ‗Les limbes‘, 11 

poemas de Baudelaire: ‗Spleen‘ (―Pluviôse contra toda a cidade...‖), ‗O mau 
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monge‘, ‗O ideal‘, ‗O morto alegre‘, ‗Os gatos‘, ‗A morte dos artistas‘, ‗A morte 

dos amantes‘, ‗O tonel do ódio‘, ‗De profundis clamavi‘, ‗O sino rachado‘ e ‗Os 

mochos‘  

 

 18 de junho: Aupick é designado embaixador em Madri, onde servirá até abril 

de 1853. 

 

 Julho — abril de 1852: Baudelaire reside durante esse período na rua dos 

Marais-du-Temple. 

 

 Após 15 de setembro: Baudelaire mostra o manuscrito caligrafado de seus 

poemas a Asselineau, que a eles se refere como ―dois volumes encadernados e 

dourados‖. 

 

 27 de setembro: ‗A alma do vinho‘ aparece em La république du peuple, 

almanach démocratique. 

 

 15 de outubro: Baudelaire encomenda a Londres as Obras de Edgar Poe. 

 

 27 de novembro: ‗Les drames et les romans honnêtes‘ na Semaine théâtral. 

 

 2 de dezembro: Golpe de Estado. Furor de Baudelaire, que, não obstante, se 

adaptará muito bem ao regime imperial. Publicação em Boston, em um único 

volume, das Confessions of an EnglishOpium-eater e das Suspiria de profundis, 

de Thomas De Quincey. 

 

1852  

 

 22 de janeiro: ‗A escola pagã‘ na Semaine théâtral. 

 

 Março: Jeanne Duval torna-se um obstáculo à felicidade de Baudelaire, que 

decide separar-se dela e não mais revê-la. 

 

 Março-abril: Longo e minucioso estudo sobre ‗Edgar Poe, sua vida e suas obras‘ 

na Revue de Paris. 

 

 17 de abril: Tradução de Berenice em L’illustration. 

 

 Julho: Publicação de Émaux et camées, de Théophile Gautier. 

 

 Outubro: Tradução de The pit and the pendulum e publicação de ‗A negação de 

São Pedro‘ e ‗O homem e o mar‘ na Revue de Paris. Le magasin des familles 

publica a tradução da Philosophy of forniture, também de Poe. Baudelaire reside 

agora à rua Pigalle, 60, onde permanecerá até maio de 1854. O poeta contava 

publicar suas traduções de Poe pelo editor Victor Lecou, mas o projeto será 

afinal abandonado. 

 

 9 de dezembro: Baudelaire envia anonimamente a Madame Sabatier o primeiro 

dos poemas escritos para ela: ‗À que está sempre alegre‘ .Tais envios 
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continuarão, de forma irregular, até fevereiro de 1854. Baudelaire já fora então 

aceito entre os frequentadores do círculo dessa animadora algo mundana das 

letras francesas, nascida a 7 de abril de 1822. Publicação dos Poèmes antiques, 

de Leconte de Lisle. 

 

1853  

 

 4 de fevereiro: Tradução de The tell-tale heart no Paris-journal. 

 

 1º de março: Tradução de The raven em L’artiste. 

 

 8 de março: Aupick é eleito senador e fixa domicílio na rua do Cherche-Midi, 

91. A família passará os verões numa casinha adquirida por ele em Honfleur e 

chamada por Baudelaire de a ‗maison-joujou‘. 

 

 Maio: Estada em Versalhes com Philoxène Boyer. Endividados, os dois amigos 

buscam refúgio numa casa fechada, de onde Baudelaire envia anonimamente a 

Madame Sabatier o poema ‗Reversibilidade‘ (XLVI, As flores do mal, fazendo o 

mesmo com ‗Confissão‘ e ‗A aurora espiritual‘. 

 

 13-15 de novembro: Tradução de The black cat e Morella no Paris-journal. 

 

1854  

 

 8 de janeiro: Publicação de ‗Os gatos‘ e de ‗O gato‘ no Journal d’Alençon. 

 

 Fevereiro: Baudelaire, que devia dinheiro à sua locatária da rua Pigalle, se 

refugia no Hotel de York, à rua Sainte Anne, 61. Ele voltará depois àquele 

primeiro domicílio, onde permanecerá até maio. 

 

 Maio: O poeta se instala no Hotel do Marrocos, à rua do Seine, 57. 

 

 Julho: Amor por Marie Daubrun. 

 

 25 de julho — 20 de abril de 1855: Tradução das Histórias extraordinárias e 

Novas histórias extraordinárias (Baudelaire reúne nessas coletâneas os contos 

dos Tales of the grotesque and arabesque e dos Tales [1845]) em Les pays, em 

folhetim. 

 

 15 de novembro: ‗O vinho dos trapeiros‘ é publicado na Jean Raisin, revue 

joyeuse et vinicole. 

 

 Dezembro: Baudelaire comunica à sua mãe que, já farto da vida turbulenta que o 

obriga a perambular de hotel em hotel, passará a viver ―em concubinato‖, seja 

com Jeanne Duval, seja com ―outra qualquer‖, talvez Marie Daubrun. 

 

1855  
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 26 de janeiro: Gérard de Nerval é encontrado enforcado numa árvore da rua da 

Vieille-Lanterne. 

 

 5 de abril: Baudelaire diz ter sido obrigado ―a mudar de casa seis vezes‖ em um 

único mês. 

 

 26 de maio: ‗Método de crítica‘ (Exposição universal de 1855, I) em Le pays. 

 

 1º de junho: A Revue des deux mondes publica, sob o título até então inédito de 

As flores do mal, 18 poemas de Baudelaire: ‗Ao leitor‘, ‗Reversibilidade‘, ‗O 

tonel do ódio‘, ‗Confissão‘, ‗A aurora espiritual‘, ‗A destruição‘ , ‗Uma viagem 

a Citera‘ , ‗O irreparável‘ ,‗O convite à viagem‘ , ‗Moesta et errabunda‘ , ‗O 

sino rachado‘, ‗O inimigo‘ ‗A vida anterior‘De profundis clamavi‘, ‗Remorso 

póstumo‘, ‗O azar‘ , ‗O vampiro‘e ‗O amor e o crânio‘. 

 

 3 de junho: ‗Delacroix‘ (Exposição universal de 1855, III) em Le pays. 

 

 13 de junho: Baudelaire passa a residir no Hotel da Normandia, à rua Neuve-

des- Bons-Enfants, 13. De julho a dezembro, irá morar na rua do Seine, 27. 

 

 8 de julho: ‗Da essência do riso e geralmente do cômico nas artes plásticas‘ em 

Le portefeuille. 

 

 12 de agosto: ‗M. Ingres‘ (Exposição universal de 1855, II) em Le Portefeuille. 

(Esse artigo foi recusado por Le pays.) 

 

 14 de agosto: Baudelaire faz uma sondagem junto a George Sand para 

recomendar-lhe Marie Daubrun. 

 

 Dezembro: Baudelaire reside agora à rua d‘Angoulême-du-Temple. Ele pede 

dinheiro a Ancelle para mobiliar o apartamento, ainda em companhia de Jeanne 

Duval. 

 

1855-62 (?)  

 

 Redação de Lampejos. 

 

1856  

 

 25 de fevereiro: Publicação em Le pays de uma parte do prefácio às Histórias 

extraordinárias: Edgar Poe, sua vida e suas obras. 

 

 12 de março: Lançamento de Histórias extraordinárias pelo editor Michel Lévy, 

com o restante do prefácio e uma tradução de The gold bug. 

 10 de abril: Publicação de Les contemplations, de Hugo. 

 

 11 de setembro: Baudelaire escreve à sua mãe para dizer que a ligação com 

Jeanne Duval, ―uma ligação de 14 anos‖, está de novo rompida. 
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 30 de dezembro: Contrato entre Baudelaire e a editora Poulet-Malassis e De 

Broise, à qual o poeta vende os direitos de As flores do mal e o Bric-à-brac 

estético (o título foi logo depois alterado para Curiosidades estéticas). 

 

1856-57  

 

 Baudelaire toma algumas notas relativas ao texto de Les liaisons dangereuses, 

de Chordelos de Laclos, pelo qual voltará a se interessar em 1864. 

 

1857  

 

 29 de janeiro e 7 de fevereiro: Processo contra Flaubert (Madame Bovary) na 6ª 

Vara Correcional. 

 

 4 de fevereiro: Baudelaire envia ao correspondente parisiense de Poulet- 

Malassis o manuscrito de As flores do mal. 

 

 8 de março: Lançamento de Novas histórias extraordinárias em edição de 

Michel Lévy. 

 

 20 de abril: A Revue française publica nove ‗Flores do mal‘. 

 

 27 de abril: Morte do general Aupick em Paris. Sua mulher se retirará algumas 

semanas depois para Honfleur. 

 

 2 de maio: Morte de Musset. 

 

 10 de maio: Três ‗Flores do mal‘ em L’artiste. 

 

 16 de junho: Baudelaire recebe do ministro da Instrução Pública um pagamento 

a título eventual de duzentos francos por sua tradução de 

Históriasextraordinárias. 

 

 25 de junho: Lançamento de As flores do mal. A coletânea inclui 52 poemas 

inéditos. 

 

 5 de julho: Em artigo para o Figaro, tão estúpido quão mal-intencionado, G. 

Bourdin chama a atenção para a imoralidade da obra. 

 

 7 de julho: A direção da Segurança Pública, órgão do Ministério do Interior, 

alerta os tribunais sobre o delito de ultraje à moral pública cometido pelo autor 

de As flores do mal. Dez dias depois, o tribunal dá a conhecer sua resolução: é 

instaurada ação judicial contra Baudelaire e seus editores, e ordenada a 

apreensão dos exemplares. No dia 11 desse mesmo mês, o poeta escreve a 

Poulet-Malassis rogando-lhe esconder ―toda a edição‖. 

 

 14 de julho: Artigo elogioso de Edouard Thierry em Le moniteur. 
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 18 de agosto: Baudelaire escreve a Madame Sabatier, revela-lhe seu anonimato 

(como se ela própria já não o houvesse descoberto...), indica-lhe que poemas 

foram a ela dedicados em As flores do mal e solicita-lhe que recorra aos juízes 

de sua amizade. 

 

 20 de agosto: Após ouvir a acusação de Ernest Pinard (o mesmo que conduziu o 

libelo acusatório contra Madame Bovary) e a defesa de Chaix d‘Est-Ange, a 6ª 

Vara Correcional condena Baudelaire à multa de trezentos francos, seus editores 

à multa de cem francos cada um e ordena o expurgo de seis poemas (‗Lesbos‘, 

‗Mulheres malditas‘ [Delfina e Hipólita], ‗O Letes‘, ‗À que está sempre alegre‘, 

‗As joias‘ e ‗As metamorfoses do vampiro‘, os chamados ‗Poemas condenados‘, 

incluídos na Marginália [1866] e depois definitivamente incorporados ao texto 

de As flores domal, como se vê já a partir da primeira edição póstuma, de 1868). 

 

 24 de agosto: Le présent publica, sob o título de Poemas noturnos, seis 

pequenos poemas em prosa. 

 

 30 de agosto: Madame Sabatier entrega-se a Baudelaire, que lhe escreve no dia 

seguinte para dizer-lhe que faltou ―a convicção‖. A esse episódio segue-se a 

amizade, e Baudelaire continua a frequentar a casa da rua Frochot, à qual eram 

convidados para jantar Flaubert, Gautier, Reyer, Meissonier etc. Ainda a 30 de 

agosto, Hugo escreve a Baudelaire: ―Vossas Flores do mal cintilam e ofuscam 

como estrelas‖ e felicita-o por haver sido condenado pela justiça de Napoleão III 

(1852- 1870). Embora poeta menor do que Baudelaire, Hugo continuava a ser 

ouvido e acatado como verdadeiro oráculo da literatura francesa da época, 

adquirindo suas opiniões o caráter de uma sentença. Era a consagração 

definitiva. 

 

 1 de outubro: ‗Alguns caricaturistas franceses‘ em Le présent. 

 

 15 de outubro: ‗Alguns caricaturistas estrangeiros‘ em Le présent. 

 

 6 de novembro: Baudelaire suplica à imperatriz que lhe diminua o valor da 

multa. A 20 de janeiro seguinte, será esta de fato reduzida a cinquenta francos 

pelo secretário do Tesouro. 

 

 31 de dezembro: Mergulhado em sérias dificuldades financeiras, apesar dos 

rendimentos auferidos graças aos acertos firmados com Poulet-Malassis, 

Baudelaire se dirige mais uma vez ao ministro da Instrução Pública para solicitar 

pagamento por seus trabalhos. Doente e desanimado, o poeta planeja viver 

durante algum tempo com sua mãe em Honfleur. 

 

1858  

 

 18 de janeiro: Baudelaire recebe um pagamento de cem francos por sua tradução 

de Novas histórias extraordinárias. 

 

 27 de fevereiro: Baudelaire se enfurece com Ancelle, responsabilizando-o por 

uma transação financeira desastrosa. O poeta chega a pensar em esbofeteá-lo 

diante da mulher e dos filhos. 
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 20 de março — 5 de abril: Baudelaire se instala em Corbeil para supervisionar, 

na gráfica de Crété, a impressão de Aventuras de Arthur Gordon Pym 

(Thenarrative of Arthur Gordon Pym) em volume. 

 

 19 de setembro: ‗Duellum‘ em L’artiste. 

 

 30 de setembro: ‗Do ideal artificial — o haxixe‘ na Revue contemporaine. 

 

 20 de outubro: Viagem-relâmpago do poeta a Honfleur via Le Havre. 

 

 Início de novembro: Baudelaire deixa o Hotel Voltaire para morar com Jeanne 

Duval na rua Beautreillis, 22. Seu rompimento com ela jamais foi definitivo. 
 

1859  

 

 Nesse ano, Baudelaire se propõe recolher seus artigos de crítica literária e seus 

prefácios sobre Poe num volume de Estudos literários, aos quais aduziria as 

Últimas anotações sobre Poe (não escritas). Entre 1854-57, ele pretendeu 

também traduzir os poemas de Poe para reuni-los num pequeno volume. Ainda 

em 1859, além de outros projetos que não levou adiante, Baudelaire faz as 

primeiras anotações relativas ao texto de Meu coração desnudado, no qual 

trabalhará até 1866. 

 

 20 de janeiro: ‗O gosto do nada‘ e ‗O possesso‘ na Revue française. 

 

 22 de janeiro: Baudelaire recebe outro pagamento de trezentos francos pela 

tradução de Novas histórias extraordinárias. 

 

 27 de janeiro: Baudelaire se instala na casa de sua mãe, em Honfleur, passando 

aí uma temporada proveitosa. 

 

 10 de março: Tradução de Eleonora na Revue française. 

 

 13 de março: Estudo sobre ―Théophile Gautier‖ em L’artiste. 

 

 15 de março: ‗Dança macabra‘ na Revue contemporaine. 

 

 20 de março: Tradução de A tale of Jerusalem na Revue française. 

 

 5 de abril: Vítima de um ataque de paralisia, Jeanne Duval é internada na 

Clínica Dubois, onde ficará até 19 de maio. 

 

 10 de abril: ‗Sisina‘, ‗A viagem‘ e ‗O albatroz‘  naRevue française. 

 

 20 de abril: Tradução de The raven e de Philosophy of composition, sob o título 

de A gênese de um poema, na Revue française. 

 

 20 de maio: ‗A cabeleira‘  naRevue Française. 
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 Maio-junho: Baudelaire retorna a Honfleur. 

 

 10 e 20 de junho, 1 e 20 de julho: ‗Salão de 1859‘ na Revue française. 

 

 Agosto: Baudelaire se hospeda no Hotel de Dieppe, à rua de Amsterdam, onde 

permanecerá até sua partida para a Bélgica, à exceção de breves períodos em 

Neuilly, em dezembro de l860 e janeiro de 1861. 

 

 15 de setembro: ‗Fantasmas parisienses‘: I. ‗Os sete velhos‘ e II. ‗As velhinhas‘ 

(XC e XCI, As flores do mal) na Revue contemporaine. 

 

 26 de novembro: Poulet-Malassis e De Broise publicam Théophile Gautier, 

plaquete de Baudelaire precedida de uma carta-prefácio de Hugo, na qual este 

afirma que As flores do mal criam um ―novo frêmito‖. 

 

 30 de novembro: ‗Soneto de outono‘, ‗Canto de outono‘ e ‗A máscara‘ 

(respectivamente, LXIV, LVI e XX, As flores do mal) na Revue contemporaine. 

 

 8 de dezembro: Morte de Thomas De Quincey em Edimburgo. 

 

 15 de dezembro: Baudelaire envia a Poulet-Malassis o projeto de Estudos 

literários. 

 

 17-31 de dezembro: Pequena temporada de Baudelaire em Honfleur. 

 

1860  

 

 1o de janeiro: Baudelaire vende a Poulet-Malassis e De Broise os direitos da 

segunda edição de As flores do mal, Os paraísos artificiais, 

Curiosidadesestéticas e um volume de Estudos literários. 

 

 13 de janeiro: Primeira crise cerebral. 

 

 15 e 31 de janeiro: ‗Encantamento e torturas de um comedor de ópio‘ na Revue 

contemporaine. 

 

 22 de janeiro: ‗O esqueleto lavrador‘ e ‗A uma madona‘  e ‗O cisne‘ em La 

causerie. 

 

 7 de fevereiro: Novo pagamento de trezentos francos é concedido a Baudelaire 

por seus artigos e ensaios sobre arte. 

 

 17 de fevereiro: Tradução de The angel of odd — an extravagance em La 

presse. Nesse mesmo dia, Baudelaire escreve a Wagner para expressar-lhe sua 

admiração. 

 

 31 de março: Outro pagamento de trezentos francos pelo Método de crítica. 
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 15 de maio: ‗Sonho parisiense‘, ‗O amor à mentira‘, ‗O sonho de um curioso‘, 

‗Semper eadem‘ e ‗Obsessão‘ na Revue contemporaine. 

 

 Fim de maio: Lançamento de Os paraísos artificiais. 

 

 15 de outubro: ‗Horror simpático‘, ‗Os cegos‘, ‗Alquimia da dor‘, ‗A uma 

passante‘, ‗Um fantasma‘ (quatro sonetos), ‗Canção da sesta‘, ‗Hino à beleza‘ e 

‗O relógio‘ em L’artiste. 

 

 27 de outubro: ‗O esqueleto lavrador‘ no Almanach parisien de 1861. 

 

 Outubro-novembro: Baudelaire propõe a Arsène Houssaye Estudos críticos 

sobre Hugo, Wagner, Barbey d‘Aurevilly e Paul Molènes. 

 

 15 de novembro: O ministro da Instrução Pública concede a Baudelaire uma 

indenização literária de duzentos francos para As flores do mal. Estranha 

política. 

 

 15 de dezembro: Baudelaire se instala em Neuilly, à rua Louis-Philippe, 4, onde 

Jeanne Duval, hemiplégica, já o esperava. Mas ele prevê que apenas 

―estacionará‖ nesse domicílio. 

 

1861  

 

 Início de janeiro: Baudelaire relata à mãe sua imensa cólera contra um irmão (?) 

de Jeanne Duval que passa a viver às expensas desta. O poeta volta ao Hotel de 

Dieppe. 

 

 15 de janeiro: ‗Os sete velhos‘ em L’artiste. 

 

 1º de fevereiro: ‗Dança macabra‘ em L’artiste. 

 

 Primeira semana de fevereiro: A editora Poulet-Malassis e De Broise lança a 

segunda edição de As flores do mal, incluindo 35 poemas novos, dos quais 

apenas um ainda inédito. 

 

 28 de fevereiro: ‗A voz‘ e ‗O cachimbo da paz‘ na Revue contemporaine. 

 

 Março: Baudelaire se diz à beira do suicídio. O que ainda o impede de 

consumálo é o orgulho de não deixar seus negócios em desordem e o desejo de 

publicar suas obras de crítica. 

 

 1º de abril: ‗Richard Wagner‘ na Revue européenne. Baudelaire diz à mãe que 

não vê Jeanne Duval há três meses: ela deixou o asilo e, durante sua ausência, o 

irmão vendeu parte dos móveis. 

 

 3 de abril: O Ministério Público paga trezentos francos a Baudelaire por seus 

trabalhos. 
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 Maio: A sífilis, contraída por Baudelaire ainda na juventude e que já dera claros 

sinais de evolução tardia em 1849, revela novos sintomas. Provavelmente, o 

sistema nervoso do poeta já começara a ser destruído pelo Treponema pallidum. 

É a tabesdorsalis, ou sífilis terciária, cuja última etapa consistirá na paralisia 

geral progressiva, com desintegração integral e irreversível do córtex cerebral. 

Baudelaire se diz outra vez no limiar do suicídio. 

 

 6 de maio: O poeta endereça a Madame Aupick a mais bela, dolorosa e terna de 

suas cartas. 

 

 15 de maio: ‗Madrigal triste‘ na Revue fantaisiste. 

 

 24 de maio: Para compensar sua dívida junto aos editores, Baudelaire cede a 

Poulet-Malassis e De Broise os direitos exclusivos de edição de seus trabalhos 

literários publicados e por publicar (As flores do mal, Os paraísos artificiais, 

Histórias extraordinárias, Novas histórias extraordinárias e Aventuras de 

ArthurGordon Pym). Com isso, esses editores adquirem o direito de substituir 

Baudelaire para recolher o dinheiro proveniente de suas obras. 

 

 15 de junho — 15 de agosto: A Revue fantaisiste publica nove dos dez estudos 

que constituem Reflexões sobre alguns de meus contemporâneos. 

 

 Julho: Baudelaire manifesta o desejo de se candidatar à Academia Francesa. 

 

 15 de setembro: ‗A prece de um pagão‘, ‗O rebelde‘, ‗O admoestador‘ e 

‗Epígrafe para um livro condenado‘ (na Revue européenne. Artigo sobre as 

‗Pinturas murais de Delacroix em Saint-Sulpice‘ na Revuefantaisiste. 

 

 1º de novembro: A Revue fantaisiste publica nove poemas em prosa  e a Revue 

européenne, ‗Recolhimento‘. 

 

 11 de dezembro: Baudelaire lança sua candidatura à Academia Francesa, na vaga 

deixada por Lacordaire, através de uma carta a Villemain, secretário perpétuo. 

Pequeno escândalo na Academia. Por essa época, o poeta entra em contacto com 

Alfred de Vigny. 

 

1862 
 

 12 de janeiro: Le boulevard publica ‗A prece de um pagão‘, ‗O rebelde‘, 

‗Recolhimento‘, ‗A tampa‘, ‗O admoestador‘, ‗Epígrafe para um livro 

condenado‘ e ‗O crepúsculo romântico‘. 

 20 de janeiro: Em Le constitutionnel, Sainte-Beuve entrevista seus leitores sobre 

‗Próximas eleições para a Academia‘, artigo em que menciona a ―loucura 

Baudelaire‖. 

 

 Fim de janeiro: Na Revue anecdotique Baudelaire analisa, com grandes elogios, 

o artigo de Sainte-Beuve (‗Uma reforma na Academia‘). 
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 23 de janeiro: O poeta percebe uma ―singular advertência‖ e sente passar por ele 

―o vento da asa da imbecilidade‖. Além disso, nesse mesmo mês de janeiro, ele 

descobre um ―fato monstruoso‖ que o deixa ainda mais doente (talvez a 

constatação de que o pretenso irmão de Jeanne Duval nada mais fosse do que 

um de seus antigos amantes). 

 

 10 de fevereiro: A conselho de Sainte-Beuve, Baudelaire retira sua candidatura. 

 

 1º de março: ‗A voz‘, ‗O abismo‘ e ‗A lua ofendida‘ em L’artiste. 

 

 2 de abril: ‗A água-forte está na moda‘ na Revue anecdotique. Baudelaire recebe 

do Ministério Público um pagamento de trezentos francos. 

 

 14 de abril: Morte de Claude-Alphonse Baudelaire em Fontainebleau. 

Baudelaire havia rompido com o meio-irmão fazia vários anos. Pelo menos num 

ponto, entretanto, eles permaneceriam unidos: Claude-Alphonse é também 

levado pela sífilis. 

 

 20 de abril: Baudelaire escreve sobre Les misérables em Le boulevard. 

 

 26 e 27 de agosto: La presse publica os 14 primeiros Pequenos poemas em 

prosa. 

 

 6 de setembro: Swinburne escreve em The spectator um artigo cheio de 

admiração sobre As flores do mal. 

 

 14 de setembro: ‗Pintores e aquafortistas‘ em Le boulevard. 

 

 24 de setembro: La presse publica Pequenos poemas em prosa de XV a XX. 

 

 12 de novembro: Poulet-Malassis, cujos negócios se tornaram inextricáveis, é 

detido na oficina gráfica do editor Poupart, um de seus credores, e recolhido à 

prisão de Clichy. 

 

 Dezembro: Poulet-Malassis é confinado à prisão de Madelonnetes. 

 

 28 de dezembro: ‗As queixas de um Ícaro‘ em Le boulevard. 
 

1863  

 

 13 de janeiro: Baudelaire cede a Hetzel, por 1.200 francos, os direitos 

exclusivos de publicação de os Pequenos poemas em prosa e de As flores do 

mal, que já estavam vendidos a Poulet-Malassis. Hetzel se obriga também, por 

esse contrato, a publicar nas mesmas condições o primeiro volume das novelas 

que Baudelaire se dispõe a escrever e os outros volumes que, provisória ou 

definitivamente, ele intitula de Meu coração desnudado. 

 

 25 de janeiro: ‗O imprevisto‘  emLe boulevard. 
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 1º de fevereiro: ‗O exame da meia-noite‘  emLe boulevard. 

 

 22 de abril: Após mais de cinco meses de prisão preventiva, Poulet-Malassis é 

levado à 8ª Vara Correcional e condenado a um mês de detenção. 

 

 10 de junho: La revue nationale et étrangère publica dois poemas em prosa. 

 

 14 de junho: Le boulevard publica dois poemas em prosa . 

 

 7 de agosto: Baudelaire se dirige ao marechal Vaillant, ministro da Casa do 

Imperador e das Belas-Artes, para solicitar-lhe a concessão de seiscentos ou 

setecentos francos necessários à visita que ele espera fazer às ―ricas galerias 

particulares‖ da Bélgica. O projeto belga abrangerá também conferências e 

venda de obras completas de Baudelaire aos editores Lacroix e Verboeckhoven. 

 

 13 de agosto: Morte de Eugène Delacroix. 

 

 2 e 14 de setembro e 22 de novembro: ‗A obra e a vida de Eugène Delacroix‘ em 

L’opinion nationale. 

 

 17 de setembro: Morte de Vigny.  

 

 Meados de setembro: Poulet-Malassis se exila em Bruxelas, onde empreenderá a 

publicação de livros raros e libertinos, assim como de panfletos contra o 

Império. 

 

 10 de outubro: Dois poemas em prosa na Revue nationale et 

étrangère.Baudelaire escreve a Swinburne para agradecer-lhe. 

 

 6 de novembro: Baudelaire cede por dois mil francos a Michel Lévy os direitos 

exclusivos de publicação sobre seus cinco volumes de traduções das obras de 

Poe (ainda estão por aparecer Eureka e Histórias grotescas e sérias). 

 

 26 e 29 de novembro e 3 de dezembro: O Figaro publica ‗A pintura da vida 

moderna‘, ensaio de Baudelaire sobre Constantin Guys. 

 

 10 de dezembro: A Revue nationale et étrangère publica mais três poemas em 

prosa. 
 

1864  

 

 7 de fevereiro: Sob o título de O spleen de Paris, o Figaro publica quatro 

poemas em prosa; uma semana depois, mais dois outros. 

 

 8 de março: ‗Os olhos de Berta‘, ‗O abismo‘, ‗Sobre o Tasso na prisão de 

Eugène Delacroix‘ e ‗Bem longe daqui‘ na Revue nouvelle. 
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 24 de abril: Baudelaire chega a Bruxelas para fazer conferências e negociar a 

venda de suas obras. 

 

 2 de maio: Conferência sobre Delacroix no Círculo Artístico e Literário de 

Bruxelas. 

 

 11 de maio: Conferência sobre Théophile Gautier. 

 

 12 e 23 de maio e 3 de junho: Três conferências sobre drogas excitantes. 

Durante o mês de maio Baudelaire torna-se hóspede, em Namur, do gravador 

Félicien Rops e sua família. 

 

 13 de junho: Baudelaire faz uma nova ―exposição‖ de suas obras nos salões de 

Prosper Crabbe, agente de câmbio e colecionador. Ainda que convidados como 

das vezes anteriores, os editores Lacroix e Verboeckhoven não tiveram a 

delicadeza de comparecer. Essa decepção, somada à que provocou a ridícula 

quantia enviada ao poeta por suas conferências e ao materialismo que ele via 

então embrutecer a Bélgica, faz nascer em Baudelaire um ódio inaudito contra 

esse país. Em 1864-65, ele escreverá, juntamente com os epigramas contra os 

belgas, um dos mais virulentos panfletos que jamais se viu serem lançados 

contra todo um povo: Amoenitates Belgicae (Delícias da Bélgica) e Pobre 

Bélgica! Durante sua temporada em Bruxelas, o Parnasse satyrique Du dix-

neuvième siècle publica em seu tomo II os seis poemas condenados que figuram 

na Marginália. 

 

 23 de junho: Após a recusa dos editores belgas, Baudelaire, por meio de Julien 

Lemer, oferece suas obras completas aos irmãos Garnier, que também as 

recusam. 

 

 2 de julho: La vie parisienne publica ‗Os olhos dos pobres‘. 

 

 13 de agosto: ‗Os projetos‘ em La vie parisienne. 

 

 1º de outubro: La vie parisienne publica anonimamente ‗Sobre as estreias de 

Amina Boschetti‘, soneto escrito por Baudelaire em Bruxelas . 

 

 1º de novembro: L’artiste publica três poemas em prosa. 

 

 25 de dezembro: Sob o título de O spleen de Paris, a nova Revue de Paris 

publica seis poemas em prosa (. Apesar de seu ódio à Bélgica, ainda nesse mês 

Baudelaire retorna a Namur. Poder-se-ia arriscar que há algo de premonitório 

nessa visita, como adiante se verá. 

 

1865  

 

 1º de janeiro: ‗Epígrafe para um livro condenado‘ em L’autographe. 

 

 7, 14, 21 e 28 de janeiro: Le monde illustré publica a tradução de The system of 

dr. Tarr and prof. Fether. 
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 1º de fevereiro: Mallarmé publica em L’artiste sua Symphonie Littéraire, cuja 

segunda parte está dedicada à glória de Baudelaire. 

 

 15 de fevereiro: Baudelaire é vítima de um ―diabólico acidente‖, indício visível 

de que a sífilis se instalara definitivamente em seu sistema nervoso. O poeta já 

vinha a algum tempo sofrendo de nevralgias e distúrbios digestivos. 

 

 16 de março: O editor Michel Lévy lança Histórias grotescas e sérias, que 

incluem traduções inéditas de três novelas de Poe: The domaine of Arnheim, 

Landor’s cottage e The mistery of Marie Roget. 

 

 8 de abril: Baudelaire dita a Arthur Stevens sua tradução de Bridge of sighs, de 

Thomas Hood. É talvez por essa época que ele retorna a Anvers, sendo provável 

ainda que tenha ido a Liège e Gand e, de novo, a Bruges. 

 

 21 de junho: L’indépendence belge publica ‗Os bons cães‘ (Pequenos poemas 

em prosa, L). 

 

 4-15 de julho: Poulet-Malassis, em sérios apuros financeiros, ameaça Baudelaire 

de passar a um terceiro (seu sucessor, que odeia o poeta) a cobrança do que 

ainda lhe deve o autor. Baudelaire faz uma viagem-relâmpago a Paris e, depois, 

a Honfleur, a fim de conseguir algum dinheiro com sua mãe. Ele pede um 

empréstimo também a Manet. É nesse momento que Poulet-Malassis recebe a 

informação de que o poeta vendera a Hetzel as obras que ele já havia comprado 

contra uma garantia de cinco mil francos. Hetzel se desobrigará de pagar a 

Baudelaire o reembolso dos 1.200 francos que combinara adiantar-lhe. Na 

verdade, o reembolso só foi efetuado após a morte do poeta. 

 

 8 de julho: ‗O repuxo‘ em La petite revue. 

 

 16 e 30 de novembro e 23 de dezembro: Verlaine escreve em L’art artigos 

entusiásticos sobre Baudelaire, que se mostra antes inquieto e irritado do que 

agradecido: ―Eles me dão um medo de cão. Nada me agrada mais do que estar 

só.‖ (A Troubat, 5 de março de 1866.) 

 

 16 de dezembro: ‗O resgate‘ e ‗Hino‘ em La petite revue. 

 

1866  

 

 5 de fevereiro: Baudelaire consulta Asselineau sobre seus transtornos de saúde e, 

no dia seguinte, através de sua mãe, o médico, em Honfleur. 

 

 Fim de fevereiro: Poulet-Malassis publica, sob o título de Marginália (Les 

épaves), 23 poemas de Baudelaire, que compreendem os poemas condenados e 

osversos de circunstância. Ainda nesse ano, ele lançará outra edição dessa 

plaquete. 
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 10-15 de março: Baudelaire publica um artigo sobre Les travailleurs de la mer, 

de Hugo. 

 

 15 de março: Baudelaire passa uma nova temporada em Namur, na casa dos 

Rops. Durante uma visita à Igreja de Saint-Loup, o poeta escorrega e cai sobre 

as lajes. Os distúrbios cerebrais se declaram de forma irreversível. Removem-no 

para Bruxelas. 

 22-23 de março: Agrava-se o estado de Baudelaire. As derradeiras cartas que 

dele se conservam não são mais de seu punho: ele as ditou. A última carta data 

de 30 de março, dia em que se instala o ictus hemiplégico (paralisia do lado 

direito). Sua inteligência, entretanto, permanecerá intacta. 

 

 31 de março: Em sua quinta edição, Le parnasse contemporain publica Novas 

flores do mal. 

 

 Início de abril: Baudelaire é transferido do Hôpital du Grand Mirroir para uma 

casa religiosa, o Institute Saint-Jean et Sainte-Élisabeth.Visita de Ancelle. Pouco 

após, Madame Aupick virá instalar-se à cabeceira do filho, em companhia de 

seus amigos. Um mês depois, Baudelaire volta ao hospital, pois as freiras não 

mais toleravam suas blasfêmias escandalosas. 

 

 1º de junho: A Revue du XIXe siècle, sob o título de Pequenos poemas 

licantrópicos, publica dois poemas em prosa . 

 

 12 de junho: L’événement publica ‗A corda‘. 

 

 30 de junho: Em sua décima oitava edição, Le parnasse contemporain publica 

‗A tampa‘. 

 

 2 de julho: Em companhia da mãe e de Arthur Stevens, Baudelaire é removido 

de trem para Paris. Asselineau o espera na estação. 

 

 4 de julho: Baudelaire é internado na Casa de Saúde do Dr. Duval, à rua do 

Dôme, próximo à Étoile. O tratamento hidroterápico proporciona-lhe algumas 

melhoras. Em seu quarto, ornamentado com uma tela de Manet e uma cópia do 

retrato da duquesa de Alba, de Goya, ele recebe numerosos amigos. 

 

 Outubro: Os amigos de Baudelaire obtêm do ministro da Instrução Pública uma 

subvenção para as despesas de internação e tratamento do poeta. Uma primeira 

parcela de quinhentos francos é concedida. Madame Aupick regressa a 

Honfleur: sua presença exasperava Baudelaire. Ela voltará à cabeceira do filho 

na primavera de 1867. 

 

1867  

 

 1º de janeiro: A Revue du XIXe siècle publica ‗O fim da jornada‘. 

 

 31 de agosto: Morte de Charles Baudelaire, que expira nos braços de sua mãe. 

Segundo o anúncio fúnebre, o poeta recebeu os últimos sacramentos. 
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 2 de setembro: Exéquias de Baudelaire. Após o serviço religioso na Igreja de 

Saint-Honoré d‘Eylan, o poeta foi sepultado no cemitério Montparnasse, no 

jazigo perpétuo da família, perto do general Aupick. Banville e Asselineau 

pronunciam discursos. A afluência é rarefeita devido ao mau tempo. 

 

 7, 14, 21 e 28 de setembro: A Revue nationale et étrangère publica quatro 

poemas em prosa: ‗Qual a verdadeira?‘, ‗Os benefícios da lua‘, ‗Retratos de 

amantes‘ e ‗Any where out of the world‘. 

 

 12 de outubro: A mesma revista publica ‗O tiro e o cemitério‘. 

 

 4 de dezembro: Michel Lévy adquire, por 1.750 francos, os direitos de 

publicação das obras de Baudelaire, que serão editadas em sete tomos entre 1868 

e 1870. 

 

 

1870  

 

 Pela última vez, Nadar avista Jeanne Duval nas ruas de Paris. Ela se arrasta 

apoiada em muletas. 

 

1871  

 

 16 de agosto: Morte de Madame Aupick em Honfleur. Ela será enterrada no 

cemitério Montparnasse, perto de seu filho e de seu segundo marido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

APÊNDICE  

 

Trabalho desenvolvido para apresentação de banner de pesquisa na Agenda 

Acadêmica do Instituto de Ciências Humanas e Sociais – UFF – PUVR no ano de 2018. 

 

 


