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APrESENTAção 

Os textos presentes nesta publicação foram apresentados no Congresso In-
ternacional Fantasia e Crítica, realizado entre os dias 14 e 16 de maio de 
2012, no Instituto de Filosofia, Artes e Cultura, da Universidade Federal de 
Ouro Preto. 

O objetivo principal do evento foi aprofundar e estender as reflexões 
sobre a relação entre fantasia e crítica. 

Desde o seu surgimento no texto filosófico, pode-se perceber como a 
fantasia aparece ligada à dimensão crítica. O termo surge na fala de Só-
crates, através da pena de Platão, para nomear imagens que aparecem na 
psykhé formadas a partir de percepções sensíveis acompanhadas de opi-
nião (doxa). A phantasía é então uma imagem criada pelo enlace do mundo 
sensível com a subjetividade. Fica evidente, deste modo, a não objetividade 
das representações psíquicas do mundo material: a passagem do sensível à 
abstração é mediada pela opinião. O termo passa por uma série de desliza-
mentos semânticos, pode significar tanto a capacidade de cria-las quanto as 
imagens criadas e, ainda na Grécia Clássica, foi um conceito de destaque.     

Até a Idade Moderna, fantasia e imaginação foram quase sempre usadas 
como sinônimo, conforme atestam os esforços de Coleridge em separá-
-las, fato que acontece a partir das Críticas  kantianas, onde “imaginação” 
(Einbildungskraft) nomeia a faculdade racional capaz de realizar o trânsito 
entre sensibilidade e entendimento, através de um esquema, uma espécie 
de caminho ligando fenômenos e conceitos, que opera como uma matriz 
de inteligibilidade não totalmente explicável, “cujo segredo de funciona-
mento dificilmente poderemos alguma vez arrancar à natureza e por a des-
coberto perante nossos olhos”, nas palavras de Kant (KrV A141, B180). Na 
produção das formas da objetividade, filósofos contemporâneos destacam 
a existência de paradigmas (Thomas Kuhn), pano de fundo (Donald Davi-
dson), mundo da vida (Husserl), responsáveis por modelar – entre outras 
muitas coisas, basicamente - o padrão da percepção. Mais uma vez, através 
de articulações distintas, percebe-se a existência de um terceiro termo na 
relação entre sujeito e objeto configurador do modo como esta se realiza. 

Nos anos 50 do século XX, Marcuse tem a audácia de reunir os então 
separados conceitos de fantasia e imaginação em um mesmo movimento, 
mantendo na primeira o duplo sentido de “produto da criatividade” e de 



“faculdade mental”, esta última no sentido freudiano. A especificidade de 
sua fantasia aparece no fato de – em vez de fancy ou fantasy, termos corren-
tes em inglês – preferir usar phantasy, marcando a origem grega do concei-
to. Assim escrita, phantasy aparece como potencia crítica e modeladora do 
devir na medida em que, conforme Freud, traz de volta à tona, por meio de 
deslocamentos, o que se tenta em vão reprimir. 

Nesse caminho, Lacan dá um passo adiante ao assinalar que o Real é 
impossível de ser alcançado imediatamente e que, a partir dessa impos-
sibilidade mesma, é criada uma rede simbólica – que configura a assim 
chamada realidade. Na leitura da teoria lacaniana realizada por Zizek, salta 
aos olhos a dimensão crítica da fantasia como uma construção que permite 
ao sujeito lidar com o infigurável, com a falta, o vazio, o buraco impossível 
de ser integrado na ordem simbólica. A fantasia é percebida como uma tela 
cuja função é esconder esse “nada”.           

As reflexões dos pensadores mencionados são temas de alguns dos escri-
tos aqui apresentados, ao lado daqueles cujo foco também se encontra na 
relação entre fantasia e crítica. Com o intuito de potencializar a inteligibili-
dade, os textos foram reunidos, segundo afinidades temáticas, nos seguintes 
grupos: FANTASIA E FILOSOFIA – onde se privilegia o aparecimento do 
conceito no pensamento de filósofos que sobre ele refletiram, de Aristóteles 
a Flusser, passando por Leibniz, Kant e Husserl, entre outros;  FANTASIA E 
TEORIA CRÍTICA – no qual encontram-se os ensaios ligados aos filósofos 
da chamada segunda geração da Escola de Frankfurt, Adorno, Benjamin 
e Marcuse; FANTASIA E MÚSICA – tema que pela importância merece 
lugar próprio, mesmo que preenchido por apenas dois escritos; FANTASIA 
E LITERATURA – assunto que reúne escritores tão diversos quanto Vieira 
e Lewis Carroll, Machado de Assis e Borges; FANTASIAS E A TECITURA 
CRÍTICA DA REALIDADE – composto por reflexões sobre a importância 
da imaginação no modo de configurar o mundo.

Desejamos-lhe uma boa leitura! 

Imaculada Kangussu



SUMário

FANTASIA & FILOSOFIA

Desejo e phantasía em Aristóteles 
Viviane Dutra Gramigna

Imaginar o outro e encontrar o próprio. Fantasia e crítica utópicas 
Luís Andrade

Alegoria fantástica do universo simbólico em Leibniz 
Mário Sérgio da Conceição Oliveira Junior

Kant e sua estética das arquiteturas entre fantasia e crítica 
Miguel Gally

A analítica do belo kantiana e o torpor fantasmático do belo em Freud 
Guilherme Massara Rocha

Freud fantasia?  
Jean Dyêgo Gomes Soares

Entre intuição e significado: o problema da fantasia em Husserl  
Alice Mara Serra

¡Viva La Resolución!  
Thiago Reis

A fabula como ficção filosófica em Vilém Flusser: o caso vampyroteuthis 
infernalis  
Rodrigo Duarte

Arte e autonomia: diálogo com Niklas Luhmann  
Pedro Dolabela Chagas

A palavra pintada: a arte sob regência da Teoria  
Guilherme Foscolo

FANTASiA E TEoriA CrÍTiCA

Marcuse’s Phenomenology: Reading Chapter Six of One-Dimensional Man 
Andrew Feenberg

Fenomenologia de Marcuse: lendo o capítulo seis de O Homem unidimensional 
Andrew Feenberg

09.   

21.

29.

37.

45.

52.

56.

69.

80.

96.

110.

125.

140.



The Desire for Community. Herbert Marcuse on the Inadequacies of Govern-
mental Utopias
Peter-Erwin Jansen

Performance Principle e Performance Art: Herbert Marcuse e a normativi-
dade do sensível 
Silvio Ricardo Gomes Carneiro

A magia, a fantasia e a imaginação como possibilidade de uma re-
definição do conceito moderno de liberdade  
Juliana de Souza

Mário de Andrade: um narrador benjaminiano? 
Rafael Azzi

O desafio da estética para a filosofia: Adorno na contramão da petrifi-
cação nas ciências sociais  
Deborah Christina Antunes

FANTASiAS NA LiTErATUrA

A crítica às “metafísicas de vento” na sermonística de Antonio Vieira - 
Ana Lúcia M. de Oliveira

Sobre a loucura maravilhosa 
Ana Carla Vieira Bellon

O fantástico como categoria modal de contar 
Ana Luíza D. B. Drummond

Fantasia e o detrimento da crítica  
Bruno Curcino Hanke

A fantasia dos observadores, a Janela e o Pintor: diálogos da modernidade 
Jorge Benedito de Freitas

Benjamin, Bioy Casares, Klein: o homem na era de sua reprodutibilidade 
técnica 
Nícolas Germano Lemos Liotto 

A realidade da ficção. Uma aproximação a partir da filosofia francesa 
contemporânea 
Eduardo Pellejero

FANTASiA, CrÍTiCA E MÚSiCA

Notas sobre os limites da fantasia
Guilherme Paoliello

253.

153.

169.

182.

196.

204.

216.

227.

242.

260.

270.

281.

292.



Uma quase fantasia: T. W. Adorno e a música entre imaginação e ideologia
Jéssica Raquel Rodeguero Stefanuto e Ari Fernando Maia

FANTASiA E TECiTUrA CrÍTiCA dA rEALidAdE

Fantasia e crítica no fetichismo
Marilia Mello Pisani

Apontamentos sobre a potência crítica do surrealismo
Silvana de Souza Ramos

Afetos do olhar: cinema, fantasia e encanto
Gustavo de Castro e Silva, Ciro Inácio Marcondes e André Gonçalves Costa 

Gianni Vattimo: experiência estética como crítica à violência metafísica
Cláudia Dalla Rosa Soares

Por uma filosofia da dinamite: a propósito do rosto da divindade e de sua 
possível implosão segundo Deleuze e Guattari
Henrique Rocha de Souza Lima

Por trás da fantasia nada há para se ver
Bruno Guimarães 

Pequeno ensaio de estética e cosmeto-teologia
Cíntia Vieira da Silva

Escrita Travesti 
Ana Chiara

Ratos e urubus, larguem minha fantasia ou cross-dressing: fantasia de 
gênero, fantasia de classe, fantasia de raça
Hilan Bensuan

Abertura da Vênus
Raísa Inocêncio

A tecelã e seu lio criador: um atelier e os seus desafios
Edla Eggert

348.

409.

300.

314.

328.

339.

356.

364.

372.

381.

388.

398.



8

fantasia & filosofia



9

Viviane Dutra Gramigna

Desejo e phantasía em 
Aristóteles

Partimos da forte premissa do capítulo 10 do livro III do De anima de 
que o intelecto não provoca movimento sem o desejo e este como função 
desiderativa não move, sem a phantasía. Por essa razão, a tarefa à qual nos 
propomos no âmbito da psicologia aristotélica foi levar em consideração 
uso das noções aqui interessadas, sobretudo, para caracterizar uma phan-
tasía pertencente às ações humanas e que nos conduz ao alcance das rela-
ções entre phantasía, movimento, desejo e intelecto. Aristóteles estabelece 
de alguma forma, a necessidade de que haja aparições (phantásmata) para 
que haja pensamento, e de que estas aparições sejam tais como as “sensa-
ções percebidas”, embora sejam sem matéria (cf. 8, 432a 8). Isso porque, 
de um lado, quando há ausência de percepção, não é possível aprender ou 
compreender nada e, por outro lado, o exercício do próprio intelecto deve 
ser acompanhado de uma aparição, pois sem ela não é possível a percepção.

É preciso frisar que a maior atenção dada à phantasía nos capítulos do 
De anima, seja ela perceptiva, calculativa ou deliberativa, está diretamente 
ligada à capacidade desiderativa. Sem a phantasía, o desejo não teria dire-
ção, e, tanto nos homens quanto nos animais, a phantasía se faz necessária 
para que haja movimento. 

Considerando-se assim, a unicidade motora e as formas do desejo no li-
vro sobre a alma em Aristóteles, tentaremos nessa exposição delimitar suas 
diferenças no domínio da motivação humana. Diferenças essas que não 
recaem sobre a causa eficiente de ação, uma vez que ela é única, a saber - a 
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capacidade desiderativa – mas, que incidem em questões relevantes: como 
o desejo é despertado? E, por que ele toma forma, ora de um apetite ou âni-
mo, ora de um desejo racional? Restam-nos ainda, se é possível um embate 
entre esses diferentes desejos, e como eles poderiam se resolver.   

Por fim, analisaremos em que circunstância uma determinada conduta 
do indivíduo é eficaz sobre o prisma do desejo racional. Para compreender-
mos como isso é possível, tomaremos de perto as condições de uma ação 
voluntária no corpus aristotélico, tais como as condições psicofisiológicas 
de uma conduta. 

As faces do desejo

Para delimitar o problema da phantasía nas ações humanas, é necessá-
rio, para tanto, o exame das relações entre phantasía, desejo e movimento. 
Não nos propomos aqui a discorrer a respeito dos movimentos que perten-
cem à parte produtiva e nutritiva comum a todos os animais, nem sobre a 
inspiração e a expiração, a vigília e o sono, examinados por Aristóteles1, 
mas nos concentraremos naquilo que parece interessar mais ao estagirita: 
a discussão do movimento local.

Aristóteles deixa evidente, no início do capítulo 9 (433a 13) que o mo-
vimento requer a associação de dois princípios2: desiderativo e cognitivo, 
e a phantasía, que parece ser do próprio movimento, desempenha uma 
função intermediária3 entre esses princípios. A phantasía, portanto, par-
ticipa desses dois domínios (o sensível e o inteligível) mas não é nem um, 
nem outro. Primeiro, porque Aristóteles deixa claro que o intelecto sozi-
nho não pode desencadear uma ação (433a 14-15) e, segundo, a phanta-
sía também não o faz se não houver a presença de um desejo. Mas, para 
que o desejo seja despertado, é necessário um objeto, seja ele pertencente 
ao intelecto ou à phantasía, pois é o objeto que coloca em movimento o 
desejo. Embora o objeto desejado (to orekton) desperte e mantenha em 
ação o desejo e constitua motor da ação, quem de fato move como causa 
eficiente é a capacidade desiderativa (to orektikón), uma vez que o que se 
encontra em questão é, principalmente, de caráter psicológico, pois essa 
capacidade é princípio motor interno do sujeito. Assim, a causa eficiente 
do movimento local é a capacidade desiderativa (orektikón) e não o dese-
jável (orektón) uma vez que considerados objetos externos, estes não são 
causas suficientes para o movimento voluntário. Portanto, ao conferir ao 
orektikón a unicidade do motor interno, Aristóteles está eliminando um 
forte candidato ao movimento local que é a capacidade cognitiva que, por 
si só, não é capaz de mover.
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Sabido que a capacidade desiderativa é causa eficiente de movimento, 
de que forma, então, é possível despertar um desejo? Antes de mais nada, é 
preciso que se tenha o objeto de desejo cuja função é mover a percepção4, e, 
esta por vez, move a phantasía, que passa a oferecer lembranças de eventos 
passados nos quais havia objetos que já se produziram, ou seja, o objeto de 
desejo é “percebido e lembrado” pela phantasía a fim de provocar no agente 
um desejo (órexis), seja na forma do apetite (epithymía), do ânimo ou emo-
ção (thymós) ou do mais supremo dos desejos, a boulêsis. 

Se a phantasía é, portanto, aquilo segundo se diz surgir de alguma apa-
rição (phántasma) (DA, 3 428a 1-2) e essas aparições são tais como “sensa-
ções percebidas”, (aistémata), embora sem matéria (cf. 8, 432a 9-10). Isso 
explica a definição canônica do termo que Aristóteles dá no livro 3 à phan-
tasía:  o movimento que se produz sob o efeito da percepção em ato” (429a 
1-2).  A insistência na questão em torno da phantasía nos conduz de volta 
ao movimento, mas agora, como uma afecção da capacidade perceptiva, ou 
melhor, uma afecção presente nos sensórios, e não só quando a percepção 
está em ato, mas também quando desaparecem. É desse modo que a apari-
ção se constitui como vestígio do percebido que ela produziu e efetivamen-
te remete guiando-nos com base naquilo que já foi parte da experiência 
ou vivência prazerosa ou dolorosa. É, então, graças a phantasía que nós 
podemos, não somente, ter uma apreciação do objeto de desejo em função 
de uma experiência vivida, como lembrar ou rememorar algo que já não 
está presente. 

Quando aparição a se dá, por exemplo, por um tipo de vivência praze-
rosa, isso despertará o apetite, e logo, sem mediações, o incitará a exercer 
a ação que o conduzirá a obter tal prazer. O caráter imediato desse desejo 
que Aristóteles denomina epithymia se deve ao fato do “já”, pois o imedia-
to simplesmente parece aprazível e bom por não se ver o futuro. Simples-
mente somos como qualquer criatura que responde seletivamente ao seu 
mundo através da cognição e do desejo, cujos movimentos são explicados 
por sua própria visão das coisas e por esforço para alcançar qualquer coisa 
que ela vê ou se sente. 

No De Motu (7, 701a 17-20), Aristóteles diz que a ação é sempre a partir 
de um princípio; porém as premissas produtivas vêm a ser ou por meio do 
bom ou por meio do possível. Se tenho necessidade (fome, por exemplo) 
é preciso que eu faça imediatamente. “Devo comer”, diz o apetite, e “isto 
aqui é um chocolate”, diz a percepção, o intelecto ou a phantasía e como 
imediatamente. 

As ações, nestes casos, referem-se exclusivamente ao que se deseja, é o 
desejo que toma lugar de uma pergunta ou de um pensamento. Mas, para 
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Aristóteles essa mesma ação imediata que se dá sob a impulsão do momen-
to, acontece nos homens quando eles agem sem o cálculo (logistiké) e sem 
a deliberação (bouleutiké). Aristóteles distingue, então, duas situações na 
experiência do desejo:

Assim o desejo não supõe a capacidade deliberativa. Além disso, algu-
mas vezes, ele, [i.e. órexis] vence e desencadeia o querer (boulêsis); e, 
outras vezes, é a opinião que vence a phantasía deliberativa como uma 
esfera, desejo sobre desejo, quando não há domínio de si (akrasía); em-
bora, por natureza, seja sempre o desejo superior que tem mais autori-
dade e imprime o movimento (DA III 11, 434a 11-13).

De um modo geral, podemos entender que um “outro” desejo intervém 
e move um outro “mais fraco”. No entanto, considerando-se a akrasía em 
particular ou daqueles que age de modo incontinente, o inferior (do ape-
tite ou das emoções) é mais forte do que o superior (do querer – boulêsis), 
ainda que o intelecto ordene a fugir ou a perseguir algo, o movimento não 
ocorrerá (cf. 433a 1-3). Pensemos aqui, o mais forte não como superior (da 
razão), mas como aquilo da natureza humana - a busca do prazer imediato 
é algo essencial na motivação humana, é próprio dos apetites (epithymia) e 
em cujo “poder rejeita um conhecimento ou até mesmo paralisa seus efei-
tos”5. Portanto, os desejos voltados para a reta razão não são mais fortes do 
que o desejo voltado para obtenção do prazer e este último, por conseguin-
te, prevalece. O que se confirma na Ética a Nicômaco: Com efeito, um é 
levado pela sua própria escolha, pensando que deve buscar sempre o prazer 
imediato, enquanto o outro busca tais prazeres embora não pense assim. 
(VII 3, 1146 b 22-23). 

Por outro lado, Aristóteles diz no capítulo 11 do  De anima que por 
natureza é sempre o desejo superior que tem mais autoridade e imprime 
movimento. Entretanto, não deixa claro que desejo é este. Mas nos incita 
a pensar que está se referindo à boulêsis, pois seu objetivo central é dar va-
lidade a phantasía deliberativa na ação humana ao fim do livro III. Sendo 
assim, este desejo superior deve prevalecer sobre dois gêneros da orexis: o 
ânimo (thymos) e o apetite (epithymia).  De qualquer forma estes três gêne-
ros da orexis são causas do movimento e da ação do homem que se movem 
segundo Aristóteles por três deslocamentos: 

1. Thymos que que pode significar ânimo, prazer/agradável e ardor, e 
aparece poucas vezes no De anima  como um tipo das afecção da alma 
ligada ao corpo e como uma parte irracional da alma, por impulso6; 
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2. No caso do apetite (epithymia), em que o desejo irracional prevalece 
sobre o racional;
3. Quando age conforme a razão, pelo querer (boulêsis), e este prevalece 
sobre o desejo irracional. 

A ação do homem e o homem em si estão situados diretamente no in-
terior de sua própria natureza, como ser sujeito de afeções e de desejos, 
mesmo em sua ação racional. Desse modo, então, há em Aristóteles duas 
instâncias a partir das quais o desejo pode mover: segundo o cálculo ou 
contrariando o cálculo. No primeiro caso, o desejo (orexis) surge numa 
forma de querer (boulêsis), uma vez que o agente atua conforme um cálcu-
lo (logismos) tendo em vista praticar uma ação moralmente adequada. Já 
no segundo caso, ainda que sob alguma forma da orexis, o agente poderá 
agir de modo a “contrariar” o cálculo, mesmo tendo em vista apenas o fim 
imediato. Neste último caso, a orexis toma a forma de um apetite – como 
vimos acima. “Contrariar” é, pois, a palavra exata, justamente porque Aris-
tóteles já o tinha dito em relação ao incontinente ou aquele que não possui 
autocontrole e age segundo o apetite, ainda que, o intelecto lhe ordene fugir 
ou perseguir algo (cf. 433a 1-3), pois o faz levado pelo prazer. O prazer é 
sempre uma opção bastante forte na conduta do agente. Ainda que ele saiba 
que o que faz é mau, o faz levado pela paixão. (EN VII 2, 1145 b 12). 

Em um indivíduo incontinente, o conjunto de seus desejos voltados para 
o bem não é mais forte que o conjunto de seus desejos voltados para o pra-
zer, pois ele fraqueja na deliberação (no cálculo de meios e consequências), 
levado por um desejo mais forte que não o impede de realizar ações cuja 
satisfação é imediata. Já no indivíduo continente, o apetite, bem como o 
ânimo, ao serem despertados, movem a deliberação na direção do cálculo 
que poderá ou não levar à ação. “Conhecendo como mau os seus apetites, 
recusa-se a segui-los em virtude do princípio racional” (2, 1145 b 13).  Ao 
sentir o cheiro do chocolate, o continente deseja ter o prazer de comê-lo, e 
esse desejo moverá a deliberação a calcular os meios para realizar tal ação, 
mas ele pode calcular que suas consequências – o prazer de comer chocola-
te – não são compatíveis com outras consequências, igualmente desejadas 
por ele, como, por exemplo, seguir uma dieta balanceada. Assim, haverá 
um tipo de desejo no agente que o impedirá, na ação, de comer o chocolate.

Enquanto a capacidade de calcular estabelece o tipo de ação que se deve 
perseguir, o desejo move a fim de praticar ações dessa espécie. E esse de-
sejo, então, se manifesta sob a forma de um querer (boulêsis). Entretanto, 
embora o princípio da ação esteja no agente, e este seja capaz de possuir 
desejos suficientemente fortes para impedir ações de tipo “imediato”, pode 
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ocorrer que o agente delibere mal porque algum fator o impediu de fazê-lo 
corretamente, ou seja, ele inferiu mal, avaliou mal as circunstâncias. Pode 
ainda ocorrer que, mesmo tendo em si o princípio da ação e deliberando 
bem, os apetites sejam mais fortes do que o desejo do bem, e que sua ação 
não siga o que foi deliberado. 

É justamente em relação às disposições fundamentais desse desejo racio-
nal e para dar conta dessa última e mais importante tripartição da órexis 
que Aristóteles busca um bem cujo fim é interpretado pelo intelecto prático 
e apreendido por meio da phantasía que ele denomina como deliberativa. 
Vejamos a seguir. 

Phantasía deliberativa

A partir dessa denominação da phantasía no capítulo 11, buscamos in-
vestigar nesse último momento, a atividade específica dessa phantasía e a 
que tipo de agente Aristóteles se refere ao tratar phantasía deliberativa ou 
calculativa. Para tanto,  recorremos ao exame no corpus, principalmente 
pela comparação das ocorrências da expressão “bem aparente” (phainome-
non agathon) no livro 10 do DA(10, 433a 28) e no livro III da Etica a Nicô-
maco (III 5, 1114a 31 b3) e cuja análise consiste justamente em examinar 
o fim que se apresenta a cada um sobre uma forma correspondente ao seu 
caráter. Os atos virtuosos são conforme uma escolha (proairesis) que expri-
me a “intenção do agente” ou uma disposição interior. Desse modo, tanto 
a virtude quanto o vício estão em poder do agente.  O homem é respon-
sável por seu estado moral e é também ao mesmo tempo responsável por 
aquilo que “aparece como o bem”.  Porém, não podemos confundir que o 
que aparece como bem é responsabilidade da phantasía. Essa, ao contrário, 
não toma parte alguma no que se refere ao objeto de desejo, podendo ser o 
objeto, prazer ou bem, cada qual tendo o fim, respectivamente, do apetite 
e do querer. 

O objeto de desejo (orekton) move a phantasía que oferece ao agente, ape-
nas memórias de eventos passados nos quais tal objeto experimentado já tenha 
produzido algo agradável ou prazeroso. Mas é importante ressaltar que não é a 
phantasía, propriamente dita, a responsável por aquilo que aparece como bem. 
Somente o homem educado (incluindo-se aí aquele que tem ações voluntárias) 
sabe exatamente aquilo que se pode revelar como bem real ou ilusório, e disso 
dependerá a virtude dianoética na medida em que fornece um fim ao intelecto 
prático como princípio de sua deliberação. É justamente aí que a atividade da 
phantasía deliberativa intervém, preparando e antecipando o fim do objeto do 
querer a propósito do qual o intelecto prático calculará e deliberará acerca dos 
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melhores meios, o que implica em medir uma única coisa a partir de muitas 
aparições, em vista de se alcançar o fim da boulêsis. 

Logo, o tipo de agente ao qual Aristóteles, mesmo indiretamente, parece 
se referir para explicar o uso da noção de phantasía deliberativa no De ani-
ma, nada mais pode indicar, com base nos textos éticos, senão o prudente 
(phronimos), cuja característica essencial reside em sua capacidade de regu-
lar a medianidade relativa a cada agente que calcula e a determina quando 
se trata de definir o objeto do querer (boulêsis). O que aparece como bem é, 
nesse caso, uma única e a melhor aparição proveniente de uma pluralidade 
de aparições representadas na mente, considerando-se assim que só será 
bem verdadeiro se for desejado por aquele que percebe e calcula. É, neste 
contexto, que o exame das questões relativas à educação e à responsabilida-
de nas ações humanas, no âmbito da ética, se mostraram imprescindíveis 
no desenvolvimento desse estudo, e nos permite compreender que cada 
agente é responsável por sua phantasía, ou melhor, pelas ações que deter-
minam os julgamentos da phantasía, e não o contrário. 

O homem sempre se relacionará com os prazeres e com as dores, mas 
o que o fará inclinar a agir da melhor forma mediante o exame de suas 
afecções será a sua virtude. Para isso, e como pretendia Platão7, a educação 
é o mais aconselhável dos meios para que o homem virtuoso saiba qual é a 
melhor forma de buscar o agradável e fugir daquilo que causa a dor. Aristó-
teles reconhece que, ao ser educado, o homem virtuoso consegue deliberar 
corretamente acerca dos verdadeiros fins, na medida em que indicam os 
meios para se alcançar os fins. Consequentemente, e de alguma forma, o 
homem realizará a ação que determinou por julgamento de um fim cuja 
aparição ou phantasía tem, no “bem aparente”, os dois sentidos do ter-
mo, ou seja, como todo fenômeno, o que aparece ao agente pode ser aquilo 
que se revela como “bem real” ou “ilusório” (podendo ser este o agradável 
ou o prazeroso), pois, mesmo obedecendo à regra como faz o virtuoso, o 
bem ainda pode ser apenas uma aparência. Nesse caso, o “código moral” 
não pode ser deduzido de uma abstração da natureza humana. É preciso 
“viver” e “provar valores” para, então, dispor de um conteúdo do qual o 
julgamento pudesse se utilizar8. Assim, é possível falar de uma educação de 
nossos julgamentos ou opiniões, uma vez que estes podem ser verdadeiros 
ou falsos. A educação somente será correta quando houver uma relação 
verídica com o objeto; ao passo que não é possível educar a phantasía pro-
priamente dita9, pois como seria possível educar os movimentos gerados 
pela percepção em ato? 

Quando Aristóteles diz que o homem escolhe fazer uma coisa ou ou-
tra, ele, imediatamente, atribui a tarefa do cálculo (logismos), pois somente 
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assim será possível obter uma unidade de medida para a sua escolha. No 
entanto, vimos que o processo de cálculo deve ser primeiramente ativado 
e, para que isso aconteça, é necessário um elemento que pertença aos fins, 
ou seja, à classe desiderativa cuja forma de desejo é o querer. E como afirma 
Aristóteles, “o desejo (órexis) não supõe a capacidade deliberativa (bouleu-
tikè)” (DA III 434a 12), pois a escolha do querer não se dá no nível da deli-
beração, uma vez que o resultado de sua escolha importa mais aos fins que 
aos meios. É justamente porque a deliberação está relacionada aos meios 
que não nos é possível encontrar uma analogia entre phantasía deliberativa 
e deliberação, e que comumente pode ser muitas vezes verificado por causa 
de um prazer, pois é possível deliberar mal e fracassar nas operações das 
conclusões de sua deliberação, como fazem os incontinentes ou acráticos. 
O sentido mais próximo que encontramos para uma explicação do termo 
deliberação associado à phantasía, certamente não foi no próprio De ani-
ma, mas no livro VI da Ética a Nicômaco onde tomamos a escolha como 
justificativa para uma adaptação dos meios (deliberação) aos fins (desejo) 
em cujo desejo deliberado (órexis bouleutikè), quando relacionado ao “bem 
verdadeiro”, realiza uma escolha de tipo intelectiva (desejo raciocinativo ou 
intelecto desejante – EN VI 1139b 4-5).

Do que foi dito, a reflexão sobre a phantasía visa elaborar, no âmbito da 
ação humana, uma resposta para o uso de calculativa (logistikos) e, prin-
cipalmente, de deliberativa (bouleutikè), que ganham sentido em vista do 
fato de que a phantasía se refere a “um certo tipo de intelecto prático” que 
atua juntamente com o querer, mas que de forma alguma é uma capacida-
de deliberativa. Quanto ao intelecto prático, expressivamente utilizado no 
De Anima, constatamos que este ‘pouco’ difere do desejo, pois, é com base 
em um fim e formando o princípio de seus cálculos que o intelecto se faz 
prático (cf. DA III 10, 433a 16). No entanto, esse fim deve ser ‘emprestado’ 
ao objeto da boulêsis : o que é o fim do querer será princípio do intelecto 
prático. Se quiséssemos apresentar uma diferença entre o intelecto prático e 
o desejo, poderíamos apenas dizer que: o primeiro estabelece o tipo de ação 
a ser alcançada enquanto o segundo move o agente a praticar ações dessa 
espécie. De onde podemos afirmar que a phantasía desempenha um papel 
na apresentação do desejável não na medida em busca ou foge, mas apenas 
anunciando “isto é aquilo”. E no homem, isto é aquilo é dito pelo intelecto 
prático que determinará o tipo de ação que é preciso realizar para alcançar 
o fim último. 
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Conclusão: Sem a phantasía o desejo não tem direção

Resta-nos, então, apenas dizer que a maior atenção dada à phantasía nos 
capítulos do De anima, seja ela perceptiva, calculativa ou deliberativa, está 
diretamente ligada à capacidade desiderativa. Sem a phantasía, o desejo 
não teria direção, pois ela prepara o desejo acerca das aparições das percep-
ções passadas através da memória guiando, de forma seletiva, os homens 
com base naquilo que já foi parte da experiência ou vivência agradável ou 
dolorosa. É, então, graças à phantasía que o agente pode não somente ter 
uma apreciação do objeto de desejo em função de uma experiência vivida, 
como lembrar ou rememorar algo que já não está presente. Assim, contra-
riamente ao animal que possui apenas a lembrança de uma experiência, 
os homens possuem a rememoração por ser uma certa dedução; mas isso 
acontece àqueles que possuem a capacidade de deliberar (cf. De mem.453a 
10-12). No entanto, a memória ou a rememoração, assim como a delibera-
ção, depende do agente, podendo fugir ao controle, como no caso daqueles 
que agem por apetite ou por afecções e paixões. Contudo, é no quadro de 
uma ação voluntária que o intelecto prático representa bem a atividade in-
telectual no exercício da phantasía deliberativa, a qual Aristóteles parece 
recorrê-la para dar valor ao homem dotado de prudência que age a partir 
de aparições e que se mostram em suas experiências passadas, escolhendo a me-
lhor ação do seu fim, isto é, o bem que aparece mais justo como objeto do querer.

Essas aparições são, no entanto, produtos da capacidade de solicitar coi-
sas ausentes e sustentar considerações futuras. É neste sentido que a phan-
tasía é reconduzida ao intelecto prático, cujo objeto da boulêsis seleciona e 
escolhe por uma opinião ou julgamento. Como também, é impossível ter 
um julgamento sobre alguma coisa sem ter uma aparição dela, que confir-
ma a frase máxima do livro sobre a alma: não é possível pensar sem apari-
ções (phantásmata). 

Então, em meio a uma pluralidade de aparições, é preciso, se possível, 
encontrar uma única e melhor aparição (phántasma); ou seja, de um con-
junto de vários elementos representados na mente, apenas um terá a apa-
rência do bem. É por isso que a phantasía pode se realizar, mas sob o risco 
de perseguir um fim bom apenas na aparência. Portanto, para determinar 
o fim que parece digno de ser seguido, o intelecto prático conta com a fun-
ção intermediária da phantasía deliberativa.

Por fim, gostaríamos de ressaltar que a pluralidade de aparições men-
tais que são geradas pela phantasía não são nada menos que abstrações, 
opiniões, rememorações de satisfações passadas, sob a forma que, diferen-
temente da Ética a Nicômaco, não é apenas um bem aparente, mas uma 
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“representação do bem”, que, no De anima, consiste num modo de apre-
sentação do bem ao objeto do querer10. É exatamente por isso que podemos 
dizer que a phantasía deliberativa está inserida no âmbito da responsabi-
lidade quando provoca no querer uma “representação do bem”. E como a 
phantasía é uma experiência vivida e retida na memória, o propósito acer-
ca do hábito é uma peça chave para se compreender a função da responsa-
bilidade e definir o hábito assim como Aristóteles, cita Eveno: “um longo 
exercício que vem a ser para o homem a sua natureza”11. 

Notas

1 A respiração e expiração (da alma nutritiva) e o sono e a vigília (da alma sensi-
tiva) são estudadas nos tratados do Parva naturalia que tratam do deslocamento 
dos animais, mais particularmente dos deslocamento dos animais que andam, 
completando assim o De Anima (cf. DA II 4 415a 22 –415 b 3; DA II 4 416a 19 - b 
31s)
2 EN VI 2,1139a 31; 1139b 4-5: “A origem da ação [humana] sua causa eficiente, 
não final é a escolha, e a da escolha é o desejo e o raciocínio com um fim em vis-
ta. Eis aí porque a escolha não pode existir nem sem razão e intelecto, nem sem 
disposição moral [...] Portanto, a escolha ou é raciocínio desiderativo ou desejo 
raciocinativo”
3 Ou interface como sugere J-L. Labarrière: “A-t-on donc bien toujours affaire à la 
seule faculte susceptible d’être invoquée ‘in fine’ comme dans le traité De l’âme, 
III 10, ou n’a-t-on affaire qu’à une interface qui ne serait même plus à proprement 
parler une faculte, mais plutôt une representation qui est elle-même un mouve-
ment”. Labarrière, J-L.( 1997b p. 97-125).
4 A phantasía, portanto, é aquilo segundo o que dizemos surgir-nos alguma apa-
rição (φάντασμα)” (3, 428a 1-2), e essas aparições são tais como “sensações perce-
bidas”, (αισθήματα), embora sem matéria (cf. 8, 432a 9-10). Isso explica a definição 
canônica do termo que Aristóteles dá no livro III DA à phantasía é o movimento 
que se produz sob o efeito da percepção em atividade” – (DAIII , 429a 1-2).
5 Besnier, B.  p. 80.
6 É possível que se pense algo que suscite medo sem ser impelido a evitá-lo ainda 
que o coração bata mais forte”( DA 9, 432b 29)
7 A atividade educativa é sustentada por Platão, na República, para reconheci-
mento do conflito interno, então provocado pela tripartição natural da alma em 
(i) nous (a mais alta parte), explicada como “a alma quando todas suas energias 
estão direcionadas à aquisição da sabedoria”, (ii) thymos (espírito ou humor) e 
(iii) epithymia (apetite). As paixões e o apetite são reconhecidos como tendo um 
lugar na vida humana. A atenção é direcionada, portanto, mais para o equilíbrio 
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do que para suas supressões. E, ao final da República, o nous representa a alma na 
sua mais verdadeira pureza, que deve ser cultivada na alma como a própria busca 
do conhecimento configurada na educação. (Nogueira, M. “Acerca do conceito 
de psicagogia em Platão”. Scripta Clássica/Antônio O. D. Lopes (org). Belo Hori-
zonte: Ed. do Autor, 1999). Podemos verificar também que o processo da paidéia 
em Platão não se detém apenas na aprendizagem da ginástica e da música (cf.Rep. 
442a), mas na posse de um saber supremo acerca da essência do bem, fim último 
da práxis e dos desejos (cf. Rep. VI, 505 d-e). (Cf. EN II 3, 1004b 9).
8 S. MANCION., p. 461.
9 Dugré, F. «Le rôle de l’imagination dans le mouvement animal et l’action hu-
maine chez Aristote». Dialogue XXIX, 1990, p. 74.
10 O termo é sugerido por Canto-Sperber, M. [1997] por «bien représenté» ou «re-
présentation du bien», op. cit., p. 80/83 e Labarrière, J-L. [1997b], op. cit., p. 99, que 
mantém a mesma interpretação de M. Canto-Sperber.
11 A passagem é uma citação de Eveno, que Aristóteles sugere ao se referir ao 
hábito que muda dificilmente porque se assemelha à natureza (EN VII 10, 1152 a 
30-33).
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Luís Andrade 

Imaginar o outro e 
encontrar o próprio. Fan-

tasia e crítica utópicas

Um Chefe-sem-povo (Ademo), residente numa Cidade-miragem 
(Amauroto), capital da ilha de Nenhures (Utopia), onde corre o Rio-sem-
-água (Anidro), realidades dadas a conhecer por um marinheiro português 
platónico e fala-barato (Hitlodeu), a partir de incursão realizada após ter 
ficado desterrado na fronteira entre as paragens descobertas e o mundo 
ignorado, são algumas das singularidades surpreendentes da Utopia, de 
Thomas More, a mais famosa das ficções políticas.      

A novidade desta síntese original entre imaginação e reflexão políticas, 
assinalada enfaticamente, embora de forma cifrada, pelos vocábulos trans-
critos, não representou um artifício retórico que combinasse de forma cir-
cunstancial a fantasia e a razão crítica, mas instituiu, pelo contrário, uma 
nova modalidade de concepção do interesse comum, em que a efabulação 
sobre a cidade desejável e a discussão dos fundamentos racionais do orde-
namento social se mostram inteiramente indissociáveis.         

Embora seja patente que a realidade própria do nenhures utópico se 
apresenta, em primeiro lugar, como sendo de índole ficcional, é igualmente 
manifesto que a efabulação não se confina, em algum momento, aos ter-
mos singelos das convenções literárias estabelecidas, já que os episódios 
narrados, cada um por si e no seu conjunto, cumprem uma função central 

(Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da 
Universidade Nova de Lisboa)
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no dispositivo argumentativo - a que conferem identidade e consistência 
próprias - muito mais incisiva e complexa do que aquela que decorre da 
presença da vida concreta nos usos ficcionais, mesmo quando estes se apre-
sentam alegóricos e ilustrativos.

O propósito de simbiose entre construção conceptual e descrição fácti-
ca, encontra-se, desde logo, declarado no próprio título original da obra, 
De optimo Reipublicae Statu deque nova insula Utopia1, que a apresenta 
apropriadamente na sua dupla condição de tratado político e notícia da 
viagem imaginária a local desconhecido.

Ao qualificar, ainda no frontispício, a Utopia como libellus vere aureus, 
nec minus salutaris quam festivus, More, uma vez transposto para a condi-
ção que imputa ao leitor, volta a posicionar o teor exposto na encruzilhada 
do foro intelectual com o domínio sensível e, neste caso, também afectivo, 
já que o mérito áureo imputado à Utopia resultaria da conjugação do es-
clarecimento racional retirado da narrativa com o agrado que a leitura da 
obra proporcionaria. 

Uma das questões filosóficas maiores, a de conceber a sociedade em que 
a disposição racional das instituições permita proporcionar o encontro de 
cada cidadão com a humanidade que lhe é imputada, ver-se-ia, assim, res-
pondida através de um devaneio ficcional capaz de seduzir os leitores com 
o deleite existencial da representação da vivência individual e social justa 
e sábia.

Na sequência deste propósito, More foi mesmo levado a confrontar a 
Optimo reipublicae com a Politeia platónica e a considerar que a Eutopia, 
expressão que emprega de forma excepcional, superaria, porventura, a sua 
rival clássica, exactamente por considerar que a sociedade que a cidade que 
Platão delineara “com letras, eu, de uma só vez, o apresentei com homens, 
recursos e excelentes leis”2.        

Embora estejamos face a elementos preambulares, relativamente aos 
eventos narrados e aos argumentos expostos na obra, estas indicações con-
vergem na apresentação da Utopia como um exercício de fantasia racional 
e crítica, desígnio inusitado e paradoxal, genericamente estranho, mesmo 
oposto, à tradição filosófica, assente tanto no confronto entre saber e ficção 
como na distinção entre ordem inteligível e diversidade singular e sensível.

Porém, a evocação, já assinalada, da República de Platão é um dos muitos 
sinais de que a crítica desenvolvida na obra integra em si o legado do pen-
samento filosófico antigo, em que se tinha destacado a interrogação acerca 
da melhor forma de governo, e não se afasta, no seu teor geral, do debate 
ético e político clássico (em que se incluiu igualmente a evocação do mérito 
imputado a alguns grandes legisladores, com destaque para Licurgo).
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As instituições utopianas seriam desejáveis tão-somente por darem res-
posta aos grandes anseios humanos através da razão natural, comum a pa-
gãos e a cristãos. 

Ao firmar-se unicamente em critérios racionais, a alteridade concebida 
por More afasta-se, por um lado, de qualquer evocação profética ou revela-
da, e distingue-se, por outro lado, pelo sentido emancipador da autodeter-
minação racional colectiva que lhe serve de pano de fundo.  

É, aliás, este carácter crítico e libertador da congeminação da vida po-
lítica e social secundum naturam et rationem que afasta a Utopia de outras 
modalidades de representação da alteridade, como, por exemplo, o milena-
rismo, e que lhe confere uma natureza histórica singular, consubstanciada, 
posteriormente, não só na conversão do título da obra em nome comum, 
no decorrer da segunda metade do século XVIII, mas também, e funda-
mentalmente, na aceitação progressiva do paradigma literário e político 
que inaugura, com claros reflexos no ânimo e na evolução da história cul-
tural e política moderna e contemporânea em geral.

Embora o teor fantasioso da Utopia não obste ao sentido e à consistência 
filosóficos que lhe consignam fundamento conceptual, o registo ficcional 
confere ao “livro áureo” um estatuto profundamente ambíguo, de classi-
ficação difícil, se não impossível, no quadro das disciplinas constituídas e 
dos géneros definidos.

Esta incerteza persiste, curiosamente, mesmo quando se considera que a 
obra inaugurou um novo paradigma de reflexão política e um novo modelo 
literário, já que, por um lado, o conceito a que emprestou o nome jamais 
deixou de se apresentar profundamente ambíguo, e, como tal, claramente 
polissémico, e, por outro lado, as expressões concretas do discurso utó-
pico se revelaram muito díspares e metamórficas, da simples sugestão da 
possibilidade de diferença bem-querida face à realidade instituída, exposta 
em viagem imaginária, a ponto de fuga ideológico difusamente ficciona-
do num futuro acolhedor, ou, mesmo, e a contracorrente, à denúncia da 
especiosidade das figurações utópicas, como ocorre nas chamadas utopias 
negativas. 

Se ultrapassarmos estas questões introdutórias acerca da utopia como 
“ideia-imagem” - merecedoras, aliás, de estudo que reaprecie os termos 
peculiares da inteligibilidade que lhe é própria e discuta a tendência con-
temporânea de reduzir a especificidade do discurso utópico ao domínio 
dos isomorfismos antropológicos do imaginário -, para nos centrarmos na 
leitura dos dois livros que compõem a obra mais afamada de Thomas More, 
podemos observar que o relacionamento da crítica racional com a trama 
fantasiada se desenvolve em dois planos inteiramente distintos, mesmo 
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contraditórios entre si: o primeiro explícito, constituído pela narrativa de 
Rafael Hitlodeu, e o segundo críptico, verdadeiro espelho espectral e iróni-
co da crítica fantasista.

A compreensão do primeiro destes planos encontra-se facilitada por a 
composição de A Utopia em dois livros permitir confrontar, directamen-
te, o exame filosófico da vida social e política da sua época, presente no 
diálogo entre Thomas More, Pierre Gilles e Rafael Hitlodeu, travado em 
Antuérpia, que constitui o livro primeiro, com a novidade resultante da 
descrição pormenorizada da melhor das comunidades políticas imaginá-
veis, dada a ver, no livro segundo, pelo marinheiro português recentemente 
dela regressado.

A radicalidade da crítica à Inglaterra e aos restantes reinos da cristanda-
de é comum às duas partes da obra. Ao longo de todo o primeiro livro, so-
bressai a crueza desassombrada e frontal de espíritos livres e desprendidos 
que são levados a considerar as monarquias cristãs como conjurações dos 
ricos contra os pobres, capazes de converter as ovelhas em animais mais 
ferozes do que os lobos, bem como de criar criminosos para os expor en-
forcados à entrada das cidades, num contexto geral a tal ponto submetido 
à rapina e à ostentação dos poderosos que o autor, embaixador dos comer-
ciantes londrinos e futuro chanceler anglicano, é levado a tirar a conclusão 
de que o bem geral não pode vingar onde a propriedade seja senhora. 

O segundo livro prolonga o sentido intransigente deste exame, quer 
através da insinuação de semelhanças aparentes entre a realidade histórica 
inglesa e a ilha da Utopia, presentes em referências sibilinas à neblina da 
capital, à sua ponte, e à divisão administrativa do território em cinquenta 
e quatro circunscrições, bem como em episódios e apontamentos que re-
correm ao artifício de colocar o mundo às avessas, de que a recepção aos 
embaixadores pejados de ouro e de jóias que suscitam o espanto jocoso 
das crianças é exemplo muito citado, quer, fundamentalmente, pela con-
traposição, a preto e branco, fortemente contrastados, entre a vida política 
e social injusta e desvalida dos reinos europeus e o quotidiano da cidade 
desejável, regrado por instituições concebidas para facultar a todos e a cada 
um o acesso ao bem-estar proporcionado pelo cultivo de prazeres substan-
tivos e perduráveis.

O acréscimo de alcance, a seu modo desmedido, que a fantasia utópica pas-
sa, assim, a conferir à crítica política, ou seja, que adiciona à linguagem directa 
do livro primeiro, advém de a ficção permitir romper o círculo da realidade 
envolvente e facultar, deste modo, o escrutínio da sociedade e da vida exis-
tentes através do seu confronto com a representação de uma outra realidade. 
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Entre os dois livros da Utopia, os termos do relacionamento da vida 
próxima com a esfera do possível invertem-se. Atido às circunstâncias da 
época, o livro primeiro apresenta tanto o mérito da denúncia indignada 
como a resignação patente no reconhecimento da exclusão inapelável do 
filósofo dos negócios da cidade. Pelo contrário, o livro segundo amplia o 
domínio do possível através da descrição de uma realidade social já não 
alicerçada nas oportunidades que as circunstâncias concretas permitiriam, 
ou não permitiriam, vislumbrar, mas exposta de acordo com o impulso 
iniludível patente no apelo à racionalidade, à obediência aos imperativos 
do dever-ser ético-político, à criação das condições que proporcionassem 
a satisfação dos desejos e dos desígnios humanos substanciais, seguindo, 
assim, uma lógica geral que contrasta a contingência histórica com a con-
dição e as finalidades antropológicas.

Se confrontamos os livros entre si, facilmente se verifica que só o livro 
segundo conduz a razão política a um novo horizonte reflexivo, quer ao 
definir os termos originas de uma nova abordagem dos grandes problemas 
tratados na filosofia política, quer ao fazê-lo em discurso acessível e envol-
vente, que, embora não iluda a complexidade das questões colocadas, se 
revela capaz de reunir, numa mesma fala razoável e sedutora, uma grande 
variedade de registos culturais, nomeadamente literários, filosóficos, lin-
guísticos, históricos e simbólicos.

No hiato profundo que impede o esboço de alguma ponte entre os dois 
livros, similar, a seu modo, à primeira das tarefas revolucionárias de Uto-
pus, a de romper o istmo e criar a ilha da Utopia, podemos encontrar muito 
do que a obra trouxe de original e fecundo ao pensamento moderno e con-
temporâneo: a rejeição da filosofia política medieval, a atitude metódica da 
tábua rasa, a interrogação a partir da formulação de grandes problemáticas, 
o cultivo de perspectivas reflexivas e teóricas inéditas e destinadas a fazer 
história.

Os efeitos das sugestões que acompanharam as questões colocadas – as 
insinuações acerca da emancipação colectiva, da cidadania igualitária e da 
democracia generalizada, da descontinuidade necessária entre o existente e 
o demandado, da índole humana e da sua expressão na vida institucional, 
do dever público de proporcionar e de usufruir da felicidade - atravessaram 
os séculos, em especial os da contemporaneidade, e ainda hoje se reflectem, 
embora sob a forma de sentimento de orfandade, na proclamada impotên-
cia hodierna para conceber, a algum título, os contornos actuais da cidade 
ambicionada.

A propósito da fabulosa ventura histórica das questões suscitadas por A 
Utopia, uma das obras fundadoras do pensamento político moderno, rigo-
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rosamente coetânea de O Príncipe, de Maquiavel, é de sublinhar que o seu 
entendimento não deixou de divergir, na maioria das suas manifestações, 
do alcance muito peculiar que Thomas More lhes havia atribuído.  

A par da fantasia crítica, patente na elevação do escrutínio do existente 
ao confronto entre dois mundos acessíveis e completos, More desenvol-
veu a crítica da própria fantasia crítica, isto é, deixou claramente indicado 
alguns dos limites do exercício reflexivo desenvolvido em A Utopia, assi-
nalados, desde logo, na vintena de vocábulos paradoxais e originais com 
que nomeou os lugares e as personagens da narrativa, entre os quais se en-
contram os citados na abertura dos apontamentos muito gerais que temos 
vindo a desenvolver.

A simples consideração dos jogos etimológicos e de outras evocações 
convergentes insinua a ficção como figura central da obra, tão central 
quanto o narrador, pois produz o efeito desconcertante de deslocamento 
da trama para um domínio incerto, estranho ao explicitamente ficcionado. 

Através deste artifício reiterado de distanciação, More dirige-se ao leitor 
avisado no sentido de lhe recordar que seria ingénuo considerar o teor da 
narrativa na sua letra estrita, já que o relato de Hitlodeu nada mais repre-
senta do que um exercício de efabulação, mesmo de devaneio, dirigido à 
imaginação e à cogitação ética e política dos cidadãos cultores das huma-
nidades.

A discursividade utópica ver-se-ia, assim, nos limites que o autor do 
género lhe deixou assinalados - que vigoraram, por inteiro, até meados do 
século XVIII - confinada à condição de congeminação sugestiva e concreta 
da configuração de um objecto do desejo ético e político.

Para quem fora governante de Londres, como é recordado no frontispí-
cio, e era jurista experimentado, a índole da divagação e da ficção filosóficas 
apresentava-se totalmente distinta da natureza da actividade política, uma 
vez que é de elementar bom senso não confundir desejo incondicionado 
e realidade próxima, motivo pelo qual o futuro primeiro chanceler inglês 
de origem plebeia jamais pretendeu que o “livro áureo” exercesse qualquer 
influência nos meios políticos ingleses, a qual era tida, aliás, por inviável e 
com resultados inevitavelmente contraproducentes, nem, considerou, em 
algum momento, as instituições utopianas como referências programáti-
cas, mesmo que vagas, do seu magistério político.

A jurisdição própria da optima Reipublicae abrangia unicamente a co-
munidade virtual dos homens de letras versados na literatura e na filosofia 
clássicas, representados, nos seus termos gerais, pelos três interlocutores 
do livro primeiro. 

Os jogos literários, filosóficos, simbólicos, linguísticos que atravessam a 



27

descrição da melhor das organizações políticas só se deixavam praticar por 
estudiosos da cultura clássica, os quais constituiriam os destinatários da 
obra, capazes de a decifrar e de apreender a complexidade dos problemas 
que coloca e a que responde, embora a sua leitura seja acessível, no seu sen-
tido explícito e trivial, a um público muito mais vasto.

Sob esta alçada, a da convenção humanista, a Utopia não se afasta es-
pecialmente do modo como aqueles que cultivavam as letras clássicas e 
a amizade recíproca se concebiam a si próprios, como o próprio Thomas 
More faz questão de assinalar a propósito das qualidades que imputa, logo 
no início do livro primeiro, ao seu amigo e interlocutor Pierre Gilles, apre-
sentado como homem de bem, gracioso, simples e prudente, com cultura 
muito vasta, de espírito cândido, de amizade leal e de afectos sinceros3.

À luz destes atributos, individuais e comunitários, em que se associa o 
cultivo das letras à formação genuína do carácter e se apresenta o homem 
como amparo e consolação do homem, não é exagerado ver os atributos 
imputados aos utopianos nas qualidades atribuídas a Pierre Gilles, ao mes-
mo tempo que se torna razoável observar as instituições e o quotidiano da 
ilha da Utopia como expressões cabais, elevadas à condição de república, 
do ideário compartilhado entre os humanistas.

O cultivo em liberdade do espírito e a satisfação proporcionada pelos 
prazeres bons e honestos, resultantes de se viver segundo a razão e a na-
tureza, constituem, segundo representações genericamente coincidentes, 
tanto o fundamento dos protocolos implícitos no relacionamento entre hu-
manistas quanto as finalidades primeiras do bem comum institucional e 
cultural instituído por Utopus.  

Esta observação geral, relativamente óbvia, permite considerar que o 
novo modelo de inteligibilidade política criado pela Utopia, como confi-
guração concreta da organização política desejável, destinado a perdurar 
durante meio milénio, não se encontra constrangido unicamente pelos li-
mites da sintaxe da imaginação, muito austeros no que respeita às imagens 
da felicidade e do prazer, mas está confinado, também, como era inevitável, 
pelos contornos das diferentes circunstâncias históricas concretas, que, ao 
reverem as representações do bem individual e colectivo, reconfiguram ra-
dicalmente as imagens da satisfação comum.

Por outras palavras, só se imagina o que a cultura de cada época possibi-
lita imaginar, pelo que a ficção política não é uma viagem ao desconhecido, 
mas uma forma peculiar de reformular e de ampliar as convicções vigentes, 
mormente quando estas se distinguem pela confiança depositada na razão 
e pela crença de que o homem vive em carência de humanidade. 
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Caso se considere que a fantasia não supera a realidade cultural, mas, 
pelo contrário, a integra, podemos considerar justificadamente que Thomas 
More nos dá conhecer, através da narrativa de Hitlodeu, tanto uma nova 
modalidade de imaginário, claramente distinta das modalidades anterio-
res, destinada tanto a dar forma a muitos dos devaneios mais significativos 
dos tempos subsequentes, quanto, em sentido mais restrito e próximo, a 
emprestar sentido aparentemente hipostático às convicções circunstanciais 
e concretas que partilhou com aqueles de quem se sentia intelectualmente 
próximo.

No jogo espetral de denúncia na narrativa ficcional da sua condição de 
fantasia, pode observar-se um More particularmente avisado acerca do al-
cance implícito à congeminação de instituições sábias e santas, ao contrário 
do que ocorreu com muitos daqueles que se lhe seguiram e que acabaram 
por ficar prisioneiros da letra da política ficcionada.

Por outras palavras, o jogo utópico possibilitaria, ao assinalar esta sua 
condição, o regresso descendente da nova ilha, através do confronto refle-
xivo do leitor com um objecto de desejo feito à medida das suas aspirações 
e convicções, de concretização pouco razoável de esperar, mas cujo signi-
ficado, de recusa intelectual de confinamento ao existente e de concomi-
tante estímulo racional da vontade, se revelaria instrumento da edificação 
própria.    

Notas

1 Seguimos a edição de Basileia de 1518. 
2 Ibidem, p. 11.
3 Ibidem, p. 26.
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Na sua teoria das mônadas, Leibniz apropria-se dos elementos ou sím-
bolos metafísicos, lógicos e físicos para produzir a alegoria ou imagem 
ideativa originária do universo cósmico, criando uma visão ideativa fan-
tástica e dinâmica do Ser Absoluto constituinte da plenitude fenomênica. 
O sistema alegórico do universo simbólico poderia possibilitar a ampliação 
moral, científica e estética das comunidades humanas? A resposta a essa 
pergunta se dar pela forma como ele constrói a imagem simbólica signifi-
cativa ou a unidade-síntese, isto é, o modelo arquetípico do universo hu-
mano. Em vista disto, reflete-se que o seu sistema filosófico é uma tentativa 
de oferecer um sentido totalizante ao mundo dialético dos espíritos orgâni-
cos na natureza universal. A idéia da síntese do mundo fenomênico com o 
simbólico ou espiritual congregar-se-ia com a sua alegórica fantástica que 
ofereceria a condição ideativa para a tentativa racional de compreensão da 
unidade clarificadora e, possivelmente, ampliadora do universo simbólico 
humano.

 A alma racional seria o símbolo metafísico e fundamento semiótico e 
ontológico da compreensão ou entendimento da totalidade possível de per-
cepções do mundo fenomênico. Todo e qualquer conjunto de percepções 
ordenado na alma racional é constituído por uma síntese de formas simples 
que comporiam as suas múltiplas composições fenomênicas que podem 
ser representadas nas ciências teóricas e nas produções artísticas1. Por con-
seguinte, toda esta variedade fenomênica deve ser ordenada pela dinâmica 
interna de pensamento e ações mentais da mônada racional. Com isto, os 
acontecimentos que compõem o mundo visível tornam-se cósmicos devi-
do à ingerência dos princípios lógicos da identidade lógica da singulari-
dade racional regulada pela não-contradição distintiva na análise racional 
da mobilidade e mudanças qualitativas eficientes e finalisticas orientadas 
pelas perspectivas da alma racional na natureza cósmica.  Neste sistema 
harmônico simbólico físico ou fenomênico formado pela alma racional ou 
força inteligível há a possibilidade de formação de realidades ontológicas 
possíveis de serem manifestadas pela sua potência criativa que se pauta no 
princípio da razão suficiente das melhores transformações lógicas e estéti-
cas. Cada mônada racional é única e detentora de um princípio dinâmico 
interno que na manifestação de suas qualidades2 contribui para formação e 
continuidade3 do sistema simbólico do mundo visível4. Este real é captado 
pelo espírito de forma onisciente, mas limitada devido ele ter que dar conta 
da ordenação e da compreensão simultânea e sucessiva de um complexo de 
sensações que são constituídas no sistema perceptivo das formas simples. A 
alma racional passa a ser concentradora de constructos ideativos formados 
por suas apetições e percepções capazes de compreender e inventar unida-
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des sínteses orgânicas e originárias [artísticas], podendo só ler em si mes-
ma o que nela está distintamente representado, e não poderia desenvolver 
duma só vez todos os seus recôndidos, pois este vão até o infinito. (Leibniz. 
Monadologia. §61).

 Admitindo-se o gradus ontológico ou, mais especificamente, os graus 
eficientes de consciência e perfeição, em rede dialética, a alma racional 
pode realizar a ampliação do Ideal do cálculo lógico racional do universo 
ligado ao princípio ideativo da harmonia pré-estabelecida pela Substância 
Espiritual detentora do máximo inesgotável de Perfeição criadora do equi-
líbrio cósmico fenomênico. Ideal alegórico este que possibilita delimitar os 
limites da razão humana e das condições para uma maior dinâmica doado-
ra de sínteses ontológicas [pontos de vistas fundamentados] e semióticas 
[pontos de vistas mentais com certo nível de significação engendrado em 
rede dialética] atuantes no mundo fenomênico. A alma racional compreen-
de e realiza a dinâmica de entendimento de constructos lógicos, calcula-
dos universalmente, formadores das modificações dos estados sucessivos 
do complexo fenomênico, a partir de proposições categóricas universais, 
em seu Termino ideativo (TI)5, aberto a variadas modificações ontológi-
cas e estéticas. Por exemplo, pode-se conceber o ser humano como animal 
racional, simbólico, linguístico, científico, artístico, isto é, (TI) = ser hu-
mano. ∞qualitativo. Desta forma, pela capacidade de criação de modelos 
inteligíveis arquetípicos que a alma racional [em rede dialética], deduz a 
calculabilidade universal produtora de realidades simbólicas cada vez mais 
perfectíveis. 

 Seguindo essa lógica e metafísica de Leibniz, o espírito ou a alma ra-
cional, pela sua dinâmica ideativa interna, tentaria dar conta ideativa da 
totalidade cósmica ou da plasmação artística de universos simbólicos na 
plena composição do sistema cósmico [conjunto dos fenômenos], devido 
ela ser emanada do ideal racional do ente espiritual originário detentor do 
máximo grau de perfeição. Tendo por objeto este ideal alegórico da subs-
tância mais perfeita e atualmente infinita, a alma racional deve ser um puro 
intelecto livre para realizar a formação do sistema ontológico do mundo 
fenomênico, tendo em vista o princípio do melhor dos mundos possíveis6 
ligado à intelecção racional da alegoria fantástica do Ser Absoluto. Para 
alem do complexo fenomênico deve haver um fundamento absoluto que 
congregasse em sua atualidade infinita a causa plena detentora do efeito 
total das series cósmicas que em seu conjunto múltiplo constituiria o uni-
verso visível. Esta razão suficiente ou o princípio divino plásmico do ser 
cósmico somente pode ser concebido pela intelecção racional da alma ra-
cional, desde que a raiz [absoluta] fundamental deve estar em algo que é 
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de necessidade metafísica e desde que a razão para algo existente deve vir 
de algo que existe, segue-se que deve existir um Ser único de necessidade 
metafísica , isto é, deve existir um ser cuja essência e a existência. (Leibniz. 
Sobre a origem fundamental das coisas).

Esta intelecção alma racional possibilita a síntese entre a forma e a ma-
téria pelo principio lógico da harmonia pré-estabelecida entre o inteligível 
e o visível. Entretanto esta imagem do sublime absoluto somente pode ser 
concebida de forma alegórica. Sendo nesta perspectiva que a reflexão con-
tinuará sendo desenvolvida.  

As infinitas combinações cósmicas são organizadas por uma espécie de 
máthēma7 sublime divina e autônoma, isto é, causa atual de si mesma, que 
intui a estrutura da totalidade cósmica sob um máximo de perfeição onto-
lógica que plasma as séries cósmicas. Então, o Ser Absoluto é o domínio da 
constituição sublime de intuição e criação do modelo sublime originário e 
dinâmico da unidade da natureza inteligível com a sensível. A imagem ale-
górica da mônada racional, necessária a formação do universo simbólico, 
está sendo concebida e demonstrada pela metafísica e Leibniz. De agora 
em diante a arte do gênio criador e racional pode ser fundamentada na 
intelecção da imagem fantástica do Ser Absoluto, fundamento da concep-
ção e da construção de universos simbólicos ou artísticos. A alma racional 
passa ser um centro autoconsciente e semiótico do ser universal e capaz de 
inteligir a alegórica fantástica do Ser Absoluto, de que forma seria capaz 
de produzir um sistema simbólico unido ao universo visível? Pela dinâmi-
ca criativa do gênio criador que se estabelece nos domínios das ciências, 
das artes e da história. A unidade de ambos os domínios somente pode 
identificar-se a imagem alegórica do sublime infinito, meta ou ideal ontoló-
gico da alma racional. Por hora a alegoria fantástica do universo simbólico 
parece estar fragmentada na alma racional, mas a sua intelecção pode ser 
concebida minimamente na analítica seguinte de alguns objetos, no desejo 
de inteligir a imagem do Ser Absoluto nos labores produzidos pelo gênio 
racional. Comecemos por um exemplo científico.

 O conceito científico de energia em equivalência com a matéria feno-
mênica é um dos temas centrais na lógica e metafísica de Leibniz. Sabe-se 
que estes conceitos são metafísicos, mas conquistaram significação cien-
tífica ao longo do avanço das teorias experimentais. Leibniz identificou a 
propagação ou interações de forças com a propagação de energia concen-
tradora da plasmação dos sistemas físicos da natureza. Porém, como ma-
téria produz energia e vice-versa? E o que isto tem a ver com a alegoria 
fantástica do universo simbólico? Justamente porque a conservação das in-
terações de forças no universo visível matéria a formação do mundo visível 
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e estaria congratulada com o princípio absoluto constituinte do sistema 
cósmico. O Ser Absoluto teria a força energia como elemento intrínseco a 
constituição cósmica dos fenômenos.  Então, o ser cósmico progride sob a 
lei geral da física da equivalência entre a matéria e a energia formadoras e 
transformadoras dos fenômenos da natureza universal. Assim, o princípio 
da equivalência entre a causa plena e o efeito total esta legitimada na con-
secução das mudanças inteligíveis na natureza sensível e na mobilidade de 
formação da configuração dos estados qualitativos regulados pela lei de 
Einstein: E=mc². Então, a grande questão relacionada a uma metafísica da 
natureza física seria refletir de que forma o mundo fenomênico se torna um 
complexo de múltiplas forças representadas em um conjunto diversificado 
de matéria sensível perceptiva que possibilita a efetivação da força inteli-
gível ou da alma racional na natureza cósmica. Somente na formulação e 
consciência da hipótese de um Ser Absoluto como fundamento do mundo 
fenomênico tornaria possível a interpretação, compreensão e ampliamento 
significativo da inteligibilidade simbólica e científica da alma racional na 
natureza universal. Não se deseja aqui, como Hegel, desenvolver uma refle-
xão das determinações da razão absoluta que vão desde a natureza sensível 
até o Espírito Absoluto8. Mas sim refletir que a imagem alegórica do Ser 
Absoluto não perde o valor lógico e racional na medida em que possibilita 
à mônada racional tentar plasmar esta alegoria fantástica no sentido de 
buscar uma unidade simbólica que unifique os problemas fragmentados 
das ciências do ser natural. Por conseguinte, de agora em diante a alegó-
rica do universo simbólico utiliza os conceitos de energia-força e matéria 
na inteligibilidade racional do espírito simbólico ou da natureza inteligível 
unida à sensível representado na imagem do organismo. Porém, no mo-
mento não trataremos do organismo9 e sim de dois exemplos de intelecção 
do gênio na arte e na história como exemplares reflexivos a produção da 
imagem do Ser Absoluto. Por hora, nos retiremos destas dificuldades acima 
e adentremos na arte como elemento sublime ou pleno de simbologias à 
plasmação e ampliação leibniziana da imagem simbólica fantástica do Ser 
Absoluto. 

A poesia seguinte Herança de Cecília Meirelles pode ser também um 
exemplo de compreensão da imagem do Eterno ou do Absoluto identifica-
da na arte:

Eu vim de infinitos caminhos,
e os meus sonhos choveram lúcido pranto
pelo chão.
Quando é que frutifica, nos caminhos infinitos,
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essa vida, que era tão viva, tão fecunda,
porque vinha de um coração?
E os que vierem depois, pelos caminhos infinitos,
do pranto que caiu dos meus olhos passados,
que experiência, ou consolo, ou prêmio alcançarão?

Esta metapoesia acrescenta ainda mais à proposta metafísica de plasma-
ção da alegoria fantástica do Ser Absoluto, que anseia pelo desejo racional 
de intuição intelectual, analise e ampliação magnificente das múltiplas for-
mas de fulgurações artísticas da Divindade Absoluta refletida por Leibniz, 
possibilitando a ideia da sublimidade de ideações e sentimentos da alma 
racional, gérmen que frutifica múltiplas predicações simbólicas, que a en-
leva a intelecção da imagem do Sublime do Absoluto. Desta forma, todas 
as perspectivas ideacionais do espírito são capazes de produzir múltiplas 
séries históricas modificadoras dos estados qualitativos, de tal maneira que 
a sublimidade absoluta ou imagem alegórica do Ser Absoluto cabe na di-
nâmica ideativa constituinte de estéticas simbólicas na natureza universal. 
Lembrando a famosa passagem bíblica do Santo de Nazaré:     

O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda, que um homem 
tomou e plantou no seu campo; o qual grão é, na verdade, a menor de 
todas as sementes, mas depois de crescido, é a maior das hortaliças e 
faz-se árvore, de tal modo que as aves do céu vêm pousar nos seus ramos. 
(Mateus 13, 31-32).

A imagem do divino ou do Eterno representa pelo reino dos céus revela 
a experiência da alma racional como anelo da sublimidade compreensiva e 
engendradora da criativa de universos simbólicos no mundo visível, de tal 
forma que a imagem do divino passa ser representa pela mônada racional 
de múltiplas formas ideativas e maneiras estéticas.    

Por tudo isso, a mônada racional concebe-se ligada à intelecção do ideal 
dinâmico da alegoria fantástica constituinte da unidade-síntese do univer-
so simbólico com o visível, determinando-se como fulguração artística do 
Ser Absoluto que realiza a produção e a ordem da continuidade de ma-
nifestações do complexo fenomênico. Possibilitando a ela a constituição, 
efetivação e progresso de sua moral, de sua ciência e de sua estética, evi-
denciada pela ampliação de sua noção completa, produtora do sustentácu-
lo lógico da identidade de um ser consciente na sua unidade inteligível e 
sensível plena de significativas predicações e centro semiótico de doação de 
significações científicas e histórico artísticas na série cósmica da natureza 
universal. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Par%C3%A1bola_do_Gr%C3%A3o_de_Mostarda
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Notas

1 Os princípios que regem a produção artística são abertos à criatividade do gênio 
ou da imaginação criadora. No entanto, o objetivo deste trabalho seria compreen-
der basicamente como é realizada a construção simbólica do sistema metafísico 
alegórico fantástico de Leibniz.   
2 Pelo princípio de identidade substancial A=A, mas esta unidade está sujeita às 
múltiplas transformações fenomênicas devido à própria dinâmica interna de mo-
dificação de suas qualidades.
3 O princípio da continuidade se conecta a causalidade que engendra em uma 
série de nexos causais de estados cósmicos estruturados a partir também de es-
sências contingentes, no qual suas oposições são possíveis.   
4 O princípio da continuidade se conecta a causalidade que engendra em uma 
série de nexos causais de estados cósmicos estruturados a partir também de es-
sências contingentes, no qual suas oposições são possíveis.   
5 O termino ideativo é o domínio, a priori, de diversificadas combinatórias 
ontológicas+semióticas pautadas nos princípios ou essências universais, portanto 
necessárias, logo, com seus opostos contraditórios.    
6 Desde já fique claro que Leibniz não é indutivista. O princípio do melhor cria 
múltiplos problemas quando é analisado apenas a partir do mundo experiencial. 
Este princípio deve ser a meta dos espíritos que desejam formar estados ontológi-
cos e semióticos cada vez mais perfectíveis identificados no mundo da experiên-
cia. Leibniz nunca pensou que o mundo experiencial, tal como está, é o melhor 
dos mundos possíveis, pois se fosse assim, ele seguiria a lógica indutiva, sendo um 
grande contrassenso de analise da Filosofia leibniziana. Pensar de forma indutiva 
seria o mesmo que reduzir o campo analítico dedutivo da ontologia leibniziana. 
O próprio Voltaire, na verdade, em sua Obra Candido, ridiculariza o indutivista 
que concebe não o princípio ou meta do melhor, mas, acriticamente, busca a con-
firmação experiencial de que este seria o melhor dos mundos possíveis.       
7 Este termo significa aqui o Ser Absoluto é ciência intelectual originária e autoco-
nhecimento intuitivo e criador do ser universal. 
8 Ideia esta presente na Enciclopédia das Ciências Filosóficas de Hegel. 
9 Grifo analítico para um próximo trabalho mais pormenorizado. 
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Miguel Gally1

Kant e sua estética
 das arquiteturas entre 

fantasia e crítica

1. Introdução e pressupostos

No posfácio do livro O imperativo estético (2007) de P. Sloterdijk, Peter 
Weibel arrisca uma concepção da história da estética dos séculos XIX e 
XX como sendo uma oscilação entre os polos do desencantamento (Ent-
zauberung) e do reencantamento (Wiederverzauberung), sejam contrapos-
tos, combinados ou sucessivamente articulados2. Ele tem em mente como 
referência desse desencantamento a proposta Iluminista de superação do 
misticismo, das superstições e fantasias como base de explicação do ho-
mem, da natureza e do mundo; a proposta do reencantamento seria, pelo 
menos inicialmente, uma reação a essa razão higienizada, crítica presente 
já em Schiller e desenvolvida, grosso modo, a partir do Romantismo ale-
mão. Tentar enquadrar a estética kantiana e, mais precisamente, o modo 
como Kant pensa a arquitetura levando em conta esse contexto é o objetivo 
da nossa apresentação. 

Para isso seria preciso, primeiro, ampliar o conceito de arquitetura, res-
trito na obra de Kant3 à arquitetura bela (§51, CFJ), imaginando três varia-
ções: a arquitetura agradável (1) e a arquitetura boa (2), além da arquitetura 
bela (3). O que vai caracterizar cada uma delas nessa divisão é uma maior 
ou menor presença das forças do entendimento e da imaginação. Em 1 
prevalece a imaginação (em íntima associação à sensação dos sentidos); em 
2, é a presença do entendimento e dos conceitos (pensando no ‘para que’ 
/destino); e em 3, qual faculdade prevalece? No caso da arquitetura bela 
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é requerido um equilíbrio de forças, se partirmos do pressuposto de que 
o “jogo das faculdades” é mesmo livre e harmonioso, ou seja, de que não 
se trata de um jogo com vencedores ou perdedores. Essa harmonia vista 
como empate poderia nos provocar a ver a estética da arquitetura em Kant 
como o meio do caminho entre fantasia pensada a partir da liberdade da 
imaginação e a crítica vista desde o rigor legal do entendimento. Mas essa 
não é uma questão simples. Isso porque Kant fala em subsunção entre as fa-
culdades da imaginação e do entendimento, o que poderia implicar numa 
relação hierárquica entre elas, fugindo da noção de empate esperada. Por-
que para ele a arquitetura, dentre as artes belas, é aquela que não pode abrir 
mão do uso, o que poderia inviabilizar um juízo de gosto desinteressado. E 
porque sabemos que é exagerado pensar em reencantamento lendo Kant, 
mesmo lendo estética crítica de Kant, um pensador iluminista e na esteira 
da crítica de uma visão encantada do mundo. Comecemos do começo...

Crítica, em um sentido estritamente ligado com a filosofia transcenden-
tal de Kant, sabemos que faz parte de um esforço de concepção de uma 
racionalidade que aponta, separa e investiga os pressupostos desde os quais 
se desenvolve um campo da cultura com aspirações universais. Ou seja, em 
termos kantianos, a crítica é uma investigação das condições de possibilida-
de e dos limites do tema em julgamento e, sobretudo, da própria racionali-
dade que julga tal tema. Isso seria o tribunal da razão. De onde extrairemos 
um sentido amplo e menos restrito que remete ao rigor em geral, à ordem, 
à disciplina... à regularidade em geral que toma conta de tal racionalidade. 
Trata-se, grosso modo, de um dos aspectos daquilo que Max Weber pensou 
como desencantamento do mundo (“Entzauberung der Welt”), ao lado do 
processo de industrialização e dos efeitos da ciência a partir do século XIX. 
É o que mais recentemente, na mesma tradição, Silvio Vietta reconhece 
como uma das etapas históricas da cultura do pensamento do número e do 
cálculo, que sempre pode abstrair mais e mais quantitativamente perdendo 
sempre a qualidade dessas coisas abstraídas e agora, muitas delas, em ame-
aça de desaparecimento4. É o que Schiller, também e muito cedo, associa 
a uma violência/barbárie da razão, tão nociva quanto à animalidade sem 
regras5. Reencantamento poderia se enquadrar aqui como certa negação 
desse elemento crítico-ordenador. À fantasia, Kant associa a reprodução 
de imagens e a vinculação não rigorosa dessa produção enquanto ponto de 
apoio para o estabelecimento de saberes que são vistos como fantasmago-
rias, base de uma visão encantada ou mágica do mundo. Segundo a crítica 
de Kant e também dos iluministas essa suposta ausência de princípio mar-
ca o aleatório, arbitrário e sem ordem; visão encantada funcionando como 
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uma simples junção tal qual acontece na quimera, uma imagem resultante 
da conexão contingente entre partes que poderiam ter uma vinculação se-
gundo regras. Ordenação que Kant defende quando a imaginação em sua 
produtividade determina o tempo ao fornecer, por exemplo, o esquema do 
conceito puro de quantidade, criando então o número [em grego, aritmos, 
ou seja, a imagem da sucessão (temporal) sem repetição, sem ritmo], que 
é a passagem que permite que a quantidade pura e abstrata seja quantida-
de de objetos: seja, enfim, quantificável. Resumindo, sugiro que tomemos 
encantamento enquanto certa ausência do elemento crítico-ordenador; de-
sencantamento enquanto reconhecimento do elemento crítico e o reencan-
tamento como certa negação do elemento crítico.

 Como seria, então, que a arquitetura bela estaria no meio do ca-
minho entre fantasia/encantamento e crítica/desencantamento sem ser re-
encantamento? Como tal posição dialoga com aquela visão da história da 
estética do séculos XIX e XX enquanto alternância, combinação e contra-
posição dos polos do desencantamento e do reencantamento?

2. Entre arquitetura fantástica (agradável) e arquitetu-
ra crítica (boa)

Não é algo trivial tematizar a produção de arte (a poética) desde uma 
estética da recepção e do gosto. Nem a arquitetura desde uma estética ba-
seada no desinteresse, ou seja, minimizando o uso e o destino de obras 
arquitetônicas sem cair num formalismo [p. ex., quando a expressão ocupa 
o lugar de destaque e a arte passa a ser entendida desde sua criação pura 
e simplesmente]. Essas são questões sérias quando se toma como ponto 
de partida as ideias de Kant6 para pensar a arte e a arquitetura.  Embora 
ciente dessa complexidade que é pensar uma arte, tal com ele propõe, que 
não pode abrir mão da sua intencionalidade por ser sempre uma atividade 
da razão e do arbítrio (§43), mas sabendo também que tal intencionalidade 
não pode servir de fundamento no processo de criação (§45) nem de recep-
ção (§2) da obra de arte ou arquitetônica quando pensada desde sua beleza. 
A beleza entendida por Kant, não como algo que pertença ao objeto, é – 
segundo o vocabulário de Kant - um sentimento originado pela conformi-
dade a fins que algumas formas despertam ao colocar em marcha um jogo 
livre entre as faculdades de conhecer: entre a legalidade do entendimento e 
a fantasia da imaginação. O curioso e problemático para a arquitetura bela 
é que tal intenção, indispensável em qualquer arte bela, é nela ainda mais 
exposta, a ponto de limitar aquele jogo livre:
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À plástica, como primeira espécie de artes figurativas, pertencem a 
escultura [Bilhauerkunst] e a arquitetura [Baukunst]. A primeira é aque-
la que apresenta corporalmente conceitos de coisas como elas poderiam 
existir na natureza (todavia enquanto arte bela com vistas à confor-
midade a fins estética); a segunda [arquitetura] é a arte de apresentar 
conceitos de coisas que somente pela arte [arbítrio] são possíveis e cuja 
forma não tem como fundamento determinante a natureza, mas um fim 
arbitrário, com este propósito contudo ao mesmo tempo esteticamente 
conforme a fins. Na última, o principal é um certo uso do objeto artísti-
co a cuja condição as ideias estéticas são limitadas (§51).

Kant concebe a arte em geral como diferente da natureza por ser tra-
balho da liberdade entendida como arbítrio; no seu fazer, gera-se obras, 
enquanto na natureza os produtos seriam simples efeitos. A obra de arte 
bela é uma arte: A) diferente da arte mecânica, cujo fim ou eficiência da 
produção é o determinante no modo do seu prazer, o qual depende de um 
conceito, seja ele qual for (pois bom é “bom para”); B) e diferente também 
da arte estética do agradável, meramente pessoal e baseada no prazer da 
sensação, no preenchimento de uma carência sensível de maneira imedia-
ta, abrindo mão completamente do conceito. A arquitetura pensada como 
arte bela e não meramente como arquitetura boa ou arquitetura agradável, 
é baseada numa percepção refletida, cujo prazer está numa relação que o 
espectador estabelece com a obra e sua forma quando reconhece as condi-
ções de uma conformidade a fins permanecendo atento para os conceitos 
apontados pela apreensão daquela forma/figura, sem fixar a direção ou fi-
nalidade sugerida pela conformidade. Tanto em uma arquitetura boa (A) 
quanto em uma arquitetura agradável (B), é a intenção seu fundamento 
de determinação seja enquanto apropriada para seu destino e uso (A) seja 
enquanto apropriada para um prazer do encanto ou emoção privada (B)7.  

A arquitetura bela está justamente no meio do caminho entre uma arqui-
tetura boa e uma arquitetura agradável, porque mesmo tendo um conceito 
ou um uso pode ser apreciada como se não tivesse um conceito determi-
nado, sendo objeto de um juízo tão imediato quanto o juízo do agradável, 
com a diferença de ser conforme a fins. Se esses juízos de gosto (aplicado 
ou do agradável) ajudam a entender a diferença da arquitetura bela frente 
a outras arquiteturas, é somente pela passagem ao tema da criação que se 
completa a investigação: e arquitetura bela, como arte bela, é a criação de 
uma figura no espaço enquanto “expressão de uma ideia estética” (§51). 

A grande dificuldade de entender a que se refere tal expressão (expressão 
do quê?8) está justamente na presença de uma indeterminação necessária, 
numa noção de expressão que não vincula algo a alguma coisa determi-
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nável. Uma ideia estética “dá muito a pensar”, diz Kant, é uma ideia da 
imaginação, uma intuição à qual nenhum conceito determinado corres-
ponde. Ela permite que pensemos ser a forma daquilo que intuímos com a 
imaginação (associada à sensibilidade) muitas coisas determinadas, embo-
ra nenhuma delas possa esgotar a qual conceito tal forma efetivamente se 
conecta, sob pena de se perder ou de se interromper a experiência estética. 
Trata-se, portanto, de uma experiência reflexiva, porque compara a forma 
do objeto às nossas faculdades de conhecer ou representar em geral, sendo 
ao mesmo tempo uma comparação das forças dessas mesmas faculdades. O 
princípio da conformidade a fins estética (sem um fim determinado) serve 
tanto na arte quanto na natureza bela, porque nos dois casos o entendimen-
to e a imaginação operam livremente. O que não pode acontecer quando 
fazem parte do processo de construção do conhecimento ou de reconhe-
cimento das coisas se utilizando de conceitos empíricos. Quando Kant diz 
que a natureza bela tem de parecer arte, ele pensa que ela tem de parecer ter 
uma intenção, o que efetivamente a arte sempre tem de ter, embora não se 
possa conhecer efetivamente se há intenção ou não, por exemplo, se haveria 
efetivamente um fim/propósito último da natureza. Quando Kant diz que 
a arte bela tem de parecer natureza, ele pensa que a arte, embora tenha uma 
intenção, não pode parecer ou transparecer tal intenção ou regra, assim 
como acontece quando julgamos ser bela a natureza. De modo que é a ima-
ginação, uma faculdade em nós, que ativamente entra em cena e remete a 
um fim/conceito ou uso qualquer enquanto o entendimento não determina 
os objetos através de conceitos de que dispõe. No caso da natureza bela, por 
não se saber se há alguma intenção, a imaginação precisa da faculdade de 
entendimento em estado de mais atenção para então procurar a que fim tal 
forma pode se relacionar. Embora se mantenha aí sempre desinteressado 
ao nunca afirmar ter encontrado um fim, nunca fixando e determinando 
aquela forma. Essa condição ao mesmo tempo atenta ao que a forma in-
tuída pode ser e desinteressada quanto ao que ela é torna-se plenamente 
possível quando observamos que “não é necessário sempre descortinar pela 
razão” (§10-14).  Essa liberdade, que entendimento e imaginação se per-
mitem, só acontece por não haver necessidade de se reconhecer sempre os 
objetos, encontrando para eles um conceito (empírico), tal como estamos 
habituados a fazer ao identificar o que as coisas são. É essa liberdade estéti-
ca que se expressa na ideia estética. 

Dentre as artes belas, portanto, talvez seja a arquitetura a arte que menos 
pode não deixar transparecer seu uso, destino, fim ou regra – uma tarefa 
justamente do gênio enquanto único capaz de criar uma arte livre ou bela. 
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Mas nem por isso Kant vincula a arquitetura necessariamente a uma arte 
mecânica, ou seja, ao que chamamos de arquitetura boa. É possível uma ar-
quitetura (como arte) bela, porque as faculdades de conhecer podem ope-
rar livremente. Nesse sentido, tudo pode ser ajuizado como belo e aí está 
um ponto interessante e atual: podemos nos relacionar com o mundo de 
uma maneira a não determinar sempre, de modo a deixar haver outra(s) 
possibilidade(s) na relação que construímos com o mundo. E a arquitetura 
bela provoca o pensamento para uma relação diferente com o mundo, em-
bora saibamos que com Kant tal provocação da forma do objeto não cons-
titui o fundamento, mas apenas uma parte do ajuizamento estético, aquela 
da largada jogo das faculdades. 

3. Meio caminho entre fantasia e crítica como empate

Quando penso em meio do caminho penso em uma aparente contradi-
ção, porque considero as extremidades do caminho percorrido e a percor-
rer, mas também penso na ausência dessas mesmas extremidades, porque 
estou no meio. Ou seja, meio do caminho é o percurso, mas também um de 
onde (woher- onde cá) e um aonde (wohin – onde lá). Pensar as arquiteturas 
em Kant como um meio do caminho, exige que pensemos, portanto: 1) 
numa arquitetura fantástica ou do agradável baseada no gosto do agradá-
vel, completamente desvinculada de um conceito e relativa simplesmente a 
minha relação privada - arriscando não ser reconhecida como arquitetura 
por abrir mão de qualquer parâmetro, a partir da qual podemos pensar 
obras espetaculares (ver algumas das obras recentes feitas em Dubai); 2) 
numa arquitetura crítica, vinculada tão somente ao conceito, podendo ser 
julgada boa ou não por fazer-se depender de um conceito, de um “plano de 
necessidades” bem ou mal projetado, p.ex., ou seja, em que a coerência do 
espaço construído possa ser justificada ou que possa resolver uma questão 
maior, como a da falta de moradia, ou possa colocar uma questão, como a 
da ética sustentável na arquitetura/urbanismo; e 3) numa arquitetura bela, 
cuja aspecto da fantasia é moderado porque a intuição é conforme a fins, 
ou seja, há um reconhecimento (não sendo meramente privada) mas tam-
bém cujo aspecto da crítica é moderado, porque não há um conceito ou 
fim determinado, ou seja, tem um conceito mas podemos fazer de conta 
que não há. As extremidades são a presença de arquiteturas que enfatizam 
fortemente a crítica ou a fantasia (1 e 2), enquanto no percurso teríamos a 
arquitetura bela, nem mais nem menos que as outras, apenas outra possi-
bilidade de ver e talvez fazer arquitetura. 
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Mas como indiquei no início, essa condição de equilíbrio que preten-
do ver como empate não é simples de defender com os recursos que Kant 
nos oferece. Isso porque a liberdade das faculdades de conhecer implica 
que elas estejam num equilíbrio diferente daquele que podemos observar 
quando estamos construindo o conhecimento (exemplo da construção do 
esquema do conceito puro de quantidade) ou reconhecendo os objetos com 
conceitos empíricos existentes. Aí também há um equilíbrio, no qual o 
jogo de forças tende para o entendimento, mas ao qual a imaginação se liga 
e colabora para que o conhecimento então se torne possível. A diferença 
dessa relação na estética está vinculada com um equilíbrio não dos elemen-
tos dessas faculdades (conceito e intuição), mas das faculdades mesmas, o 
que redimensiona o lugar da faculdade da imaginação. No ajuizamento 
estético puro, embora a forma dê a largada a esse juízo e esteja, por sua 
vez, em conformidade a fins (do entendimento), ela não pode ser deter-
minada por nenhum dos fins. Nisso parece haver um equilíbrio diferente, 
mais próximo do que imagino ser um empate sério, como temos no jogo 
de frescobol e também naquele jogo de futebol que M. Serres, em Filosofia 
Mestiça, contou ter acontecido numa ilha remota do pacífico sul em que o 
jogo só acabava quando empatava e que podia demorar muitas vezes dias. 
Esse empate explica como Kant saiu ou sai dessa história da estética pen-
sada por Peter Weibel.

Kant não entra na história da estética proposta por Weibel simplesmente 
porque ele inaugura uma maneira desencantada de entender o ajuizamento 
de gosto puro. Porque sua estética crítica não é uma estética da comoção ou 
sentimental, mas também não cai num rigor dos conceitos determinados, 
numa estética baseada na perfeição, p.ex. E, com isso, ao mesmo tempo, 
embora não esteja fazendo uma crítica do desencantamento (uma crítica 
da crítica do encantamento, algo inviável em Kant), ele abre um caminho 
para a possibilidade do reencantamento. Kant estaria numa condição pré 
ou pós-histórica da estética. Não cronologicamente, mas para além ou 
aquém dos polos do reencantamento e do desencantamento na estética e 
também longe de uma estética mística e meramente encantada. As arqui-
teturas em Kant ocupariam, assim, esse meio do caminho. Um quase “não 
lugar” histórico - se é que podemos falar assim – pensando na arquitetura 
bela, mas ocupam também os polos ou extremidades, pois a arquitetura 
boa poderia ser vista próxima seja da ordenação crítica em geral e desen-
cantada seja da arquitetura agradável como fantástica e encantada9. 
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com apoio do Decanato Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade de Brasília.
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TERDIJK, P. Der aesthetische Imperativ (2007).  Hamburg: EVA, p. 494ss.
3 KANT, I. Crítica da Faculdade de Julgar (CFJ). Trad. V. Rohden. Rio de Janeiro: 
Forense, 1994. Entre parênteses apenas o parágrafo de referência ou citação.
4 Cf. VIETTA, Silvio. Europaeische Kulturgeschichte – Eine Einfuerung. Muen-
chen: W.Fink, 2012.
5 Cf. SCHILLER, F. Cartas sobre a educação estética da humanidade. Trad. Ro-
berto Schwarz. São Paulo: EPU, 1992, p. ex., cartas 2 e 3.
6 KANT, I. Crítica da Faculdade de Julgar. Trad. V. Rohden. Rio de Janeiro: Foren-
se, 1994. Entre parênteses apenas o parágrafo de referência ou citação.
7 KANT, I. Lógica (Jaesche). Trad. Guido Almeida. Rio de Janeiro: Tempo Brasilei-
ro, s/d, p.53. Associação direta feita entre juízo estético do agradável e a fantasia.
8 Cf. GUYER, Paul. “Kant and Philosophy of Architecture”, In JAAC, Vol. 69, 
2011(Winter).
9 Este trabalho é fortemente complementado pela conferência “Estética da arqui-
tetura, Kant e Niemeyer” realizada no GT Estética da ANPOF (Niterói, 2012) em 
publicação no número especial da Revista de Estética Aplicada VISO, sendo que 
o item 2 quase se repete em ambos.
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Guilherme Massara Rocha

A analítica do Belo 
kantiana e o torpor

 fantasmático do belo 
em Freud

Ao galo de Esopo que encontra uma pérola, 
melhor conviria um grão de cevada.

[Kant, Observações sobre os 
sentimentos do belo e do sublime.] 

Considerando-se os limites e finalidades dessa exposição, não se faz pos-
sível empreender uma leitura sistemática da Crítica da Faculdade do Juízo 
em toda sua extensão, mas tão somente indicar, no interior de sua vasta e 
complexa argumentação, elementos que contribuam para uma apreensão 
dos modos de apresentação do tema do belo em Kant, com vistas a cotejá-
-los com certos aspectos da teoria freudiana da fantasia. Os parágrafos 1 
a 22, que compõem a seção dedicada à Analítica do belo, representam os 
movimentos iniciais da primeira parte da Crítica, intitulada Crítica da Fa-
culdade de Juízo Estética. A questão que abre esse momento da discussão 
kantiana refere-se a uma indagação acerca das condições de possibilidade 
de um juízo-de-gosto puro (a priori). Lembre-se, ainda que, ao criticar a 
démarche de Edmund Bruke, Kant se preocupa, para além dos fundamen-
tos empíricos dos juízos estéticos, com os modos pelos quais tais juízos 
devem se fundamentar no âmbito do entendimento. 

No parágrafo 5º, Kant assevera que o juízo de gosto deve ser “mera-

(Psicanalista, Professor-Adjunto do 
Departamento de Psicologia da UFMG)
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mente contemplativo” e, como tal, “indiferente à existência de seu objeto” 
[KANT: 1974 (1790), p. 308]. Diferentemente de um juízo-de-conhecimen-
to, o juízo de gosto tampouco é “fundado em conceitos ou mesmo desti-
nado a eles” [IDEM IBID. Grifos do autor]. O belo é definido então como 
uma “satisfação livre e desinteressada”, pois alheia aos interesses de apro-
vação dos sentidos e da razão. Somente assim, desprendido dos interesses 
patológicos particulares, o belo pode ser definido então como “aquilo que, 
sem conceitos, é representado como objeto de uma satisfação universal”. 
Mais adiante Kant insiste em que a beleza não seja atribuída como predi-
cado a nenhum conceito, sentenciando, categórico: “se se julgam objetos 
meramente segundo conceitos, toda representação da beleza está perdida” 
[IBID, p. 312]. O final do parágrafo 8º é decisivo para o esclarecimento de 
que, no limite, o juízo-de-gosto não é senão uma “possibilidade” de atri-
buir universalidade a uma satisfação sem conceitos [IBID, p 313]. 

Mas Kant acrescenta que se o belo é aquilo que “sem conceito, apraz 
universalmente” [IBID, p. 315], o juízo-de-gosto puro vinculado ao senti-
mento do belo só recebe sua determinação da forma ou, mais exatamente, 
“a mera forma na finalidade pela qual um objeto nos é dado” [IBID, p. 317]. 
Ou seja, a beleza seria a forma da finalidade do objeto intuída sem o con-
ceito de seu fim, “imediatamente vinculada com a representação pela qual 
o objeto é dado (não pela qual é pensado)” [IBID, p. 324]. Um objeto dado, 
por sua vez, esclarece Kant,

mediante os sentidos põe a imaginação em atividade para a composição 
do diverso, e esta por sua vez põe o entendimento em atividade para a 
unidade do mesmo em conceitos. Mas essa disposição das faculdades-
-do-conhecimento tem, segundo a diferença dos objetos que são dados, 
uma proporção diferente. Mas, mesmo assim, tem de haver uma, na 
qual essa relação interna para a vivificação (de um pelo outro) é a mais 
propícia para ambos os poderes da mente em intenção de conhecimento 
(de objetos dados) em geral; e essa disposição só pode ser determinada 
por um sentimento (não por conceitos) [KANT, Op. Cit., p. 330]. 

Esse sentimento, no tanto em que se deixa determinar pela intuição da 
qual a imaginação fornece a forma, é o sentimento do belo. Esse senti-
mento parece aspirar, pois, a “uma tal unanimidade do modo-de-sentir 
e o dever-ser, isto é, a necessidade subjetiva de confluência do sentimento 
de todos com o sentimento particular de cada um” [IBID, p. 331]. Nem 
todos, argumenta Kant, concordarão com um juízo-de-gosto. Mas o que 
importa é que “deveriam fazê-lo”. O belo alcança aí a definição de um co-
nhecimento, sem conceito, de uma satisfação necessária. Para tanto, insiste 
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Kant, o “entendimento está a serviço da imaginação, e não essa a servi-
ço daquele”[IBID, p. 333]. Se a imaginação, conforme observa Lyotard, é 
a “faculdade de apresentar formas” [LYOTARD: Op. Cit., p. 66], o enten-
dimento a ela é subordinado na experiência do belo com vistas a reunir 
numa unidade o diverso da intuição das formas, fornecendo com isso, não 
o conceito, mas uma determinidade do modo-de-sentir que aspira à legiti-
midade universal. Eagleton assinala ainda que “quando o sujeito de juízo 
estético kantiano encontra um objeto belo, ele descobre nele uma unidade 
e harmonia que são de fato o efeito do livre jogo de suas faculdades” [EA-
GLETON: Op. Cit., pp. 67-68]. 

A harmonia entre as faculdades é, quanto ao belo, também apontada 
por Roberto Machado que assinala, quanto ao juízo de beleza, o acordo 
entre “o entendimento não-conceitual” e a “faculdade de apresentação” - 
a imaginação – que se tornam aptos a refletir a forma do objeto ou, mais 
exatamente, “o objeto do ponto de vista da forma” [MACHADO : 2006, p. 
59]. No limite, o belo como sentimento é efeito de uma harmonia entre “o 
aspecto sensível e o aspecto inteligível do homem” [IBID, p. 60]. 

Jean-Luc Nancy é quem, sagazmente, observa que o belo deve ser com-
preendido, na terceira crítica como a “forma na sua pura conveniência à si 
mesma”. Sem descuidar ainda do prazer envolto na experiência do belo, o 
autor acrescenta que

a beleza sozinha, sem interesse, sem conceito e sem Idéia, é o simples 
acordo que, por si mesmo, é um prazer da coisa apresentada com a 
apresentação. Isso é, pelo menos, ou isso pretendeu ser a beleza moder-
na ; uma apresentação bem sucedida e sem resto, conforme à si mesma 
[NANCY : 1988, p. 61].

 
Nancy interpreta o livre jogo entre imaginação e entendimento, provido 

pelo sentimento do belo, como motivo para a experiência de um “gozo do 
sujeito”, um gozo de si mesmo, “de sua unidade e de sua livre legalidade” 
[IBID, p. 59]. Ao que tudo indica, ele parece de alguma maneira estender a 
essa fruição subjetiva as particularidades da forma e do limite, peculiares à 
experiência do belo. Com isso, o prazer que lhe é correlativo passa a indicar, 
quanto ao sujeito, o prazer decorrente de sua unidade imaginária. Ao con-
trário do sublime que, como se poderá observar, aponta para a experiência 
da clivagem subjetiva e da impossibilidade de acomodar na imaginação a 
multiplicidade infinita da forma, o belo é o que deflagra o prazer de uma 
unidade espontânea entre a limitação e o sujeito que, desde então, identi-
ficado à imaginação, se pode crer idêntico a si mesmo. Aqui, o belo parece 
reassumir a vocação sensualística que Kant nele discernia, desde suas Ob-
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servações de 1764. E se isso é verdade, o amor que ele ali atrela à experiência 
do belo aqui reaparece como amor à forma e, liminarmente, como amor à 
forma do si-mesmo. O que, inevitavelmente, daria ensejo à possibilidade 
de que, numa gramática mais freudiana, as experiências do belo e do nar-
cisismo pudessem ser aproximadas. E aqui, surpreendentemente, quase no 
mais banal e elementar sentido do termo, referente ao amor de um sujeito, 
senão por sua própria imagem, ao menos por aquilo que é privilegido no 
âmbito das constelações formais de sua fantasia inconsciente. 

Efetivamente, o belo kantiano é aquilo que demonstra em que medida o 
privilégio da imaginação descortina, para um sujeito, o acesso à experiên-
cia de uma convergência entre o prazer (sensível) e a figuração (inteligível). 
Correlativamente, na teoria freudiana do imaginário, a fantasia incons-
ciente opera como uma tela por meio da qual o sujeito tem acesso ao gozo 
decorrente da pulsão sexual. A “tela da fantasia”, como costumava expres-
sar-se Freud, é um elemento fundamental para a compreensão do acesso 
subjetivo ao prazer sensual e, não menos, para o que se poderia chamar de 
uma construção do objeto de desejo. Alenka Zupancic, é quem se serve de 
um fragmento do clássico de Hitchcock, Janela indiscreta, para discernir 
ali a exemplaridade de uma situação na qual tais elementos são encenados. 
O par formado por James Stewart e Grace Kelly vive um relacionamento 
morno e, conforme a interpretação da autora, prestes a acabar. “Mais bela 
do que nunca”, Grace Kelly parece não despertar no noivo qualquer sinal 
de empolgação ou desejo, até que é vista por ele, através da janela do apar-
tamento em frente, numa cena em que é surpreendida pelo suposto autor 
de um assassinato que, há algum tempo, inquietava a curiosidade do casal. 

Stewart se comporta com se ele tivesse visto Kelly pela primeira vez, ela 
captura absolutamente seu olhar, ele não consegue desgrudar seu olhar. 
Sem que uma palavra seja pronuciada a esse respeito, tudo é claro ao 
espectador : agora, ele a deseja. Que ele a ame ou não, isso é uma outra 
história, mas ela incontestavelmente (e literalmente) entrou pela janela 
de seu fantasma e tornou-se o objeto de seu desejo [ZUPANCIC : 2002, 
p. 14. Grifos da autora]. 

Esse “efeito estético de uma certa estrutura”, como o expressa a au-
tora, parece indicativo do momento em que o objeto do desejo “toma 
forma”[IBID, p. 14], ora incluído numa trama que não se esgota nas puras 
propriedades sensíveis, imagéticas da cena captada pelo sujeito, mas ruma 
na direção dos arranjos imaginários que, dotados de uma certa confor-
mação, parecem fixar a forma do objeto ao qual o impulso sexual vem se 
conectar. Ou seja, trata-se de um efeito estético no qual a forma assumida 
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pelo objeto do desejo resulta de uma certa deformação, decorrente de sua 
inseminação na fantasia, de sua absorção pelo imaginário. Zupancic che-
ga mesmo a dizer que, possivelmente, qualquer mulher que entrasse nos 
contornos daquela cena poderia deflagrar sobre o personagem protagoni-
zado por James Stewart os mesmos efeitos. Ali, no recorte defindo pelo 
enquadre daquela janela indiscreta, pérolas ou grãos, tudo parece trazer 
consigo o perfume da cevada. O que parece, ironicamente, corroborar a 
tese kantiana de que o belo não é um sentimento que se aplica a um obje-
to determinado, nem sequer às suas qualidades ou predicados empíricos. 
Mas, como lembra Nancy, resulta de um julgamento estético subjetivo, no 
sentido de que “não é determinado por conceitos ou pela sensação empíri-
ca” [NANCY : Op. Cit., p. 53]. 

Obviamente que não se trata aqui de forçar uma aproximação incau-
ta entre Kant e Freud, muito menos de submetê-los a uma pretenso crivo 
hitchcockiano, como se tais cenas revelassem o essencial de suas complexas 
e, em grande medida, inconfundíveis doutrinas. Trata-se, simplesmente, de 
apontar o destaque concedido à imaginação e ao imaginário como faculda-
des de produzir formas, e que, em ambas as doutrinas, são dotados de pri-
vilegiado estatuto quanto à definição dos caminhos da satisfação estética e, 
para além desta, mesmo da satisfação sensual. 

Nesse sentido, ainda, é que se poderiam retomar as noções freudianas 
de “depreciação” e  de “elevação” do objeto amoroso. A depreciação do ob-
jeto na esfera do amor é descrita por Freud como um movimento típico da 
posição masculina na esfera da sexuação. Sua figura típica, tematizada por 
Freud em alguns de seus escritos, sobretudo da primeira tópica, refere-se 
à clivagem por meio da qual o erotismo masculino se duplicaria a partir 
de uma clivagem fantasmática. O homem, ponderava Freud, reivindicaria 
uma mulher notável, digna e dotada dos mais elevados predicados estético-
-morais, à qual ele consagra a “corrente afetiva” de sua libido. Ama-a sem, 
todavia, desejá-la sexualmente. A “corrente sensual”, por seu turno, verte 
na direção de um objeto sexual degradado, desprovido de atributos intelec-
tuais e morais, principalmente, mas que capta para si a quase integralidade 
da satisfação da pulsão sexual. Desse primeiro objeto, de contornos nitida-
mente sublimatórios e cuja sombra proibida do objeto materno se faz for-
temente insinuar, Freud diria que é com quem usualmente tais homens se 
casariam. Reservando eles ao segundo, entretanto, todo o privilégio quan-
to à montagem dos desdobramentos fantasmáticos do gozo sexual. 

A depreciação e a elevação ali descritas parecem coincidir com um es-
forço de formalização do objeto da pulsão, equivalendo a uma tentativa de 
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responder à exigência do aparelho psíquico de submeter à forma a finali-
dade da pulsão. Se, como Freud lembrara em O mal-estar na cultura, são 
desarmônicos os clamores da pulsão sexual e as exigências civilizatórias, 
no plano subjetivo, entrementes, a fantasia neurótica é dotada de tal fixidez 
no plano formal que, no trajeto da satisfação pulsional, exige objetos que a 
ela se harmonizem. Ali, na singularidade de cada experiência subjetiva, a 
paixão do belo coincide com a paixão pela forma fornecida pelo fantasma, 
que não hesita em submeter seus objetos às deformações necessárias para 
com eles viabilizar sua satisfação. Trata-se, mais exatamente, de um esforço 
de re-configuração dos objetos, que pode ser caracterizado também pelo 
eventual reencontro de alguns de seus predicados sensíveis, mesmo que 
pela via de um arranjo significante que os fixam, imaginariamente, nos 
contornos pretendidos pela satisfação pulsional. O que, de alguma forma, 
conduz à constatação de que para Freud, ao contrário de Kant, o belo não 
pode ser, em última instância, o objeto de uma satisfação desinteressada. O 
imaginário freudiano, ao contrário da faculdade da imaginação em Kant, 
é absolutamente contaminado pela sensibilidade, pelas moções pulsionais. 
Ao que parece, para Freud a forma da finalidade do objeto não é dada sem 
o conceito de seu fim – a satisfação – e isso, por um lado, parece ter como 
efeito um certo esvaziamento das pretensões de exigir da psicanálise o en-
dosso à proposição kantiana que visa o ajuizamento do belo no escopo de 
uma racionalidade transcendental. O belo freudiano é disjunto do sujeito 
cognoscente, e ao mesmo tempo irremediavelmente atrelado ao sujeito do 
inconsciente. Irredutível, portanto, à universalização pretendida por um 
juízo reflexionante transcendental. 
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Jean Dyêgo Gomes Soares

Freud fantasia?

Resumo: E será que há fantasia na atividade daquele que escreve sobre o 
fantasiar? Entre devaneios, conjecturas e teses, surge Freud com sua escrita 
sedutora a investigar a intrigante relação entre escritores e fantasia. Daí, o 
recorte ao qual esse trabalho se dedica: um texto muito conhecido de 1907, 
Escritores criativos e devaneios (Der Dichter und das Phantasieren). O pro-
cedimento a que se recorre: uma leitura que busca atravessar os conceitos 
centrais do texto para, por fim, se perguntar sobre qual a relação do escritor 
Freud com a fantasia. O que se objetiva é entender qual o papel da fantasia 
para e sobre Freud neste pequeno, mas importante recorte. 

Questões sobre o escritor

Nós, leigos, sempre sentimos uma intensa curiosidade – (...) – em saber 
de que fontes esse estranho ser, o escritor criativo, retira seu material, e 
como consegue impressionar-nos com o mesmo e despertar-nos emo-
ções das quais talvez nem nos julgássemos capazes. (FREUD, [1907], p. 
101)

Assim que Freud inicia Escritores criativos e devaneios (Der dichter und 
das phantasierien), conquista a curiosidade daquele que o lê. No início do 
texto, Freud conduz seu leitor a algumas questões sobre a atividade do es-
critor: quais são suas fontes? De onde retira seu material? Como consegue 
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nos impressionar? Como desperta as emoções em nós que, talvez, “nem 
nos julgássemos capazes [de sentir]”? 

Escreve também que “o escritor não nos oferece uma explicação, ou pela 
menos satisfatória” (FREUD, [1907], p. 101) para a atividade que exerce 
e, apesar de desejar diminuir a distância entre ele e o homem comum, há 
algo de diferente na maneira como os escritores criativos trabalham com os 
materiais que estão disponíveis a ele.

Apresentadas as questões, ele passa a investigar a relação entre a infân-
cia e a atividade imaginativa. O que ele propõe é, em linhas gerais, que a 
criança leva seu mundo a sério, mesmo quando brinca de criar mundos. 
Esse indício permite a Freud perceber que “a antítese de brincar não é o 
que é sério, mas o que é real”. (FREUD, [1907], p. 101) No primeiro caso, o 
da brincadeira, há criações de mundos sérios e imaginados que são, muitas 
vezes, inspirados pela vontade das crianças de serem adultos. No segundo, 
o de enfrentamento do real, há a realização de mundos sérios, pressupondo 
que podem ser não imaginados. 

Por sua vez, o fantasiar seria diferente do brincar por sua relação com o 
real. Apesar de ambos serem jogos (spiels), a brincadeira tem uma relação 
mais estrita, mais próxima com o real, já que, de maneira geral, as crianças 
costumam projetar a realidade adulta em suas brincadeiras enquanto os 
adultos substituem a brincadeira por aquilo que Freud chama de fantasia. 
De maneira geral, a fantasia é motivada por um desejo insatisfeito (ambi-
cioso ou erótico), insere-se na realidade – histórica, contingente /oue cul-
tural – como correção; e, em suma, resulta de um “jogo” em três tempos 
– no presente, o desejo é despertado por um acontecimento passado proje-
tado para um futuro.

Daí dizer que o ato de fantasiar em Freud está ligado ao prazer. Como 
nunca renunciamos a nada, visto que os desejos não cessam de aparecer, re-
calcamos possíveis prazeres: e estabelecemos negociações entre a realidade 
e os prazeres possíveis, o que gera conflitos entre o Isso que deseja, o Eu que 
negocia e o Supereu que exige e impõe os limites simbólicos.

Na criança, a atualização do princípio do prazer estava ligada ao brincar, 
os desejos realizavam-se da maneira que podiam ali; no adulto, o mesmo 
princípio será atualizado pelo fantasiar. A fantasia fica liberta do princípio 
de realidade ao contrário das brincadeiras que guardam o vínculo entre o 
princípio do prazer e o princípio de realidade, agora mitigado pela imagi-
nação.

No entanto, as fantasias são guardadas no fundo de nossa mente – são 
subjetivadas. Diz-nos Freud que “o adulto envergonha-se de suas fantasias 
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por serem infantis e proibidas”. (FREUD, [1907], p. 103) Tendo em conta 
que as faltas são objetivadas, o problema de nossa sociedade seria o de uma 
“mais-repressão” graças ao fato de reprimir fantasias, ainda que isso, no en-
tanto, não atrapalhe as normas vigentes. Daqui resulta, em grande medida, 
o mal-estar da civilização. (Cf. FREUD, 2010)

Por fim, cabe salientar ainda a relação entre os sonhos e as fantasias. 
Ambos têm a mesma fonte, um desejo insatisfeito, mas o sonho se mani-
festa no inconsciente e a fantasia na consciência. Podemos dizer daí, com 
Freud, que “nossos sonhos noturnos nada mais são do que fantasias dessa 
espécie [sintoma], como podemos demonstrar pela interpretação dos so-
nhos”. (FREUD, [1907], p. 106)

O fantasiar do escritor

 A expressão da fantasia alheia parece não causar necessariamente pra-
zer. Imagine um desconhecido qualquer a expressar a vontade dele de rou-
bar o pote de margarina da sua geladeira. Isso pode até despertar a nossa 
imaginação. Conjecturo, porém, que o faça pelo fato de estar inserido em 
um texto sobre fantasia tomando partido de um leitor sensível. No entanto, 
Freud salienta que o despertar prazer através da fantasia está intimamente 
ligado à forma pela qual a fantasia é expressa, superando a mera expressão 
descuidada de fantasias - como esta de roubar o pote de margarina da gela-
deira do caro leitor. O poeta retiraria seu material dos desejos insatisfeitos 
e nos provocaria efeitos emocionais que não se podem descrever. Cito Freud: 
“quando um escritor criativo nos apresenta suas peças, ou nos relata o que 
julgamos serem seus próprios devaneios, sentimos um grande prazer, pro-
vavelmente originário da confluência de muitas fontes. Como o escritor o 
consegue constitui seu segredo mais íntimo”. (FREUD, [1907], p. 109-110)

 No entanto, há no fantasiar do escritor, por mais que considerado 
como indecifrável, um prazer preliminar no aspecto formal: ele não realiza, 
mas promete a felicidade. Há um desejo insatisfeito, subjetivo, expresso em 
uma determinada forma que é a fonte da qual o escritor retiraria a obra 
de arte, transformando-a em fantasias objetivadas pela forma estética. Isso 
quer dizer que o escritor criativo disfarça seus devaneios, que são compar-
tilhados em alguma medida com os outros que o leem (Cf. o caso do mito, 
FREUD, [1907], p. 109). A considerar que, por vezes, a experiência literal 
da circunstância seria fatal, se ficcional, o leitor e o escritor podem procu-
rar prazer nesse fantasiar. Por fim, as obras literárias podem ensinar a ter 
prazer com as nossas próprias fantasias, quando trabalham este campo de 
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possibilidades de experiências conscientes dos desejos insatisfeitos sobre 
outra forma que não a literal, indo além do elenco das obras literárias stric-
to sensu. 

Poderia estar Freud, quando fala da fantasia, ser também um escritor 
criativo? Ou seria uma espécie de metaescritor?

Por um lado, sim, ele poderia estar fantasiando tudo isso. Ainda assim, 
ele estaria colaborando para que aprendêssemos um pouco mais com as 
nossas fantasias. A dobra fantástica que poderíamos promover ao ler as 
teses sobre a fantasia como um gesto de fantasiar não parece mitigar os 
esforços de Freud em lidar com os desejos insatisfeitos e com aqueles segre-
dos íntimos que motivam os escritores na sua lida com mundos e palavras. 
Nós, leigos, sempre sentimos curiosidade sobre o gesto que fantasia, e o 
gesto que fantasia sobre a curiosidade acerca do fantasiar não teria nada a 
dever à fantasia, pois poderia tão somente alimentá-la. Nesse caso, Freud 
aparece mais como um escritor criativo e não tanto como um pesquisador. 
No entanto, ele tem pretensões científicas, ele quer pesquisar nosso fun-
cionamento psíquico. Suas teses sobre a fantasia, dessa perspectiva, podem 
não se querem tratadas como devaneios, mas como hipóteses que precisam 
de escrutínio para ser avalizadas. Sem dobras fantásticas, Freud pode pre-
tender-se um metaescritor, muito criativo em outro sentido, com direções 
e conceitos que buscam conhecer os comportamentos psíquicos daqueles 
que brincam e fantasiam. 
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Alice Mara Serra1

Entre intuição e
significado: o problema 
da fantasia em Husserl

Numa carta ao escritor Hugo von Hofmannsthal, de 19072, Husserl afir-
ma que a intuição de uma obra de arte – intrinsecamente vinculada a atos 
de fantasia – implica uma rigorosa suspensão de todas as posições intelec-
tuais diante da existência. A obra arte teria o poder de nos transferir – e de 
quase nos obrigar, acrescenta Husserl – a um estado de intuição puramente 
neutra que exclui todas as demais posições. O método fenomenológico te-
ria assim em comum com obras de arte e atos de fantasia o voltar-se à obje-
tividade intrínseca daquilo que se apresenta à consciência, sem pressupor a 
partir disso uma existência transcendente. Eles coincidiriam no sentido de 
“clarificar numa pura visão o sentido imanente aos meros fenômenos, sem 
jamais ultrapassá-los [...]”3. Mas, à diferença da atitude fenomenológica, o 
artista, seja em seu fazer, seja nos atos de fantasia que lhe move – “não pre-
tende fundar o ‘sentido’ do fenômeno do mundo e capturá-lo em conceitos, 
mas dele se apropriar intuitivamente a fim de recolher, na abundância das 
imagens, materiais para configurações estéticas criadoras.”4 

Essa formulação aponta para um lugar controverso atribuído por Hus-
serl à fantasia: por um lado, a consciência imaginativa, cindida do círculo 
da facticidade, suspende toda posição de existência. A espontaneidade da 
fantasia permite inventar e multiplicar exemplos arbitrários e independen-
tes das limitações naturais da experiência. Por outro lado, está presente aí 
uma gradualidade entre formas de manifestação da coisa mesma, do fenô-
meno em si: das formas mais originárias às menos originárias. O fantasiar 
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tende a aproximar-se da atitude fenomenológica, mas na medida em que 
‘captura o sentido na abundância de imagens’; a atitude estética é reconhe-
cida, mas enquanto se aproxima da neutralidade fenomenológica. 

De forma geral, pode-se dizer que, para Husserl, nos âmbitos de autên-
tica originalidade e evidência, têm-se a percepção sensível e a consciência 
do significado. A fantasia é uma modalidade de intuição, mas uma intuição 
não originária em relação à originalidade da intuição perceptiva. Todavia, 
na obra de Husserl, a análise da fantasia passou por diversas elaborações, 
indiciando uma certa necessidade do autor em constantemente voltar-se a 
este tema sob novas perspectivas. Se, primeiramente, Husserl buscava des-
vendar as implicações gnosiológicas dos atos de fantasia, secundariamente, 
este tema foi se configurando como campo de investigação próprio. 

São esses lugares atribuídos por Husserl à fantasia – lugares, muitas ve-
zes, controversos, como já assinalado – que pretendo discutir mais detalha-
damente aqui, acompanhando como o tema se situa em três momentos de 
sua obra: primeiramente, no contexto teórico das Investigações Lógicas, de 
1901 (Logische Untersuchungen); em seguida, em algumas análises inicia-
das por Husserl em 1904 e posteriormente reunidas em sua principal obra 
sobre o tema Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung (Fantasia, consciência 
da imagem, lembrança); por fim, indicarei nuances de uma terceira fase 
desenvolvida, em especial, a partir de 1918, em Analysen zur passiven Syn-
thesis (Análises sobre a síntese passiva). 

Primeira fase 

Já em seus primeiros estudos filosóficos, ao se ocupar com os problemas 
do significado e simbolização dos números, entra em cena no pensamento 
de Husserl o tema da fantasia em sua relação com atos de conhecimento. 
O pano de fundo epistemológico ao qual este tópico remete é o debate de 
Husserl com o logicismo e o psicologismo. 

Aluno de Franz Brentano nos anos de 1884 e 1885 em Viena, Husserl 
apropria-se de importantes teorias daquele que, segundo ele, fora o respon-
sável por sua conversão da matemática à filosofia5: a principal delas é a te-
oria da intencionalidade, que afirma o caráter fundamental da consciência 
de ser consciência de algo. A teoria da intencionalidade conduz para Hus-
serl à análise das modalidades em que os atos da consciência se estruturam 
e se interagem segundo princípios próprios. 

Para Husserl, o método descritivo herdado de Brentano deveria apurar-
-se de sua tendência psicologista e empirista e vincular-se à tarefa de des-



58

vendar os momentos lógico-estruturais das vivências. Mas Husserl recusa 
também um logicismo formal que se centrasse nas validades apriorísticas 
dos fenômenos, sem se voltar aos próprios fenômenos, em sua visibilidade 
originária à consciência. A apreensão das validades lógicas, como é o caso 
das relações matemáticas, implica assim a manifestação das mesmas em di-
versas vivências, como em atos de adição, coleção, simbolização, figuração. 
Nestes atos, as relações lógicas se combinariam e se ampliariam segundo 
novas possibilidades.6 

Nesta linha, as Investigações Lógicas (Logische Untersuchungen, 1901) 
propõem-se a estudar o sentido ou o significado não no interior de uma 
lógica formal, mas segundo os modos em que ele se manifesta em atos 
perceptivos, signitivos e figurativos. O esclarecimento fenomenológico do 
significado deve assim incluir as modalidades da consciência imaginativa, 
ou seja, os atos de fantasia e lembrança. Enquanto que, na consciência do 
significado, o objeto é intencionado e opinado, podendo se apresentar na 
forma da intuição categórica, no modo da evidência, por sua vez, na consci-
ência imaginativa, a imagem dá-se à consciência, contanto que, juntamente 
com a imagem atualmente vista, se presentifique ou se representifique (sich 
vergegenwärtigt) algo outro, visado no mesmo ato. Husserl distingue entre 
a forma fundamental da presentação perceptiva (Gegenwärtigung) e a pre-
sentificação ou representificação (Vergegenwärtigung) imaginativa (atos de 
lembrança e fantasia). Como modalidade de intuição, a consciência ima-
ginativa é similar à intuição sensível, em seu acesso a uma objetividade in-
tencional, mas ela é secundária em relação a esta, ao operar como ato que a 
modifica. Husserl diferencia entre o ideal de adequação da percepção, cuja 
síntese se preenche através de identidade objetiva (sachliche Identität), e a 
possibilidade de preenchimento da fantasia, que ocorre através de seme-
lhança por imagem e como figuração não-evidente do significado.7 

Esta concepção já se anuncia na primeira investigação lógica (“Expres-
são e Significado” (Ausdruck und Bedeutung)), na qual Husserl distingue 
entre os atos que expressam diretamente o sentido e aqueles atos que so-
mente rementem a ele.8 Os signos que manifestam sentido designa Husserl 
de expressão (Ausdruck) ou linguagem significativa. Já os signos que não 
possuem significação própria, denomina Husserl indicação ou índice (An-
zeichen). Esta categoria inclui imagens de lembrança e fantasia que reme-
tem a algo outro por analogia, semelhança ou outra relação associativa; por 
exemplo, o estigma que pode remeter ao escravo, o monumento que pode 
remeter a um tema específico, sem que haja aí um caráter de necessidade. 
Já na linguagem significativa deve haver, por parte do sujeito, uma intenção 
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de significar algo. Essa intenção se volta não ao signo ou à imagem sensível, 
mas àquilo que se manifesta através deles. 

Como se pode entender, a partir disso, a relação entre fantasia e signi-
ficado? Husserl se pergunta já na primeira investigação lógica se a inten-
ção de significar necessariamente se constituiria a partir de atos de fantasia 
ou se, ao contrário, as imagens de fantasia que acompanham a expressão 
seriam, antes, inessenciais ao significado.9 Na seção dedicada a este tema 
(o segundo capítulo do segundo livro das Investigações Lógicas10), Husserl 
sublinha a última das alternativas para caracterizar a relação entre fantasia 
e significado: atos de fantasia atuam como ilustração possível de sentidos 
expressos pela linguagem.11 Ou seja, compreender uma expressão implica 
poder ordená-la numa imagem de fantasia; porém, a expressão não neces-
sariamente precisa acompanhar-se da imagem perceptiva nem da imagem 
de fantasia para ter significado. Por exemplo, uma expressão como “verde 
é ou” (Grünen ist oder) é, para Husserl, uma expressão não significativa, 
já que não podemos nem perceber nem vislumbrar um estado de coisas 
que lhe corresponda. Já a expressão “montanha de ouro” (goldener Berg) é 
significativa, pois, mesmo que não existam montanhas de ouro, é possível 
figurar ou vir a fantasiar algo próximo a isso. 

A fantasia atua ainda como mostração do horizonte de significados e de-
limitação entre diferentes eidos, ao permitir variar um mesmo tema segun-
do diversas possibilidades. Para Husserl, o eidos é passível de se apresentar 
através da variação imaginativa, na medida em que, tendo variado toda 
uma série de parâmetros, seria impossível variar alguns outros. Não posso, 
por exemplo, variar o tema livro ao pensar num objeto sem páginas e sem 
capa (mesmo que possa pensá-lo sem palavras e com páginas e capas vir-
tuais). Mas Husserl ressalta que a imagem de fantasia se estrutura de modo 
fundamentalmente diverso do significado: Enquanto a imagem de fantasia 
pode sumir e desaparecer da consciência, modificando-se a cada nova apa-
rição, o sentido vivo da palavra permanece após o sumiço da imagem. Esta 
idealidade do significado reside em sua possibilidade de ser infinitamente 
repetido como o mesmo, seja no discurso comunicativo, seja no discurso 
monológico.12 

De forma geral, pode-se dizer assim que, nas Investigações Lógicas, Hus-
serl ofusca os atos de fantasia, ao submetê-los à função de elucidar signifi-
cados expressos pela linguagem e que existem por si mesmos. Ao mesmo 
tempo, o filósofo realça a importância dos atos de fantasia para a ampliação 
do conhecimento. 
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Segunda fase 

Nos anos subsequentes às Investigações Lógicas, Husserl se volta a análi-
ses mais minuciosas sobre os atos de imaginação (consciência da imagem, 
fantasia e lembrança). Husserl escreve sobre suas “Lições” (Vorlesungen) 
do semestre de inverno de 1904/1905 que ele tentava então esboçar uma 
fenomenologia sistemática da intuição (da percepção, da representação 
por imagem e outras).13 Nos manuscritos relativos a estas “Lições”, poste-
riormente reunidos em Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung (Fantasia, 
consciência da imagem, lembrança), as análises tendem a enfocar a expe-
riência dos atos de doação sensível (sinnliche Gegebenheit), ao invés de se 
centrarem no problema da significação, como nas Investigações Lógicas. As 
teorias expostas nos referidos manuscritos foram amplamente retomadas, 
ainda que de forma sucinta, nos capítulos sobre imaginação e neutraliza-
ção, em Ideias para uma fenomenologia pura e para uma filosofia fenome-
nológica (1913)14. 

Nos textos de 1904/05, a consciência da imagem atua como precondição 
para o estudo da fantasia e da lembrança. Começando pela consciência da 
imagem, Husserl distingue entre seus três modos de apreensão: 1) como 
imagem física (physisches Bild); 2) como objeto da imagem (Bildobjekt), 
também denominado Fiktum ou imagem representante (repräsentierendes 
Bild); 3) como sujeito ou tema da imagem (Bildsujet) ou imagem represen-
tada (repräsentiertes Bild).15 

A imagem física corresponde ao conteúdo sensível perceptivo e possui 
caráter de existência ou realidade. Seguindo o exemplo de Husserl sobre a 
gravura de Albrecht Dürer, “Ritter, Tod und Teufel”: 

Diferenciamos aqui, em primeiro lugar, a percepção normal, cujo corre-
lato é a coisa ‘chapa de gravura em cobre’, essa chapa na pasta. 
Em segundo lugar, tem-se a consciência da imagem na qual aparecem, 
em linhas negras, figuras incolores ‘cavaleiro a cavalo’, ‘morte’ e ‘diabo’. 
Na observação estética, não nos voltamos para estes enquanto objetos; 
estamos voltados para as realidades exibidas ‘em imagem’ ou, mais pre-
cisamente, para as realidades ‘figuradas’, o cavaleiro de carne e sangue 
etc.16

Pertence, pois, à imagem física a matéria sensível ou a hylè que permitiu 
a execução da gravura: a chapa de cobre, as hachuras, traçados e manchas 
sobre a mesma. Se se tratasse de um quadro, a imagem física também in-
cluiria o pano de fundo da imagem e a moldura do quadro, ou seja, todo o 
material sensível passível de apreensão perceptiva. 
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Por sua vez, o objeto da imagem, também chamado de Fiktum, corres-
ponde a uma apreensão imaginativa; ele não pertence ao mesmo espaço 
concreto que a imagem física. Seu caráter intuitivo não se esgota na apre-
sentação atual, mas atua como imagem presentificante de algo outro, “igual 
ou semelhante a ele”.17 Segundo Husserl:

A consciência de ‘imagem’ [...] é então um exemplo de modifica-
ção neutralizadora da percepção. Esse objeto-imagem figurativo 
não está diante de nós, nem na condição de existente, nem na con-
dição de não-existente, nem ainda em qualquer outra modalidade 
de posição; ou melhor, tem-se consciência dele como existindo, 
embora como quase existindo na modificação de neutralização 
do ser.18

Enquanto reduz e neutraliza a atitude posicional perceptiva, o Fiktum 
é efetividade pura sem índice de realidade empírica. Ele seria quase um 
irredutível da fenomenologia, quase, não fosse a sua vinculação ao sujeito 
da imagem (Bildsujet). Este é propriamente o tema que se presentifica atra-
vés do Fiktum; no exemplo citado, na gravura presentificam-se os temas 
‘cavaleiro a cavalo’, ‘morte’ e ‘diabo’. Em analogia com o capítulo “Expressão 
e Significação”, o sujeito da imagem é similar ao sentido ou significado. To-
davia, somente no caso em que o sujeito da imagem se mantém no mesmo 
contexto em que se encontra a imagem percebida, é possível dizer que o 
Fiktum representa o sujeito ou o tema que se encontra diante dele. Se este 
não for o caso, o Fiktum é abertura a presentificações possíveis.

Passando agora aos atos de fantasia enquanto imagem interna, Husserl 
os apresenta, a princípio, com base na consciência da imagem, seguindo o 
esquema conteúdo e apreensão (Inhalt und Auffassung). Enquanto na ima-
gem percebida têm-se analiticamente três momentos discerníveis na uni-
dade da apreensão (imagem física, Fiktum e sujeito da imagem), na ima-
gem de fantasia falta o primeiro elemento, ou seja, falta a imagem física, 
restando assim o Fiktum e o sujeito da imagem.19 Neste caso, o Fiktum é 
também denominado fantasma (Phantasma), por adquirir na fantasia um 
semblante de percepção. Na imagem de fantasia, o Fiktum não se vincula, 
pois, a dados hiléticos conexos à imagem física. Não há aí percepções como 
tais, mas fantasmas ou semblantes de percepções. O processo pelo qual a 
aparição atual do Fiktum ou Fantasma remete a uma imagem não atual, 
mas que nele se presentifica, denomina Husserl de função simbólica da 
imaginação.20 Esta função simbólica, juntamente com a crença, são apre-
sentadas por Husserl em suas análises subsequentes como fundamentos da 
lembrança.21 
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Atos de lembrança e fantasia têm em comum a dupla objetividade, os 
dois modos de apreensão, um primeiro que se volta ao Fiktum ou fantasma 
e um segundo que intenciona no Fiktum algo outro que ele. A aparição 
atual do fantasma pode levar a uma representificação (reprodutiva) de uma 
vivência já ocorrida. Para que este ato adquira o caráter de lembrança, é 
necessário que ele se acompanhe pela posição dóxica da crença. Esta afirma 
a correlação entre vivência atualmente consciente e vivência passada. Já no 
fantasiar puro, faltam a noesis da crença e o caráter de posição; ele possui, 
com isso, o modo de neutralidade (Neutralität) ou neutraliza a posiciona-
lidade (Positionalität) da lembrança.22 Desta forma, a distinção entre atos 
de fantasia e lembrança não ocorre por conta do conteúdo, como na teoria 
de Brentano23, mas sim, através do ato noético que, a posteriori, os qualifica 
como tais. 

Neste contexto, o Fiktum ou o fantasma já é tomado na acepção de no-
ema, tal como Husserl apresenta este conceito um pouco mais tarde, em 
1913, em Ideias para uma Fenomenologia pura e filosofia fenomenológica 
(Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenologischen Philoso-
phie).24 O noema não se confunde com o objeto real existente nem com 
representações mentais dos objetos reais. Através da epoké ou colocação 
entre parênteses da posição de existência, o noema designa o núcleo de 
sentido e seu horizonte de variações. Enquanto, nas Investigações Lógicas, 
as determinações objetivas consistiam em matéria dos atos, o noema é uni-
dade objetiva, estruturalmente distinto do fluxo de vivências no qual se 
constitui.25 Desta forma, o noema que aparece no Fiktum ou no fantasma 
transcende a imagem por ser um momento que não esgota o horizonte de 
figurações possíveis do mesmo sentido. 

Todavia, concomitantemente a esse horizonte de abertura a sentidos, 
Husserl ofusca o aspecto inventivo da fantasia em seu ponto de partida, ao 
caracterizá-la a partir da alteração do caráter tético: da posicionalidade à 
neutralidade. É condição para que algo apareça como quadro ou obra literá-
ria que se neutralize o caráter posicional de existência. O Fiktum neutraliza 
a imagem física; a fantasia neutraliza um ato de lembrança. Isso não quer 
dizer que, na atitude neutra, as tonalidades e texturas sensíveis já não sejam 
percebidas, ao nos servirmos deles para realizar uma presentificação, como 
sugere Saraiva26. O que se tem são, antes, diferentes níveis de mostração, 
com base numa mesma objetividade, mas níveis que se hierarquizam. O 
Fiktum ou o fantasma são livres de toda motivação e necessidade empírica; 
contudo, não são isentos de uma função de mediação, já que através deles 
e junto a eles o olhar fenomenológico deve vislumbrar um horizonte de 
sentido mais originário que a apresentação mesma. 
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Terceira fase 

Já a partir de Ideen I, Husserl apresenta um outro tipo de intenciona-
lidade, a intencionalidade noemática27. Esta permite destacar a atividade 
própria aos atos de fantasia, uma atividade que remete a atos passivos, 
não necessariamente coincidentes com a intencionalidade noética ou com 
o “voltar-se para” da instância egoica. Neste direcionamento, o esquema 
conteúdo-apreensão passa a não possuir o relevo que lhe cabia nas Inves-
tigações. Husserl se volta especialmente à relação entre constituído e cons-
tituinte (Konstituiertem und Konstituierendem), de forma que um substra-
to de sínteses ativas e passivas já decorridas e sedimentadas passe a atuar 
como fator possibilitante de novos atos.28

Em Ideen II, percebe-se uma mudança na concepção de Husserl sobre 
a fantasia. Não há somente uma gravura ou obra literária que apareçam 
através da neutralização da posicionalidade, mas que se nos manifestam 
enquanto permeadas por significações culturais. Na atitude do Lebenswelt 
(mundo da vida), colocamo-nos não mais diante de objetos da natureza, 
mas propriamente em relações com coisas como pinturas, poemas, gravu-
ras. O conceito de natureza se obteria pela redução de todos os predicados 
que permeiam nosso estar no mundo; por sua vez, na atitude própria ao 
mundo da vida, os mesmos predicados são restituídos à sua ambiência cul-
tural.29 Enquanto, nas Investigações Lógicas, a significação é unidade ideal 
que permanece idêntica face à multiplicidade de atos em que se manifesta, 
Husserl apresenta agora a noção de unidade compreensiva, de modo que a 
expressão assim como a imagem encarnem em si o sentido. Tal sentido en-
carnado designa Husserl de geistige Leiblichkeit (corporeidade espiritual). 
A obra de fantasia ganha, com isso, uma autonomia relativa. Passa-se da 
transfiguração ou idealização do sensível a uma sensibilidade em si mesma 
portadora de sentido e aberta à significação. 

Neste direcionamento, a partir das Análises sobre a síntese passiva 
(Analysen zur passiven Synthesis, 1918-1926), torna-se essencial às análises 
da fantasia e lembrança o problema da afecção (Affektion). Se as primeiras 
concepções de Husserl mantinham a dualidade entre o que aparece e o 
que não aparece à consciência, como se este aparecer fosse algo instantâ-
neo, suas investigações desenvolvidas nesse contexto mais tardio realçam 
os níveis de intensidade e a constituição temporalizante dos referidos atos. 
O horizonte protensional, direcionado ao futuro, juntamente com a cadeia 
de retenções na qual toda impressão deságua, fazem com que a imagem 
não coincida com a instantaneidade de seu despontar na consciência: cada 
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imagem deságua em outras e a cada imagem pertence um horizonte possí-
vel e indeterminado de preenchimento. Se na percepção tem-se uma tem-
poralidade principalmente contínua, nas vivências de fantasia e lembran-
ça predomina uma temporalidade descontínua.30 Esta se fenomenaliza na 
fragmentação de contextos anteriores e aponta para a impossibilidade de 
diferenciação estrita entre lembrança e fantasia. 

Tais fenômenos passam a ser analisados no âmbito da teoria da afec-
ção.31 Esta é definida como estágio inicial de todo e qualquer ato que tende 
a se manifestar. Para a análise da fantasia, o mais relevante no fenômeno da 
afecção é que Husserl considera este estímulo proveniente das associações 
passivas como uma segunda camada hilética ou “sensibilidade secundá-
ria” (sekundäre Sinnlichkeit). Husserl distingue entre a camada pré-egoica 
ou sensibilidade secundária e a camada egoica das sínteses ativas (atos de 
atenção, atos de julgamento, tomadas de posição). Neste sentido, os atos 
que, se suficientemente intensificados, passam à consciência, têm a sua ori-
gem não nas sínteses ativas, mas no que Husserl passa a denominar de “o 
radicalmente pré-egoico” (das radikal vor-ichliche)32. Também as imagens 
de sonho são circunscritas neste âmbito, pois, ao não sofrerem a interferên-
cia de atos atencionais e da intencionalidade egoica, elas crescem e decres-
cem em intensidade apenas por meio de relações de força resultantes das 
próprias afecções.

Diante das sínteses passivas, é como se a atitude fenomenológica não 
somente invertesse a atitude natural, mas trouxesse à cena uma certa des-
proteção, numa região de fronteira, ainda não reduzida à fundamentação 
transcendental e à demarcação lógica. É como se, diante do que tende a se 
manifestar, não fosse ainda possível delimitar níveis de mostração nem se 
apropriar do sentido. Isso permitiria resguardar a tensão própria ao fanta-
siar, tensão que agride o já conhecido e corrói demarcações. Neste nível, 
a fenomenologia da fantasia seria reconduzida ao ponto do acontecimen-
to (Ereignis), anterior à apropriação pela linguagem. É neste ponto, ainda 
não apropriado, que teria lugar uma espécie de origem do fantasiar, lugar 
de não-contenção. Em relação a este ponto, o olhar fenomenológico não é 
mais o lugar de mostração originária. Até este ponto ele nos conduz. Mas 
ali ele nos abandona, condição para que tenha lugar essa “atividade cega” 
(Kant) ou essa “voz vinda de um outro lugar”, como diriam Blanchot e Der-
rida.  
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Notas

1 Doutora em Filosofia pela Albert-Ludwigs-Universitäts Freiburg, professora ad-
junta do Departamento de Filosofia da UFMG. 
2 E. Husserl: Briefwechsel. Bd. VII: Wissenschaftliche Korrespondenz, p. 133-136. 
Esta carta foi traduzida para o português por M. C. Schuback, in: Viso: Cadernos 
de Estética aplicada N°. 8.
3 E. Husserl: Carta a Hugo von Hofmannsthal. Trad. M. C. Schuback, in: Viso: 
Cadernos de Estética aplicada N°. 8. 
4 Id. 
5 E. Husserl: Erinnerungen an Franz Brentano, in: ___. Hua XXV: Aufsätze und 
Vorträge (1911-1921), p. 304-315.
6 Cf. E. Husserl: Xua XII: Philosophie der Arithmetik, II Teil. 
7 E. Husserl: Hua XIX/2: Logische Untersuchungen: Untersuchungen zur Phänom-
enologie und Theorie der Erkenntnis, VI, § 14, p. 588 s.
8 E. Husserl: Hua XIX/1: Logische Untersuchungen: Untersuchungen zur Phänom-
enologie und Theorie der Erkenntnis, I, p. 30 s. 
9 E. Husserl: Hua XIX/1, I, p. 47. 
10 E. Husserl: Hua XIX/1, I, § 17 s. 
11 E. Husserl: Hua XIX/1, I, § 17. 
12 E. Husserl: Hua XIX/1, § 8, p. 41 s.
13 Ver: E. Husserl: Husserls Brief an Johannes Daubert vom 17.XI.1904, in: ___. 
Briefwechsel, Bd. II: Die Münchener Phänomenologen.
14 E. Husserl: Hua III/1: Ideen zu einer reinen Phänomenologie und phänomenolo-
gischen Philosophie, §§ 110-112.
15 E. Husserl: Hua XXIII: Phantasie, Bildbewusstsein, Erinnerung: Zur Phänome-
nologie der anschaulichen Vergegenwärtigungen. Texte aus dem Nachlass (1898–
1925), p. 18 s. 
16 Este passagem foi extraída do capítulo § 111 de Ideias I, que condensa análises 
da consciência da imagem, expostas mais pormenorizadamente nos manuscritos 
de 1904/05. E. Husserl: Hua III/1, p. 252/ trad. M. Suzuki: Ideias para uma feno-
menologia pura e para uma filosofia fenomenológica, p. 246-7. 
17 “Repräsentant für ein anderes, ihm gleiches oder ähnliches”. (E. Husserl: Hua 
XXIII, p. 20).
18 E. Husserl: Hua III/1, p. 252/ trad. M. Suzuki: Ideias para uma fenomenologia 
pura e para uma filosofia fenomenológica, p. 246-7. 
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19 E. Husserl: Hua XXIII, p. 21 s. 
20 E. Husserl: Hua XXIII, p. 34 s.
21 E. Husserl: Hua XXIII, p. 218 s. (texto de 1908). 
22 E. Husserl: Hua XXIII, p. 368 s. Sobre a neutralidade e o fenômeno da neutrali-
zação ver: A. M. Serra: Neutralisierung, in: H.-H. Gander (org.): Husserl-Lexikon, 
p. 208-209. 
23 Esta é uma das principais críticas dirigidas por Husserl à teoria da imagem de 
Brentano, uma vez que este teria ressaltado apenas a diferenciação entre os con-
teúdos e seus graus de clareza, desconsiderando os formas de apreensão. Ver: E. 
Machbach: Einleitung des Herausgebers, in: E. Husserl: Hua XXIII, p. LIII.  
24 E. Husserl: Hua III/1: Dritter Abschnitt: Drittes Kapitel: “Noesis und noema”. 
25 Indico o verbete sintético, mas bastante elucidativo, escrito por F. Steffen: Noe-
sis/Noema, in: H.-H. Gander (org.): Husserl-Lexikon, p. 209-211. 
26 M. M. Saraiva: O primado da percepção e a concepção da obra de arte em Husserl, 
p. 15. 
27 Ver: E. Husserl: Hua III, p. 253 s.
28 Ver: G. A. Almeida: Sinn und Inhalt in der genetischen Phänomenologie E. Hus-
serls, p. 10 s.; E. Holenstein: Phänomenologie der Assoziation, p. 217. 
29 Cf. E. Husserl: Hua IV, § 56 s. 
30 Ver: E. Fink: Vergegenwärtigung und Bild, in: ___. Studien zur Phänomenolo-
gie (1930-1939), p. 23. Este ponto é também ressaltado no elucidativo artigo de 
M. Richir: Monodologie transcendantale et temporalisation, in: Samuel Ijsseling 
(org.): Husserl-Ausgabe und Husserl-Forschung, p. 151-172. 
31 Ver: Hua XI: Analysen zur passiven Synthesis. Aus Vorlesungs- und Forschungs-
manuskripten 1918–1926, p. 148 ss.; A. Montavont: Le phénomène de l’affection 
dans les Analysen zur passiven Synthesis. Alter: Revue de Phénoménologie 2 (1994), 
p. 119-139. 
32 E. Husserl: Hua XV: Zur Phänomenologie der Intersubjektivität, p. 598. 
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Thiago Reis

¡Viva La 
Resolución!

“As imagens são antirrepublicanas, são antipolíticas”. Essa afirmação foi 
cometida por Vilém Flusser numa conferência dada em Budapeste, ano de 
1990. O título da apresentação: “A Imagem Televisiva e o Espaço Político 
à Luz da Revolução Romena”. 1 Como a referência nos indica, o filósofo 
refletia sobre os acontecimentos políticos ocorridos a pouco menos de qua-
tro meses, no final de 1989. Tal evento chamou-lhe a atenção justamente 
por tratar-se de uma ocasião bastante peculiar na história da política, qual 
seja, a de uma revolução literalmente televisionada, totalmente submersa 
no universo das imagens técnicas. Ao empreender uma análise crítica des-
ses acontecimentos, Flusser pretendia entender qual a real dimensão dos 
media em sua relação com a sociedade, e de como a presença cada vez mais 
maciça das tecno-imagens, e a efetivação de uma cultura visual, tem sido 
capaz de alterar radicalmente o tecido político, epistemológico e estético 
da sociedade. 

Caso queiramos entender a real dimensão das novas mídias em sua cor-
respondência dialética com a sociedade – e de acordo com a análise teórica 
de Flusser – torna-se necessária uma análise circunstancial dos códigos 
vinculados aos meios, já que, para o filósofo, é a estrutura dos códigos que 
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efetivamente determina o modo ou a forma da existência humana. Pode-
mos dizer que as mídias são suportes adequados à transmissão/recepção 
dos códigos, tornando possível a trama comunicativa, o acúmulo e a obten-
ção de novas informações. Os códigos, por sua vez, dotam de significado o 
mundo em que vivemos, transformando a realidade em mundo codificado. 
Os livros são media que suportam código diferente do aparelho fotográfico. 

2 Feita essa ressalva, voltemo-nos para os códigos e as suas determinações. 
Um dos recursos analíticos utilizados por Flusser em sua teoria da co-

municação corresponde à distinção dos códigos segundo a ótica de três 
“formas de existência” elementares: a pré-histórica, a histórica e a pós-his-
tórica – ou seja, a existência determinada pela imagem tradicional, pela 
escrita e pelas tecno-imagens. 3 A cada existência, portanto, corresponde 
um código que determina a sua especificidade. 

Os primeiros códigos surgem no paleolítico. Em sentido lato, são ima-
gens, pinturas rupestres. Dada a distância temporal, bem como as proble-
máticas metodológicas envolvidas em investigações desse tipo, jamais sa-
beremos ao certo qual a verdadeira função daquelas imagens. Entretanto 
podemos divisar algumas opiniões a respeito – dentre elas, de que tais ima-
gens possuíam caráter essencialmente ritualístico: representariam, p. ex. 
cenas de caças bem-sucedidas, como se o propósito dessas imagens fosse o 
de justamente encantar animais para facilitar acontecimentos futuros. São 
mapas ou projetos que pretendem orientar “futuras” situações, caçadas fu-
turas. Todavia, o aspecto mais relevante a ser destacado corresponde espe-
cificamente à propriedade física de tais códigos: as imagens, neste caso, re-
presentam circunstâncias quadridimensionais de tempo-espaço reduzidas 
e codificadas em planos bidimensionais – em cenas. E foi justamente esse 
caráter cênico dos códigos bidimensionais que, segundo Flusser, “progra-
mou” a existência dos nossos antepassados, dotando-a de comportamento 
mágico. A “forma mágica da existência” pré-histórica é propriamente refle-
xo do olhar que percorre a imagem, olhar que pode se deslocar em várias 
direções, pode relacionar os elementos presentes na cena de modo a recriar 
situações, olhar circular que acaba por determinar a circularidade dos sím-
bolos contidos na cena. Trata-se do tempo do eterno retorno: dia-noite-dia, 
nascimento-morte-renascimento. De acordo com tal existência temporal, 
diríamos que o sol nasce porque o galo canta e o galo canta justamente 
porque nasce o sol – não há causa nem efeito, mas apenas coisas que se 
relacionam magicamente no anel ilimitado da vida.  

Há, contudo, uma problemática envolvida na dialética interna dos códi-
gos imagéticos. São códigos que se revelam ambíguos, pois além de servi-
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rem como instrumentos de orientação no mundo (orientar caçadas futuras, 
p. ex.) – e essa talvez tenha sido a intenção primordial das imagens – eles 
podem encobrir o mundo, “tapar” o mundo – o que nos evidencia o aspec-
to potencialmente alienante das imagens. Essa última tendência, segundo 
Flusser, sobrepôs-se à primeira e os seres humanos passaram a nortear as 
suas ações não em vistas de experiências palpáveis, mas a agir em função 
das imagens – a imaginação substituiu a experiência, ao que chamamos 
idolatria. “As imagens (como toda mediação) tendem a obstruir o caminho 
em direção àquilo que é mediado por elas. E com isso seu posicionamento 
ontológico vira de ponta-cabeça: de placas indicativas elas se tornam obs-
táculos”. 4 Com o propósito de romper a alienação das imagens surgem os 
textos. Textos são códigos em linha que nos servem precisamente para ex-
plicar as imagens, para desfiar o véu imagético que encobre a realidade de 
modo a nos permitir, novamente, a orientação e experiência do/no mundo. 
Os textos transformam as cenas em narrativas, tornam as cenas contáveis, 
“ordenam os símbolos como se fossem pedrinhas (‘calculi’), e os ordenam 
em séries como colares (‘abacus’)”. 5 Ressalte-se que a função do texto não é 
a de negar, pelo menos num primeiro momento, as imagens – ao contrário, 
ele ainda as possui como substrato: “a linha (o texto) significa não a cir-
cunstância diretamente mas a cena da imagem, que, por sua vez, significa a 
‘circunstância concreta’”. Textos são conceitos que significam ideias. O texto 
é, portanto, a abstração de outra abstração (das imagens). Os textos con-
cebem (concipere), não mais imaginam; conceitualizam ao invés de ideali-
zarem (ideogramas). 6 O surgimento da escrita, por sua vez, codificou uma 
nova forma de existência, outro modo de vida nas sociedades. A proprie-
dade estrutural dos textos está em seu desenrolar linear, unidimensional, o 
que gera uma nova experiência temporal, a experiência de um tempo linear 
e irrevogável, tempo de progresso ininterrupto, tempo histórico. Diz-nos 
Flusser: “com a invenção da escrita começa a história, não porque a escrita 
grava os processos, mas porque ela transforma as cenas em processos: ela 
produz a consciência histórica”. 7

O período alto da escrita se deu entre a invenção da imprensa tipográfi-
ca, o que permitiu à burguesia ascendente acesso aos livros – material até 
então escasso e caro – e posteriormente com a revolução industrial, com 
o surgimento de escolas primárias, necessárias para que a massa iletrada, 
que ainda vivia em estágio mágico ou “pré-histórico”, recebesse o míni-
mo de condições intelectuais para a operação de máquinas e execução de 
tarefas administrativas. Não por acaso, a ascensão e expansão da escrita 
coincide com o período de maior efervescência política – a era das revo-
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luções. Cabe ressaltar, ainda que sumariamente, que a política é-nos apre-
sentada por Flusser sob dupla característica: (i) a política é resultante da 
estrutura linear/histórica própria à escrita. Em outras palavras, política é, 
sobretudo, processo histórico, ou seja: é engajamento orientado por metas, 
pensamento ordenado segundo fins específicos a serem obtidos de modo 
processual-revolucionário – dialeticamente, segundo os marxistas. (ii) Por 
outro lado, política é também o ato de inserir e recolher textos (discursos e 
diálogos) no debate coletivo, é sístole-diástole da comunicação social – é o 
ato, em última instância, de receber textos para refleti-los em âmbito priva-
do para depois criticá-los publicamente. Em relação a esse último aspecto, 
mais abrangente, política é comunicação dialógica/conversação, é trama 
intersubjetiva, é responsabilidade – no sentido de abertura para repostas.

A sociedade pós-histórica, contudo, prescindirá da Ágora (do espaço 
político). Isso por conta da volatização da consciência histórica, em função 
do surgimento de um novo código que começa a transitar e a reger estru-
turalmente a existência humana: a imagem técnica. Assim como em algum 
momento as imagens tradicionais deixaram de ser mapas de orientação 
para tornarem-se obstáculos, os textos, que surgiram justamente com o 
propósito de mediar e criticar aquelas imagens, têm todavia seguido o mes-
mo caminho, ao tornarem-se, eles mesmos, opacos. Basta vermos a pro-
gressiva intraduzibilidade das explicações científicas, dotadas de notações 
simbólicas acessíveis apenas a um reduzidíssimo número de especialistas. 
Certamente a forma de apresentação de tais teorias nos diz algo sobre a 
apreciação da própria realidade. O universo do discurso científico em ex-
pansão, por exemplo, nos fala de um mundo totalmente concebível, mas 
praticamente inimaginável. O mundo até agora considerado legível por ser 
tecido (textus) em fios de processos, começa a se desmanchar. Causas e 
consequências têm o fio que lhes perpassava rompido – eventos proces-
suais e históricos apresentam-se agora sob nova faceta: como resultados de 
probabilidades estatísticas, como jogo do acaso. O que era até então consi-
derado sólido, como esta mesa, “nada mais é do que um tropel de partícu-
las que giram, por acaso, de maneira desordenada”. 8 O mundo tornou-se 
absurdo, o saber científico tornou-se absurdo, tanto que apenas o acaso e a 
estatística podem nos servir como mathesis apropriada à interpretação do 
mundo. Isso, diz-nos Flusser, “revoluciona naturalmente nosso sentimento, 
vontade e ação”, de modo que não podemos mais viver e orientarmo-nos 
como outrora.
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[...] a desintegração das ondas em gotas, dos juízos em bits, das ações 
em actomas desvenda o abismo do nada. Os pontos nos quais tudo se 
desintegra não têm dimensão, são incomensuráveis. Entre tais pontos, 
intervalos se abrem. Não se pode viver em tal universo vazio com cons-
ciência destarte desintegrada. É preciso que obriguemos os pontos a se 
juntarem, que os integremos, que tapemos os intervalos, a fim de con-
cretizarmos tal universo e tal consciência radicalmente abstratos. 9

A realidade desintegrada precisa de alguma forma ser reagrupada. Tra-
ta-se de uma questão existencial. Precisamos digitalizar a realidade, juntar 
pixels, fótons, elétrons, bits – tornar imaginável o inimaginável, o que sig-
nifica, neste caso, transferir informações (conceitos) para imagens técnicas 
(não para nos orientarmos sobre a realidade, mas para modelá-la, preen-
cher os espaços vazios entre os grãos dispersos no espaço, para concretizar 
as suas virtualidades). Deixamos, portanto, o mundo objetivo para aden-
trarmos no mundo simbólico das informações. E por ser matéria impalpá-
vel, torna-se imprescindível a invenção de aparelhos capazes de realizar a 
realidade – ainda que nós não saibamos, e de fato não nos importa conce-
ber de que maneira tais aparelhos transcodificam o “tropel de partículas 
desordenadas” em superfícies imagéticas aparentemente concretas; ou seja, 
mesmo sem sabermos como funcionam internamente, orientamos a nossa 
experiência de acordo com essas caixas-pretas. 

Tais aparelhos, todavia, contêm programas que funcionam por inércia 
estúpida. Ou seja, contêm índice presumível de virtualidades a serem reali-
zadas. A utilização de tais aparelhos não cria nada de novo, não gera novas 
informações, apenas atualiza o programa em execução. Esse fato levanta 
uma série de questões na filosofia de Flusser, principalmente no que diz 
respeito à dialética entre entropia e comunicação, a qual não poderá ser 
tratada aqui, por demandar extensa reflexão. Basta que tenhamos em vista 
que, para o filósofo, o estabelecimento de diretrizes funcionais em tais apa-
relhos reduz as possibilidades do jogo absurdo capaz de gerar novas infor-
mações – desestabiliza a luta universal contra a tendência homogeneizante 
do conteúdo já existente (morte térmica). O que nos interessa aqui é pensar 
como a existência de tais aparelhos altera a trama dialógica e discursiva da 
realidade e, principalmente, de que modo as práticas políticas são afetadas 
por essa nova circunstância, uma vez que elas passam a ser mediadas ou 
absorvidas pelos programas de tais aparelhos.

Vídeos, fotografias, publicidade, telas de computador etc. oferecem-nos 
novos índices de orientação. Esta parece ser uma tendência irrevogável. As 
imagens técnicas tornam-se imprescindíveis para que nos orientemos no 
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mundo. E, contudo, o novo tipo de existência por elas coordenada altera 
radicalmente o tecido comunicativo da sociedade. É sociedade em que a 
dialética política (ou sístole-diástole política) colapsa, justamente porque a 
Ágora perde a sua “utilidade”. Começam a prevalecer discursos feitos por 
centros irradiadores de imagens, conectados a terminais privados por fei-
xes sincronizados (fascistas); frente aos terminais encontram-se homens 
sentados, pontos isolados contempladores de imagens. 

A situação atual da sociedade ocidental é marcada pelo predomínio dos 
discursos sobre os diálogos. A queixa generalizada de “falta de comu-
nicação” foi mal formulada. A solidão da massa, que é o fundamento 
da queixa, não é consequência da pobreza do tecido comunicativo. Pelo 
contrário: jamais os discursos ocidentais funcionaram tão bem quan-
to atualmente. [...] A solidão da massa é consequência da dificuldade 
crescente para entrarmos em comunicação dialógica uns com os outros. 
Sob o bombardeio quotidiano pelos discursos extremamente bem dis-
tribuídos dispomos, todos, das mesmas informações, e todo intercâm-
bio dialógico de tais informações está se tornando pois redundante. 10

Vivemos em clima pós-histórico, isto é, justamente no interstício entre 
a derrocada da consciência histórica e a sua supressão – justamente naque-
les momentos, como diria Gramsci, em que o velho ainda não morreu e o 
novo ainda não nasceu. Os aparelhos, no entanto, alimentam-se dos “con-
teúdos históricos” (input) ainda existentes para transcodá-los (output), por 
meio das suas caixas pretas, em imagens técnicas – tal fato, inclusive, ajuda 
a disfarçar o tédio promovido pela redundância que sobrevoa a memória 
dos aparelhos. Aliás, aparentemente poderíamos intuir que vivemos num 
mundo inflacionado de história, afinal os movimentos políticos, culturais 
e econômicos, dia após dia, vertem-se numa torrente inacreditável de even-
tos – não fosse o fato de que tais eventos parecem não visar inteiramente 
futuro, parecem não avançar. E, no entanto, são eventos que se precipitam 
sobre aparelhos a fim de serem recodificados segundo programa e meta-
-programas.

A Revolução Romena é um exemplo concreto de como a imagem téc-
nica (no caso, a televisão) “transcodou” radicalmente a substância do ato 
político em um ato substancialmente diferente, qual seja, em espetáculo te-
levisivo orientado segundo a lógica de funcionamento de programas e apa-
ratos técnico-administrativos. No final do ano de 1989, Nicolae Ceauşescu, 
presidente comunista da Romênia, foi deposto por revoltas populares que 
brotaram espontaneamente em todo país – e de modo determinante na 
capital Bucareste. O que nos chama a atenção é que de todas as ocupações 
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populares feitas nas sedes representativas do governo, a estação da televisão 
estatal fora considerada a ocupação mais importante feita pelos revoltosos. 
Outro fato relevante é que a Revolução Romena foi a primeira revolução 
efetivamente televisionada. Utilizando-se dos materiais captados pelos re-
voltosos durante os eventos, os cineastas Harun Farocki e Andreij Hujica 
deram forma a um documentário denominado “Videogramas de uma revo-
lução” (1992), o qual, como o próprio nome sugere, revela-nos os pormeno-
res desse evento político-midiático. Limito-me à descrição e comentários 
de algumas (poucas) cenas, bastante emblemáticas, deste documentário.

Figura 1 - Revolucionários reunidos na TV Estatal. Declaração da 
tomada de poder pelos revoltosos.

Logo no início do filme, vemos uma rebelde ferida pela polícia do Estado 
(Securitate) que acaba de sair de uma cirurgia. O cinegrafista mostra-nos 
a imagem de um corpo ferido, ouvimos gritos de dor; posteriormente, ao 
voltar-se para a câmera, a rebelde parece transformar-se, passa literalmen-
te a funcionar de acordo com o aparelho. Ela diz: “Quero que transmi-
tam uma mensagem de minha parte”. E posteriormente, ao saber que o 
conteúdo irá passar na T.V., questiona se manterão o som em sincronia às 
imagens. Esse tipo de questionamento causa-nos certa estranheza, dada a 
excepcionalidade da circunstância. 
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Figura 2 - Revolucionária hospitalizada transmite mensagem para a 
televisão (comitê revolucionário).

Figura 3 - TV Estatal transmite comemoração natalino-revolucionária

Outro momento que nos chama a atenção é a cena que representa uma 
espécie de confraternização natalino-revolucionária. Vemos a fórmula bem 
conhecida das noites natalinas: uma canção cantada por pessoas emocio-
nadas, close-ups que procuram registrar a comoção dos personagens, a at-
mosfera repleta de fraternidade etc. Uma coisa há de se notar: aquele que 
nos fala, o sujeito que segura uma pequena bandeira da Romênia, dirige o 
seu discurso não aos cidadãos romenos nem aos rebeldes vitoriosos, mas 
justamente aos “telespectadores romenos” – ou seja, não a uma classe po-
lítica, mas aos funcionários, aos sujeitos programados pelo aparelho tele-
visivo. Ora, o discurso televisivo – ainda que transmissor de conteúdo re-
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volucionário – permanece, neste caso, invariavelmente discurso televisivo.

Figura 4 - Imprensa acompanhando as imagens (transmitidas pela TV 
estatal) da execução do antigo ditador Ceauşescu.

O desfecho do documentário se dá com a exibição de imagens (feita em 
cadeia nacional) que atestam a morte do antigo ditador romeno e de sua 
mulher – a execução se deu de acordo com o cumprimento da sentença 
proferida pelo tribunal revolucionário. Obviamente, essas imagens servi-
ram para provar que os governantes depostos haviam sido efetivamente 
executados. Aos olhos dos cidadãos romenos, a verdade tornou-se a própria 
imagem. Curioso observar que, no dia da transmissão, as ruas de Bucareste 
estavam completamente desertas e silenciosas, as mesmas ruas que dias 
antes haviam sido tomadas pelo fervor revolucionário. Os revoltosos en-
contravam-se agora frente aos seus terminais televisivos, assistindo ao des-
fecho da revolução, simbolizada pela morte de Ceauşescu. Sobrevém-nos a 
estranha impressão de que os telespectadores revolucionários assistiam a 
cena como se ela fosse o capítulo final de uma novela, a cena derradeira de 
um filme, os últimos minutos de uma decisiva partida de futebol. 

Talvez esses fatos possam nos revelar, conjuntamente à crítica da cul-
tura, o modus operandi de uma nova sociedade que aos poucos está a se 
estabelecer. Revela-nos o caráter cênico e portanto mágico das novas ima-
gens. Daí a afirmação de Flusser de que “as imagens são antirrepublicanas, 
são antipolíticas”. Os funcionários (sejam eles revolucionários ou não), ao 
alimentarem o aparelho, literalmente encenam circunstâncias, entram em 
sincronia com o programa pré-estabelecido (p.ex., o do modelo já experi-
mentado de noites natalinas, agora sob a roupagem de conteúdo revolucio-
nário). Tal fato gera uma redundância existencial, ou seja, o acúmulo de 
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situações cada vez mais prováveis, acúmulo de cenas/imagens que se repe-
tem sem a geração de informações efetivamente novas. Apesar de tudo, a 
Revolução Romena foi uma revolução vitoriosa: ¡Viva la Resolución! 

Notas

1 “Television Image and Political Space in the Light of the Romanian Re-
volution”. (Esse video pode ser visualizado em: http://www.youtube.com/
watch?v=QFTaY2u4NvI)
2 Como sugere Carrilo Canán, em alguns casos Flusser toma o termo media não 
segundo seu aspecto técnico, mas de modo mais abrangente, como quando se diz 
que a rocha é medium para a transmissão de mensagens no período paleolítico. 
Cf. “McLuhan, Flusser and the Mediatic Approach to Mind”, in: Flusser Studies 
nº6, 2007. Em O mundo codificado, diz-nos Flusser: “Paredes, telas, superfícies de 
papel, plástico, alumínio, vidro, material de tecelagem etc. se transformam em 
‘meios’ importantes”. FLUSSER, V. “Die kodifizied Welt”, p. 21. In: Medienkultur, 
Frankfurt am Main: Fisher Verlag, 1997. Em outros casos, esses mais raramente, 
tal termo é utilizado de modo ainda mais abstrato, como p.ex., quando o filósofo, 
ao se referir aos fatos representados pelos pensamentos conceituais e imagéticos, 
diz-nos: “As mensagens da mídia imagética são mais ricas, e as mensagens da 
mídia conceitual são mais nítidas”. Cf. FLUSSER, V. “Line and Surface”, p. 28. In: 
Writings, Minneapolis: The University of Minnesota Press, 2002. [Grifo nosso].
3 Em O universo das imagens técnicas, Flusser relaciona um quarto elemento que 
antecederia os supracitados. “objetivação do mundo e subjetivação do homem”, 
ou seja, a cisão entre sujeito/objeto que se deu, segundo o filósofo, através do 
gesto de in-formar os objetos, de abstraí-los de seu contexto. Graças a esse gesto, 
“o homem abstrai o tempo do mundo concreto e transforma a si próprio em ente 
abstraidor, isto é, em homem propriamente dito”. Cf. FLUSSER, V. O universo das 
imagens técnicas, p. 14 e ss. São Paulo: Annablume, 2008.
4 FLUSSER, V. “A Nova Imaginação”, p. 166. In: O Mundo Codificado, São Pau-
lo: Cosac Naify, 2006.
5 FLUSSER, V. Pós-História: vinte instantâneos e um modo de usar, p. 98. São 
Paulo: Duas Cidades, 1983.
6 Esse fato se mostra mais evidente se tomarmos como objeto de análise as primei-
ras escritas surgidas – a cuneiforme e a hieroglífica. Os símbolos de tais escritas 
são imagens stricto sensu – pictogramas, para sermos mais exatos; são imagens 
(símbolos) que passaram a ser dispostas, ou calculadas, em linhas. Cf. MEGGS, P. 
History of Graphic Design, p. 19. New Jersey: John Wiley & Sons, 2006.
7 FLUSSER, V. “Die kodifizied Welt”, p. 26.
8 FLUSSER, V. A Escrita, p. 155. Trad. Murilo Costa. São Paulo: Annablume, 
2010. 

http://www.youtube.com/watch?v=QFTaY2u4NvI
http://www.youtube.com/watch?v=QFTaY2u4NvI
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9 FLUSSER, V. O universo das imagens técnicas, p. 21. 
10 FLUSSER, V. Pós-história, p. 59. 
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Rodrigo Duarte

A fábula como ficção 
filosófica em Vilém Flusser: 

o caso Vampyroteuthis 
Infernalis

Numa carta a Milton Vargas, datada de 17 de dezembro de 1980, Flusser 
relatou-lhe a intenção de retomar o antigo projeto de abordar a existência 
de um octópode peculiar, tendo em vista principalmente a investigação de 
características suas compartilhadas pelos seres humanos: 

Uma vez em Robion, tenho outros projetos; sobretudo dois: uma “fan-
tasia” que abrigo há tempos, e que deve tratar da filosofia do Octopus 
gigante que vive nas profundidades do Pacifico nas Filipinas. Sua capa-
cidade cranial é superior à nossa, tem simetria de quatro eixos, órgãos 
sensoriais químicos, vários pares de órgãos sexuais, e não pode ter “con-
ceitos”, porque seu ambiente é líquido. Seu código linguístico não pode 
pois conter “substantivos”, apenas “verbos”. E não pode “calcular”, mas 
fazer “topologia”. Deve ser heraclitiano em sentido tão radical que desa-
fia “estruturas”. Para escrever a coisa, devo estudar um pouco a anato-
mia e a fisiologia do octopus, e darwinianamente o momento quando a 
vida na praia se dividiu em dois ramos: um em direção da terra firme, o 
outro na das profundidades1.

Pouco tempo depois disso, na carta de 12 de janeiro de 1981, dirigida 
ao mesmo Vargas, Flusser dá ao amigo brasileiro uma notícia mais precisa 
sobre como deverá ser o seu texto sobre o animal marinho, anunciando, 
inclusive, a definição da espécie a ser enfocada: “mergulhei no Octopus, 
o qual está sugando meus pensamentos. Concentro-me sobre a espécie 
Vampyrotheutis infernalis, (vampiro infernal dos abismos), que você en-
contrará na tua Encyclopedia Britannica”2.
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Também na correspondência de Flusser com Alex Bloch, nesse mesmo 
período, há referências ao projeto sobre o octópode (também já com a de-
finição da espécie que será abordada).  Por exemplo, na carta ao amigo 
tcheco, de 7 de março de 1981, pode-se ler: “Durante todo esse terremoto 
meus pensamentos, remexidos por minhas leituras biológicas, por Israel e 
pela decadência inglesa, começaram a se concentrar novamente no diabo. 
Dessa vez na forma de Vampyrotheutis infernalis. Um cefalópode difícil de 
se classificar (entre octópode e decápode), que foi pescado em três exempla-
res no mar profundo da China”3. 

O tipo de aproximação entre polvos e assemelhados e o diabo, adotado 
por Flusser, é, segundo Paola Bozzi, algo recorrente a partir da cristandade 
medieval, o que talvez explique o segundo nome dado ao Vampyroteuthis, 
cuja primeira parte, aliás, já remete a algo igualmente tenebroso, i.e., aos 
seres que se alimentam de sangue humano. Tal associação é esclarecida 
pela autora no seguinte trecho: 

Em virtude de seu tamanho, sua ausência de forma e sua intimidade 
com o elemento fluido, o polvo simboliza a representação do caos ori-
ginário, assim como do perigo à espreita, à margem do mundo orga-
nizado, portanto, daquela força marginal dissolvente e empestadora, 
que sempre quer manter o homem civilizado sob controle. Exatamente 
como mysterium tremendum o octópode era visto na cristandade me-
dieval como o mal puro e simples; dele se suspeitava o dom animal para 
o ardil e a ilusão. O polvo, que ilude sua presa pela dissimulação, não 
deixando que o mal seja conhecido, incorporava o próprio diabo4.

Em sua excelente monografia e no sentido de apontar para o caráter ar-
quetípico dos cefalópodes na civilização ocidental, Bozzi dá diversos exem-
plos de ocorrência desses animais na literatura, desde o século XIX: em 
Jules Verne (Vingt mille lieues sous la mer), Herman Melville (Moby Dick), 
Jules Michelet (La mer), Lautréamont (Les Chants de Maldoror) e Victor 
Hugo (Les travailleurs de la mer)5.

Retomando, entretanto, esse tema na obra de Flusser, percebe-se que sua 
intenção de “se concentrar novamente no diabo” não está ligada apenas ao 
fato de o cefalópode em questão conter a referência ao inferno no seu nome 
e, como se viu, estar, pelo menos no Ocidente, arquetipicamente associado 
ao demônio, mas remete a um motivo muito antigo no pensamento do 
filósofo. Rainer Guldin chama a atenção para a relação entre o Vampyro-
teuthis infernalis e o primeiro livro escrito por Flusser em geral, A história 
do diabo, indicando passagens dessa obra que, de certo modo, antecipam 
elementos daquela:
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Em A história do diabo, esbarra-se em várias antecipações do Vampyro-
teuthis. Flusser fala do mar profundo dos sentidos e dos tentáculos do 
eu. Deve-se mergulhar para se ir ao fundamento do diabo. Em conexão 
com um lembrete sobre a relatividade das diferentes camadas da lingua-
gem, ele fala ‘do ponto de vista dos pólipos gigantes do mar profundo’, a 
partir do qual os cefalópodes e não os homens poderiam ser considera-
dos a espécie mais desenvolvida6.

Na verdade, Vampyroteuthis infernalis é a concretização – e a confluên-
cia –perfeita de duas tendências presentes na obra de Flusser desde sua pri-
meira fase: o gosto pela escrita de “fábulas” – historietas em que os per-
sonagens centrais são animais antropomorfizados7 – e o referido antigo 
fascínio por octópodes. É oportuno lembrar que ambas as tendências já 
haviam confluído num artigo do filósofo intitulado “Um mundo fabuloso”, 
publicado primeiramente em O Estado de São Paulo, em novembro de 1964 
e posteriormente reproduzido em Ficções filosóficas8.

Essa fábula relata uma situação na qual um octópode, uma solitária e 
um embrião humano discutem entre si com o objetivo de constatar qual 
dos três organismos seria o mais evoluído de acordo com critérios darwi-
nianos, levando-se em conta também alguns elementos freudianos. Cha-
ma a atenção o fato de que um dos argumentos centrais do texto sobre o 
Vampyroteuthis – aduzido também na supramencionada carta a Milton 
Vargas de 17/12/1980 – já esteja presente no discurso do octópode de “Um 
mundo fabuloso”, com diferenças apenas em nuances, duas décadas antes 
da redação do Vampyroteuthis infernalis:

Os vertebrados estão afastados da correnteza principal da evolução da 
vida. Esta se desenvolve, obviamente, nos oceanos, tanto de um ponto 
de vista quantitativo como qualitativo. As espécies mais numerosas, e 
as espécies mais evoluídas ocorrem nos oceanos. A direção principal da 
vida é o seu avanço das praias rumo às profundezas. Um braço subal-
terno e desprezível (de um ponto de vista darwiniano) estende os seus 
tentáculos em direção à terra firme, mas é obvio que essa direção repre-
senta um cul-de-sac na tentativa da vida. É somente em meio aquoso, em 
meio adequado, que as potencialidades da vida podem ser realizadas. A 
perfeição maravilhosa de minha estrutura o prova9. 

A principal nuance em que esse argumento central do Vampyroteuthis 
infernalis difere do de “Um mundo fabuloso” é que, no texto posterior, 
Flusser não pensa em termos da possibilidade de uma pura e simples supe-
rioridade evolucionária dos octópodes, mas no sentido de uma simetria na 
evolução, tendo como marco zero a praia. Assim, a evolução ocorrida terra 
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adentro teria redundado no homo sapiens como espécie mais evoluída, en-
quanto o processo evolucionário mar adentro teria tido como ápice exata-
mente o Vampyroteuthis infernalis: “Nossos antepassados comuns domina-
vam as praias primordiais por incontáveis milhões de anos. Separamo-nos 
deles relativamente tarde, quando a vida se separou em dois ramos, para 
conquistar a terra firme e os abismos dos oceanos”10. 

Outra diferença importante entre ambos os textos é que, em Vampy-
roteuthis infernalis, seu personagem central, diferentemente do octópode 
de “Um mundo fabuloso” não fala, comunicando-se, como veremos, por 
signos muito peculiares. Aliás, o caráter de fábula daquela obra é escamo-
teado por sua apresentação pseudocientífica, sendo que o prefixo “pseudo”, 
aqui, não significa que os fatos biológicos básicos estejam necessariamen-
te errados, sendo, no entanto, apropriados ou desprezados ad libitum, de 
acordo com as necessidades da narrativa. 

Nesse particular há, dentre as afirmações corroboráveis pela biologia 
marinha, um equívoco importante, que merece consideração: refere-se 
às dimensões do Vampyroteuthis. Flusser sugere que ele seria um gigante 
dos mares: “Outras espécies são praticamente desconhecidas: habitam as 
profundezas dos oceanos. Podem ultrapassar os 20 metros de diâmetro, 
sua capacidade cranial pode ultrapassar a nossa, e surgem raras vezes à 
tona. Outro dia foram pescados no mar da China três exemplares desta 
quase desconhecida espécie: Vampyroteuthis infernalis”11. Paola Bozzi, no 
entanto, ao mesmo tempo em que ressalta os traços de animal pré-histórico 
do Vampyroteuthis infernalis, observa que, contrariando a encenação fei-
ta por Flusser, na verdade ele integra o grupo dos cefalópodes de dimen-
sões mais ínfimas: “Por esse e por alguns motivos ulteriores, o vampiro do 
mar profundo é considerado, hoje, o parente mais próximo do antepassado 
mais arcaico do polvo (des Kraken Urahns). Por outro lado, com os 10-13 
cm, ele faz parte dos menores representantes dos cefalópodes”12.

É claro, no entanto, que a intenção de Flusser não é fazer ciência, mas 
um exercício de livre fantasia, a partir do qual a atribuição de certas carac-
terísticas – biologicamente possíveis, mas não necessariamente reais – ao 
octópode em questão, emergem elementos importantes para o conheci-
mento, a autorreflexão, da condução humana. O ponto de partida desse 
procedimento é a situação de simetria entre as duas espécies implicadas, 
entre as quais o “parentesco” não é por proximidade filogenética, mas pela 
localização semelhante – equivalente – em dois desenvolvimentos antipo-
dais: o terra adentro (ser humano) e o mar adentro (Vampyroteuthis). Esse 
teria gerado entre ambas as espécies da “fábula” diferenças funcionais e 
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morfológicas importantes, mas também desconcertantes homologias, as 
quais são exploradas por Flusser até as últimas consequências. A principal 
delas talvez seja a posição ereta, que teria se originado, nas duas espécies, 
por desenvolvimentos biológicos diferentes, os quais acarretaram, entre-
tanto, uma semelhança existencial digna de nota:

Os dois, Vampyroteuthis e o homem, somos seres erguidos: assumimos 
posição vertical no mundo. A nossa verticalidade é conseqüência da vi-
rada da coluna vertebral com o crânio erguido, o que libertou a vista 
para a teoria, e as mãos para a práxis. A sua verticalidade é conseqüên-
cia do desenroscar da espiral molusca em palma aberta com crânio no 
chão, o que libertou o pé para o apalpamento e a sucção do mundo. 
Ambos superamos, por tal verticalidade, a nossa ‘animalidade’, já que 
ambos passamos a existirmos no mundo, em vez de simplesmente ser-
mos mundo13.

A postura ereta, por si só, não teria sido suficiente para engendrar o 
assemelhamento existencial entre o homo sapiens e o Vampyroteuthis, de 
modo que Flusser arrisca a hipótese de que, apesar de todas as diferen-
ças no processo de evolução, não se poderia descartar a hipótese de ha-
ver algum tipo de semelhança no córtex cerebral das duas espécies: “Na 
sua parte mais evoluída, o cérebro do Vampyroteuthis é análogo ao nosso. 
Embora tenha origem filogenética diferente, e embora guarde lembranças 
diferentes das nossas, faz com que Vampyroteuthis pense como nós em 
muitos aspectos”14 

Essa semelhança no modo de pensar é o que, segundo Flusser, nos per-
mite abordar o octópode não simplesmente como um objeto da biologia 
marinha, mas trata-lo como uma existência compatível com a nossa e, 
principalmente, como um fenômeno compreensível a nós, no sentido qua-
se hermenêutico desse termo: “não mergulharemos nas profundidades, a 
fim de explicar coisa alguma, mas afinal de implicarmo-nos na situação do 
Vampyroteuthis. Como não podemos observar as profundezas pelo méto-
do fenomenológico, (não sabemos mergulhar no oceano), procuraremos 
fazê-lo pelo método intuitivo, (mergulhando em Vampyroteuthis)”15.

O que Flusser chama de “método intuitivo” é factível, tendo em vista 
um ponto de vista que lembra a teoria da tradução da primeira fase do seu 
pensamento16, segundo a qual, traduzir seria uma espécie de transposição 
de um mundo em outro. Desse modo, após um inicial “choque de reco-
nhecimento”, poderíamos identificar no Vampyroteuthis “uma existência 
comparável à nossa”. Esse salto “de mundo em mundo” – que culmina com 
a penetração no mundo de Vampyroteuthis – vem exatamente a justificar 
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a denominação de “fábula” que Flusser atribui ao livro sobre seu exótico 
octópode, no sentido que, não acidentalmente, evoca o título do artigo do 
Estado de São Paulo mencionado acima. Segundo Flusser: “Trata-se de me-
táfora: transferência de mundo para mundo. De maneira que tal tentativa 
metafórica não é teoria, mas fábula no exato significado do termo. Estamos 
saltando de mundo habitual para mundo fabuloso”17.

Mas, para além de qualquer princípio hermenêutico – de qualquer Ein-
fühlung –, salta também à vista uma profunda identificação pessoal do 
filósofo com o protagonista da fábula, a ponto de aquele se implicar a si 
próprio na espécie que deveríamos compreender, chegando mesmo a dizer: 
“...nós, os Vampyroteuthis...”18 procedemos dessa ou daquela maneira. O 
altíssimo grau de identificação de Flusser com o cefalópode-tema de sua 
fábula, não escapou à percepção de Louis Bec, co-autor (como “ilustrador”) 
de Vampyroteuthis infernalis. Numa mensagem a Rainer Guldin, datada de 
22 de maio de 2007, publicada em Flusser Studies, Bec relata que as pran-
chas por ele desenhadas, não apenas levavam em conta essa identificação, 
mas eram mesmo inspiradas na figura do filósofo: “Algum tempo depois, 
Andreas Müller-Pohle, querendo editar novos textos de Vilém, deparou-se 
com esse. Então ele quis editá-lo. Vilém lhe assinalou que esse texto me 
pertencia. Na discussão que se seguiu, Vilém me propôs participar livre-
mente nessa edição e Andreas aceitou. Então eu imaginei inscrever Vilém 
na minha taxonomia upokrinomenológica, através do desenvolvimento da 
classe dos vampyromorpha... [¶] Algumas das pranchas representam, en-
tão, atitudes, comportamentos ou traços de caracteres vampyromórficos de 
Vilém. Eu lhe ofertei essa série de pranchas paranaturalistas. Mas eu nunca 
revelei que ele teria sido o modelo”19.

Mas, para além da identificação pessoal de Flusser com o Vampyroteu-
this, parece inegável a possibilidade de reconhecimento de nosso “paren-
tesco”, enquanto seres humanos, com a curiosa espécie de octópodes, o 
que está provavelmente relacionado à especificidade da vida libidinal dos 
cefalópodes, em particular, na versão flusseriana. Tal especificidade pode, 
por sua vez, estar ligada ao fato de que outra das muitas fortes associações 
arquetípicas dessa classe animal é exatamente aquela com a sexualidade, 
de um modo, aliás, que transpõe as fronteiras do Ocidente, já que, como 
aponta Paola Bozzi, há indícios dessa associação inclusive nas artes plásti-
cas orientais:

Esse gozo imaginado pode ser reencontrado mesmo no longínquo Ja-
pão como motivo de uma famosa xilogravura de Hokusai [v. ilustração 
abaixo/rd]. Entre as coxas de uma mulher deitada, o polvo adere so-



86

fregamente o sexo de sua indiscutivelmente excitada e extática presa. 
O octópode, por cuja coincidência de braços de sucção com os táteis 
a vítima pode se prender e não se soltar mais, ofereceu-se, por meio 
de sua ambivalente interpretabilidade sexual, à psicanálise exatamente 
como campo de projeção e foi precocemente incorporado à teoria das 
pulsões20.

Ainda no que tange a uma possível comparação da afetividade do prota-
gonista da fábula com a nossa própria, Flusser discute a relação de sua vida 
libidinal com a ferocidade que normalmente lhe é atribuída, valendo-se da 
teoria de Wilhem Reich, segundo a qual o enrijecimento muscular – no 
limite a formação de couraças – em algumas espécies biológicas seria re-
sultado do desvio da energia libidinal, originariamente destinada ao amor, 
para os atos de autodefesa, culminando com o odioso cultivo da guerra 
como um valor em si mesmo. No entanto, Flusser assevera que esse princí-
pio, aparentemente compatível com o comportamento da espécie humana, 
não se aplica ao Vampyroteuthis:

Ora, o que observamos da postura de Vampyroteuthis é que seu corpo 
se retorceu em forma côncava, e que a boca se aproximou do ânus até 
quase fundir-se com ele. É a postura libidinosa. E, com efeito, Vampyro-
teuthis vive orgiasticamente.  Mas é, não obstante, o mais ‘guerreiro’ de 
todos os animais. ‘He makes both love and war’. Isto é, por certo, forma 
da existência inatendida pelo modelo reichiano21.
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A importância da sexualidade para o mundo do Vampyroteuthis, no 
entanto, não se esgota, de modo algum, na sua belicosidade, possuindo 
consequências não apenas existenciais, mas de um tipo que poderíamos 
chamar também de “gnosiológicas”, já que implicam no modo como o oc-
tópode conhece o mundo:

O mundo excita Vampyroteuthis sexualmente. Ele apalpa o mundo com 
tentáculos munidos de pênis e de clitóris. Apreende e compreende com 
excitação sexual, e seus conceitos induzem nele o orgasmo. O mundo 
não é para ele sexualmente neutro e, portanto, insípido, como o é para os 
homens. Para ele, tudo tem sabor masculino ou feminino, que é, assim, 
excitante. O macho concebe com categorias diferentes das da fêmea, e 
há, portanto, “leis da natureza” masculinas e femininas. O mundo não é 
feito de neutral stuff, mas de “matéria” e “patério”, e a dialética dos sexos 
é a dialética do mundo. Todas as demais dialéticas, entre o verdadeiro e 
o falso, entre o belo e o feio, entre o bem e o mal são reduzíveis à dialé-
tica do sexo22.

Essa dialética do sexo inclui a mudança de cor da pele do Vampyroteu-
this, descrita na citação inicial como provável intuito de se comunicar com 
seu observador, o que continua valendo, se levarmos em consideração que 
o ato amoroso é também uma forma de comunicação. Mas esse aspecto co-
municacional da mudança de cor na pele do nosso octópode merece consi-
deração mais próxima. Para Flusser, como se verá adiante, ela se liga a um 
alto – e sui generis – desenvolvimento cultural da espécie Vampyroteuthis, 
o qual pode não ser imediatamente reconhecível para nós apenas porque 
opera com parâmetros radicalmente diferentes dos nossos:

Se definirmos ‘cultura’ por ‘modificação deliberada do mundo por 
um sujeito’, a cultura está no programa tanto dos homens quanto dos 
Vampyroteuthis. Mas trata-se de dois conceitos diferentes de cultura. 
Para os homens o mundo a ser modificado consiste em problemas que 
barram o caminho, e ‘cultura’ é remoção de problemas para abrir ca-
minhos. Cultura, em tal significado, é empresa emancipadora, e é um 
‘projeto’ contra objetos. Para o Vampyroteuthis o mundo a ser modifi-
cado consiste em impressões que se precipitam sobre ele, e ‘cultura’ é 
incorporação de impressões para digeri-las23.

Apesar dessa diferença fundamental entre a cultura humana e a do 
Vampyroteuthis, Flusser insiste no caráter reflexivo dessa última, a ponto 
de afirmar que ela inclui até mesmo uma filosofia: “Vampyroteuthis refle-
te, e, dada a sua complexidade, senão refletisse não teria sobrevivido. Pois 
quem diz reflexão, diz filosofia. De maneira que querer intuir a existência 
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Vampyroteuthica implica querer decifrar a sua filosofia”24. Essa decifração 
apresenta grandes dificuldades, uma vez que, como se assinalou, no ser 
humano a cultura é resultado de um processo de superação de obstácu-
los materiais externos, enquanto no Vampyroteuthis a cultura ocorre como 
combinação de um sistema semiótico como que integrado à sua estrutura 
corpórea. Por motivos que se tornarão mais claros adiante, pode-se dizer 
que o modelo de cultura do Vampyroteuthis ocasiona um impacto inequí-
voco sobre a filosofia humana, o qual culmina com o questionamento so-
bre o conceito de história e os seus efeitos sobre nosso pensamento e nossa 
cultura em geral:

Vampyroteuthis nos obriga a repensarmos não apenas o conceito de 
história, como também a nossa própria historicidade. Seu comporta-
mento sugere que o seu empenho histórico e o armazenamento de da-
dos adquiridos diretamente nos sistemas nervosos dos membros da es-
pécie, e que o método de tal armazenamento é a transmissão dos dados 
adquiridos por um membro da espécie aos outros. Não temos modelo 
para tal historicidade dialógica, que não passa pela mediação de objeto. 
Não temos modelo de uma história sem cultura objetiva. Mas Vampy-
roteuthis nos oferece a oportunidade de elaborar tal modelo. Permite 
que completemos a história humana do seu ponto de vista. Que façamos 
crítica Vampyroteuthica da história humana25.

Flusser associa a mencionada “história sem cultura objetiva” ao caráter 
orgiástico da existência do Vampyroteuthis: já que a obtenção de alimento 
nunca foi problema na riquíssima biodiversidade das regiões abissais, ele 
não precisou reprimir o sexo com o objetivo de economizar energia para 
a obtenção de sua subsistência e a combinação desses dois fatores tornou 
desnecessária a mediação de objetos externos - mediação indispensável na 
espécie homo sapiens. A diferença de meio vital teria sido, entretanto, res-
ponsável por mais uma diferença de peso entre as duas espécies em compa-
ração, a saber, a possibilidade de desenvolvimento, no ser humano, de um 
tipo de linguagem impossível nos octópodes: “O homem é habitante de ter-
ra firme, e que é hábitat banhado não por água, mas por gás, chamado ar, 
que é condutor acústico como o é a água, embora condutor mais pobre. Os 
órgãos respiratórios do homem evoluíram a capacidade de fazer vibrar o 
ar de forma controlada pelo cérebro, e tais vibrações foram codificadas”26. 
Desse modo, os seres humanos estão aptos a transmitir informações por 
vibrações sonoras, assim como os Vampyroteuthis o fazem por modifica-
ções na coloração da pele. Isso possibilitou à espécie humana um tipo de 
comunicação intersubjetiva, a qual, por sua vez, está ligada à historicidade, 
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no sentido supramencionado, de superação de obstáculos. Nesse contexto, 
entretanto, é interessante observar que, para Flusser, se esse propósito de 
“informar os objetos” com o objetivo de superar obstáculos se sobrepõe ao 
da interação com os semelhantes, a história humana, como se verá a seguir, 
adquire um caráter patológico.

Desse modo, a contribuição do Vampyroteuthis à crítica da historici-
dade humana se dá na medida em que, além da mudança na coloração da 
pele, os meios de comunicação desses octópodes são reforçados pela emis-
são de fluidos que produzem nuvens com desenhos portadores de mensa-
gens significativas sem necessitar de instrumentos externos, do tipo dos 
usados pelos seres humanos. Se, por um lado, os instrumentos humanos 
sempre comportam o perigo de extrema reificação, por outro, a sua ausên-
cia na cultura do Vampyroteuthis não garante, de modo algum, isenção e 
objetividade na comunicação intra-espécie:

Vampyroteuthis não se limita a reproduzir apenas auto-retratos. As nu-
vens por ele manipuladas vão assumindo as formas mais variadas, vão 
servindo de suporte a mensagens as mais variadas. E tais mensagens 
não mais são dirigidas a agressores, como o é o caso de espécies mais 
primitivas, mas são dirigidas aos demais Vampyroteuthes. Trata-se, nas 
nuvens, de media da comunicação inter-subjetiva. De media extrema-
mente plásticos, efêmeros e fluidos, portanto rapidamente captáveis e de 
interação altamente duvidosa e conotativa27.

O aspecto conotativo e “duvidoso” da comunicação do Vampyroteuthis 
liga-se ao seu caráter de fruição estética, que – por sua vez – é consequência 
de uma forma de vida em que natureza e cultura não são âmbitos separa-
dos ou até mesmo antagônicos, como na existência humana. Nesse caso, 
simplesmente não há necessidade de que a cultura advenha da sublimação 
de impulsos naturais, o que implica num tipo de gozo não apenas vital, 
mas social e até mesmo, como já se sugeriu, gnosiológico: “Vampyroteuthis 
nada na sua cultura, a lambe, a goza, a sorve. A cultura o leva ao orgasmo. 
Não apenas ao orgasmo fisiológico, mas ao orgasmo em todos os níveis 
existenciais, sobretudo ao nível do pensamento. O orgasmo (e não a sobre-
vivência) é o propósito da cultura. ‘Felicidade’. Quão pálida e insípida é a 
cultura humana comparada com esta”28. Isso não significa, no entanto, que 
a cultura vampyroteuthica não seja perfectível, nem passível de radical crí-
tica, tal como assevera Flusser, numa passagem bem humorada, suprimida 
na edição alemã:
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Mas é claro: Vampyroteuthis é capaz de crítica cultural, tanto quanto o 
é o homem. Ele tem os seus Frankfurts. E aí Vampyroteuthis vai des-
cobrir que o propósito da sua cultura é fazê-lo esquecer, pelo orgasmo, 
que vai morrer. O propósito da sua cultura é esquecer a morte. Como o 
é o propósito da cultura humana. Com esta diferença: a cultura humana 
procura reprimir a consciência da morte pela produção de objetos, e 
pela repressão do sexo. A cultura vampyroteuthica procura reprimir a 
consciência da morte pela excitação sexual, e pela repressão das tendên-
cias suicidas e canibais29.

O caráter de engodo da cultura produzida pelo Vampyroteuthis estaria, 
portanto, ligado esse seu lado sombrio e a sua urgente crítica poderia ser 
um corretivo a isso que Flusser descreve como sua tendência suicida e cani-
balística. Também nesse particular, a situação de Vampyroteuthis é análoga 
à do ser humano, pois, se nesse, todos os atos bárbaros praticados são um 
indício da incompleta superação do estado bestial, naquele não ocorre de 
modo diferente: “Pois se constatarmos gestos odiosos em Vampyroteuthis 
(canibalismo, suicídio, comunicação de mentiras), estamos constatando 
que Vampyroteuthis, ele também, consegue superar precariamente a sua 
animalidade”30. Mas há um tópico que parece preocupar Flusser de modo 
particular, a saber, se o ardil da arte plástica produzida pelo Vampyroteu-
this, o qual tem o objetivo de confundir não apenas os seus inimigos natu-
rais, mas também os seus congêneres, seria o prenúncio de uma produção 
estética humana que não encerre em si senão mentira, que corrobore o 
ódio e a dominação: “Será pois a visão da arte vampyroteuthica necessaria-
mente a visão de nosso próprio futuro imediato? Será a sociedade do futuro 
necessariamente sociedade do ódio, da mentira, da violentação do outro 
por sedução e pelo engodo? Há razões para dizer que tal futuro é provável, 
mas não inevitável”31. 

A evitabilidade desse futuro, para Flusser, tem como fundamento exa-
tamente a experiência histórica do homem, a qual se deu, como já se dis-
se, pela contínua e incansável superação de obstáculos materiais. Se esse 
processo, por um lado, contém o perigo da reificação, por outro, encerra 
a memória da cooperação, sempre possível de ser atualizada na interação 
social concreta entre os seres humanos:

A diferença entre a arte de Vampyroteuthis e a arte humana futura é esta: 
embora venhamos a desprezar o mundo dos objetos tanto quanto ele o des-
preza, embora tal mundo passe a ser para nós mero conjunto de canais efê-
meros de comunicação como o é para ele, emergimos, ao contrario dele, de 
luta contra os objetos que levou dezenas de milhares de anos. Tal luta, e as 
experiências adquiridas durante ela, está guardada na nossa memória, mas 
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não na sua. Pois travamos tal luta em cooperação de todos os homens con-
tra os objetos, e pudemos sair vencedores apenas graças a tal cooperação 
de todos. Ainda guardamos na memória que inicialmente, no paleolítico, 
todos os homens eram constantemente ameaçados pelo mundo dos objetos, 
e portanto obrigados a se unirem contra tal mundo. De maneira que para 
nós, os homens, o outro não é apenas o adversário a ser violentado para ser 
informado, mas também o aliado que informa junto conosco. Por certo: tal 
lembrança da aliança primordial vai caindo no esquecimento sob o impacto 
da cultura da massa. Mas continua presente, e pode evitar que nos transfor-
memos em herdeiros e transmissores de informação programada32.

A essa altura, percebe-se que a “fábula” de Vampyroteuthis é também 
um pretexto, por parte de Flusser, para abordar criticamente o mundo 
contemporâneo, tanto nos seus horrores quanto nas suas promessas; e a 
associação da emergência do Vampyroteuthis, dentre outras coisas, com a 
ascensão do Nazismo, sugerida em muitas passagens da obra, é totalmente 
explicitada na passagem que se segue:

Ultimamente Vampyroteuthis vem emergindo. Em três exemplares no 
mar da China. Sob forma da ‘morte de Deus’ dos textos da teologia. Sob 
forma do pensamento programado da cibernética. Sob forma do cál-
culo proposicional da análise lógica. Sob forma do romantismo assas-
sino do tipo ‘nazismo’ da psico-sociologia. E isto para ficar apenas nos 
exemplos ‘ad hoc’ escolhidos. E em todos estes abismos (e em outros), 
sua emergência inesperada tem efeito de bomba. Quando Vampyroteu-
this emerge, explode. Porque Vampyroteuthis vive sob pressão, já que 
foi ‘recalcado’ até o fundo, e quando sobe, a pressão relaxa e destrói a 
paisagem. De maneira que o perigo parece não ser o próprio Vampyro-
teuthis, mas a pressão sobre ele exercida. Isto é a razão porque se tem 
acreditado longamente, e sobretudo durante o iluminismo, que basta 
despressionar Vampyroteuthis para torná-lo inócuo e ‘civilizado’. O que 
se deve fazer, segundo tal opinião, é fazê-lo subir pouco a pouco, com 
todos os cuidados técnicos disponíveis, para habituá-lo pouco a pouco 
às condições atmosféricas reinantes na esfera da luz diurna. Esperava-se 
que tal educação de Vampyroteuthis (...) o humanizaria. Infelizmente, 
a atualidade e o passado recente fornecem provas insofismáveis que tal 
esperança é falha33.

Como se sabe, Flusser reserva para a contemporaneidade – com todas 
as suas incertezas e esperanças – a designação de pós-história e, apesar de o 
filósofo não usar diretamente  o termo em sua fábula, há fortes razões para 
se crer que é essa situação que ele tem em mente quando descreve muitas 
das inusitadas características do octópode que lhe dá o nome. Foi nesse 
sentido, aliás, que propus alhures que o Vampyroteuthis infernalis seja uma 
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alegoria da pós-história nos seus aspectos gnosiológico, ético-político e es-
tético34.

 A mais forte razão para considerar o Vampyroteuthis infernalis como 
uma alegoria desse tipo liga-se ao fato de a comunicação nesses animais se 
dar por meio das mudanças de cor na sua pele, assim como na elaboração 
de complexos desenhos com a sépia expelida pelos seus chromatophora. De 
acordo com Flusser, nos seres humanos, a pré-história consistiu na pro-
dução de imagens no sentido tradicional, sendo, nesse caso, as pinturas 
rupestres o melhor exemplo. Essas imagens eram o principal método de 
orientação do homem no mundo, até que a descoberta de que elas também 
poderiam alienar e desorientar levou à invenção da escrita, cuja linearida-
de na codificação das mensagens substituiu a planaridade das imagens e, 
segundo Flusser, deu origem à história propriamente dita. A escrita teria, 
então, coexistido com as imagens tradicionais por milênios, atingindo a 
posição de principal medium de comunicação humana principalmente a 
partir do Renascimento e, de modo predominante, a partir da revolução in-
dustrial. Entretanto, desde meados do século XIX, o predomínio da escrita 
estaria sendo ameaçado por um tipo novo de superfície, cuja produção, 
diferentemente das imagens tradicionais, se dá a partir de códigos lineares, 
como teorias científicas e demonstrações matemáticas, manifestando-se, 
no entanto, como imagem, i.e., como código plano. Segundo Flusser, esse 
processo se iniciou com a invenção da fotografia e vem se desenvolvendo, 
desde os meios eletrônicos analógicos até os atuais meios digitais de alta 
definição. Como se sabe, esse novo tipo de superfície foi denominada pelo 
filósofo “imagem técnica” e se caracteriza pela depreciação de seu suporte 
material e pela sobrevalorização da informação nele contida. Exatamente 
essas imagens técnicas vêm a ser o fenômeno mais característico do perío-
do denominado pelo filósofo “pós-história”, como se depreende do trecho 
seguinte:

Os textos se dirigiam, originalmente, contra-imagens, a fim de torná-las 
transparentes para a vivência concreta, a fim de libertar a humanidade 
da loucura alucinatória. Função comparável é a das tecnoimagens: diri-
gem-se contra os textos, a fim de torná-los transparentes para vivência 
concreta, a fim de libertar a humanidade da loucura conceptual. O gesto 
de codificar e decifrar tecnoimagens se passa em nível afastado de um 
passo do nível da escrita, e de dois passos do nível das imagens tradicio-
nais. É o nível da consciência pós histórica 35.

A vinculação dessa reflexão sobre as imagens técnicas com o Vampyro-
teuthis torna-se evidente no penúltimo capítulo da fábula, no qual Flusser, 
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mesmo sem usar explicitamente o termo “pós-história”, menciona a inven-
ção da fotografia como corolário de um processo que passou por todas 
as fases relacionadas com a superação de obstáculos para a produção dos 
objetos de que necessitamos, a partir do qual o elemento imaterial – as in-
formações contidas num suporte – passa a ter muito mais importância do 
que sua contraparte material. E isso se liga à sugestão de Flusser, de que o 
Vampyroteuthis sempre esteve lá onde a espécie humana demorou muitos 
milênios para chegar:

O exemplo mais esclarecedor de tal nova ruptura do conceito “cultura” 
é fornecido pela fotografia, invenção precursora da segunda revolução 
ora em curso, a fotografia individual é objeto desprezível, de valor quase 
nulo, um estereótipo efêmero e facilmente restituível. O valor está na in-
formação impressa sobre a fotografia, e esta está guardada no protótipo, 
o “negativo”. E tal protótipo foi produzido automaticamente pelo apare-
lho fotográfico, segundo determinado programa contido no aparelho. O 
fotógrafo não trabalha, mas funciona dentro do programa do aparelho 
e re-programa o aparelho. O propósito do fotógrafo não é produzir fo-
tografias, mas o de transmitir informações através da fotografia. O que 
fascina o fotógrafo não é o papel fotográfico, o objeto, mas a informação 
a ser transmitida. O papel fotográfico é o que a pele é para Vampyroteu-
this: suporte de mensagens coloridas36.

É interessante reiterar que vários aspectos dessa reflexão sobre a fotogra-
fia, os quais são desenvolvidos na Filosofia da caixa preta37, tem posição de 
destaque no supracitado livro Pós-História. Vinte instantâneos e um modo 
de usar, que foi produzido quase simultaneamente com a obra mais co-
nhecida e reverenciada de Flusser. Termos como “aparelho”, “programa”, 
“funcionário” (como aquele que, “não trabalha, mas funciona”, no sentido 
de fazer o aparelho funcionar) são imprescindíveis na caracterização da 
situação pós-histórica e até mesmo a possibilidade de o fotógrafo reprogra-
mar o aparelho remete à posição atribuída por Flusser ao artista, enquanto 
aquele que introduz informações novas na sociedade saturada de estímu-
los sensoriais, evitando, assim que ela pereça num caos entrópico – situa-
ção que põe em cheque o predomínio dos aparelhos e dos programas que 
transformam as pessoas em funcionários, sinalizando que a pós-história 
possa ser não apenas o fim das promessas do futuro, mas um período de 
novas oportunidades para a espécie homo sapiens. Nesse sentido, a atenção 
alegoricamente voltada ao Vampyroteuthis infernalis – animal biologica-
mente pré-histórico; existencial e esteticamente “pós-histórico” – desafia 
a humanidade a refletir sobre o seu próprio destino e sobre as chances de 
realização de seu conceito – Flusser talvez dissesse: seu programa.
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Pedro Dolabela Chagas

Arte e autonomia: 
diálogo com Niklas 

Luhmann

Situada no campo disciplinar da sociologia, mas estabelecendo uma in-
terface programática com a tradição filosófica, a teoria da arte de Niklas 
Luhmann é ainda pouco difundida no Brasil. Dando sequência à minha 
apresentação no colóquio Fantasia e Crítica, o objetivo deste artigo é apro-
ximar o seu pensamento da estética filosófica brasileira, onde a sua contri-
buição potencial ainda está em aberto. A primeira dificuldade, como logo 
veremos, se refere à compreensão do vocabulário do autor, que, fundado na 
interlocução com a teoria de sistemas (da sociologia e das ciências biológi-
cas), não se apoia nas terminologias familiares ao campo estético – possi-
velmente soando estranho ao leitor não familiarizado, por exemplo, com 
a teoria da autopoiese de Humberto Maturana ou a sociologia de Talcott 
Parsons. A meu ver, a melhor maneira de enfrentar esta dificuldade é em-
barcar diretamente na sua utilização, procurando clarificá-lo para o leitor 
iniciante: as páginas seguintes apresentarão um comentário introdutório 
sobre o conteúdo e o domínio de aplicação de alguns dos conceitos cen-
trais da teoria de sistemas de Luhmann e da sua teoria da arte, seguidos 
de um comentário final sobre a contribuição possível para a estética da 
sua diferença quanto a certos paradigmas e valores dominantes no debate 
contemporâneo. 

Luhmann compartilha do pressuposto pelo qual a arte passou a configu-
rar, na modernidade, um sistema autônomo aos da ciência, da economia, da 
religião, da política, do direito... Mas ainda que ele demonstre interesse em 
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entender como a arte chegou a constituir um domínio próprio, o seu obje-
tivo principal é situar o sistema da arte dentro da proposta geral que confe-
re unidade ao seu projeto sociológico, qual seja: demarcar as fronteiras dos 
diferentes sistemas sociais para compará-los em suas dinâmicas internas 
de comunicação e cooperação, em seus modos e objetivos de operação e em 
suas interfaces com os demais sistemas sociais. Esta comparabilidade entre 
é possível não porque as produções dos sistemas sociais sejam semelhantes 
(o que poderia assemelhar uma obra de arte a um experimento científico?), 
mas porque todos eles empregam o mesmo modo operacional – a comuni-
cação –, atendendo, além disso, às mesmas condições de “constituição de 
sistema” – a autopoiese e o fechamento operacional. 

A “autopoiese”, o “fechamento operacional” e o desenvolvimento de for-
mas estáveis de “comunicação” possibilitam a autonomia dos sistemas. Um 
sistema é “autopoiético” quando se mostra capaz de reproduzir a si mesmo 
e às condições da sua própria reprodução, ou seja: quando ele não apenas 
produz e continua a produzir os eventos que lhe são próprios – obras de 
arte, no caso do sistema da arte –, mas também as condições de produção 
daqueles eventos, preservando as estruturas que garantem a sua subsistên-
cia. Assim como a capacidade de autopreservação das próprias estruturas é 
indispensável à vida de um sistema biológico, a sobrevivência de um siste-
ma social dependerá da sua capacidade de preservar as estruturas que lhe 
permitem produzir aquilo que lhe confere especificidade. Sob este prisma, 
toda ansiedade quanto à fragilização da condição social da arte (mani-
festada na diminuição do interesse pela poesia e pela música erudita, por 
exemplo) pode ser interpretada, pelo vocabulário de Luhmann, como uma 
ameaça à capacidade de autopoiese de certos subsistemas da arte – o que 
não afetaria, porém, a capacidade de autopoiese do sistema da arte como tal 
(como se nota pela continuidade do interesse e do investimento no roman-
ce, no cinema, nas artes plásticas...). 

Todo sistema autopoiético é operativamente fechado, autoproduzindo-se 
de acordo com as condições oferecidas pelas suas próprias estruturas in-
ternas. Se um sistema se apoia na preservação das suas próprias estruturas 
para seguir ativo, a sua atividade é delimitada pelas propriedades especí-
ficas que estas estruturas lhe conferem: se nós respiramos no ar e no ar 
apenas, debaixo d’água o nosso corpo não aprenderá a buscar oxigênio de 
outra forma, pois a sua constituição o impede de fazê-lo – apenas o pro-
cesso muitíssimo mais lento da evolução poderia possibilitá-lo. O ambiente 
externo não participa, portanto, da sua autoprodução; ao receber a influên-
cia do ambiente, o sistema lhe responderá sob as condições possibilitadas 
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pelas suas estruturas internas. O ambiente externo pode destruir o sistema, 
mas não instruí-lo; ele pode afetar o sistema (e o faz continuamente), mas 
jamais intervir na maneira como o sistema reage à sua influência: um tsu-
nami pode destruir uma cidade, mas jamais ensinará a cidade a reagir a 
um tsunami. O que pode, sim, instruir um sistema social é a comunicação, 
que, interna ao sistema, também se mostra autopoiética, pois se alimenta 
do próprio histórico de comunicações do sistema (termos, nomes, datas, 
códigos, comandos, conceitos...) para sustentar as estruturas que a mantêm 
funcional e ativa. Toda comunicação intrassistêmica obedece ao circuito 
interno de comunicação do sistema, condicionando-o e sendo por ele con-
dicionada – i.e. oscilando entre a inovação e a tautologia – e, por esse meio, 
proporcionando que, por entre a massa de reiteração cotidiana, alguma 
diferenciação possa emergir. Toda diferenciação será, porém, uma dife-
renciação interna, uma vez que, mesmo quando é motivada pela pressão 
exercida pelo ambiente externo, ela emergirá a partir do repertório prévio 
de comunicações do sistema, estabelecido ao longo da sua história. É assim 
que as comunicações participam da autoprodução do sistema, abrigando 
um repertório de ideações capazes de atribuir-lhe uma certa função, orien-
tando as suas produções e assegurando a sua continuidade mediante uma 
combinação de transformação e reiteração da preexistência.

 Destaquemos agora três conceitos centrais da teoria de sistemas de 
Luhmann, em suas implicações para a teoria da arte. São eles a função, o 
par formado por códigos e programas e a autodescrição, cada qual revolven-
do, à sua maneira, a questão da autonomia da arte.

Comecemos pela “função”, que Luhmann compreende como um eixo 
de diferenciação do sistema. Uma função não é estanque, fiel a si mesma, 
decidida de uma vez para sempre: ela funciona como um “atrator evolucio-
nário”, oferecendo uma base metaestável para a diferenciação do sistema 
ao longo do tempo. Funções delineiam o sentido das operações do sistema, 
sendo seletivas em relação ao universo de sentidos potencialmente atribuí-
veis às suas produções: aquilo que – com o apoio nalgum consenso metaes-
tável – é estipulado como função social da arte em geral orientará seletiva-
mente o sentido atribuído às obras individuais. No domínio da função, o 
ambiente externo (a “sociedade”, o “público”, o “mercado”...) atua como um 
elemento interno à auto-referência do sistema: se o ambiente não pode ins-
truir o sistema sobre como o sistema deve observá-lo, o ambiente aparece, 
para o sistema, como uma construção do próprio sistema. É o que se vê no 
sistema da arte, para o qual os estratos convencionalmente chamados de 
“público” ou “sociedade”, tomados como seu ambiente externo, aparecem 
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para o sistema tal como o sistema os projeta, sob a carga de sentido que ele 
lhes atribui. 

 Função não significa “propósito”: ela é um foco de comparação que 
demarca um problema. Ela serve para reproblematizar continuamente as 
instituições em vista da emergência de possibilidades alternativas – como 
se tem quando se discute, por exemplo, a inclusão do design ou do graffitti 
entre as produções qualificáveis como arte. Em casos como este, quando 
está em jogo a concessão de cidadania artística a produções não previstas 
inicialmente pelo sistema, a função permite que se descubra até onde se 
pode ir sem explodir o contexto funcional – até onde se pode permitir a 
variação das produções do sistema sem que se tenha que abdicar da fun-
ção que, mais ou menos consensualmente, define a sua especificidade. A 
função influencia, desse modo, a direção do processo evolucionário e os 
testes de possibilidades do sistema, funcionando como um atrator para a 
criação de formas que reagirão às próprias realizações do universo da arte 
– corroborando-as em maior ou menor grau sem jamais implodir, porém, 
a preservação da função dominante, que prosseguirá ativa dentro da flexi-
bilidade que a sua abertura interpretativa possibilita. Mas qual seria exata-
mente esta função, no caso da arte? 

Luhmann entende que a arte se processa nalguns domínios funcionais 
interligados. No plano da comunicação com o público, a sua função con-
sistiria em integrar aquilo que é a princípio incomunicável – a percepção 
– à rede de comunicação da sociedade. Já Kant teria identificado na arte o 
poder de estimular o pensamento de maneiras que excedem a enunciação 
e a compreensão conceitual; ao contrário da comunicação verbal, que tende 
logo a se encaminhar para a distinção sim-não, a comunicação guiada pela 
percepção relaxa a acoplagem entre a consciência e a comunicação (ainda 
que sem destruí-la), permitindo a emergência posterior de representações 
(mentais e verbais) imprevistas, porquanto não direcionadas a priori para 
o juízo de fato. Após este impacto inicial da percepção, a liberdade de mo-
vimento da consciência é recuperada pela linguagem contra o foco estreito 
da linguagem; sob o impacto da percepção da singularidade da forma, o 
observador se põe à procura de palavras que dêem conta da experiência, 
que é, porém, intransferível: esta tensão entre a busca da formulação ade-
quada e a impossibilidade do seu alcance pleno produz comunicações em 
que o consenso deixa de ser a meta. 

Esta função comunicacional é complementada, segundo Luhmann, pela 
função que o fato artístico adquire na vivência pessoal do observador, do-
mínio no qual a função da arte reside no sentido da divisão que a obra pro-
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jeta entre o mundo real e o mundo ficcional. Se nós tendemos a perceber o 
mundo cotidiano como uma realidade estável, quase invariante, o mundo 
imaginário da arte nos oferece uma alternativa: ele nos oferece uma posi-
ção estável a partir da qual uma outra coisa pode ser determinada como 
realidade. Durante a leitura de um romance, quando a realidade fora do 
romance é distinguida da realidade ficcional o leitor passa a observar um 
lado a partir da perspectiva do outro: a partir da estabilidade oferecida por 
um universo ficcional mais ou menos discernível como unidade, nós pro-
duzimos uma percepção renovada de um mundo cotidiano que, demasia-
do complexo para apresentar qualquer unidade, adquire unidade a partir 
da transposição, a ele, da unidade colocada pela ficção. De maneira geral, 
toda linguagem é capaz de produzir esta duplicação que permite indicar 
o mundo como real; a arte o faz, porém, através da imaginação, que vai e 
volta da realidade à ficção numa incessante via de mão dupla. A pergunta 
então passa a ser: como é que a realidade aparece diante da arte, i.e. de 
que maneiras a arte faz a realidade se comportar? Ao criar um duplo da 
realidade a partir do qual a realidade pode ser observada, a obra deixa esta 
resposta para o observador: nestes termos, Luhmann diria que a função da 
arte é a de demonstrar a força de atração da ordem no domínio do possível. 
A obra oferece ao observador uma ordem possível mas não-observável no 
mundo real, e que se mostra atraente o suficiente para ser projetada, pelo 
observador, sobre uma realidade onde ela não existe tal como a obra a co-
loca. Se falamos de “ordem”, é porque mesmo as obras mais aparentemente 
aleatórias são projetadas como unidade sobre o mundo,  atuando como or-
dens que, paralelas à realidade, desvelam a realidade ao mostrarem-se mais 
ordenadas que a própria realidade – que em si é simultaneidade e fluxo, não 
apresentando unidade alguma. 

Além do seu impacto sobre a percepção (que leva a comunicação a se 
comportar de maneira imprevista) e do seu poder de produzir realidades 
alternativas à realidade vivida, a arte apresenta ainda um terceiro domínio 
funcional, localizado nas relações que as obras estabelecem com o quadro 
institucional que organiza, questiona ou reafirma as expectativas do sis-
tema da arte em relação às suas próprias produções (em relação às obras). 
Transcorrendo em condições e lugares diversos, as comunicações entre os 
artistas, os críticos, os agentes institucionais e o público aberto são proces-
sadas dentro do sistema da arte, que se autorreproduz através delas: como 
instituição, o sistema da arte se autorreproduz através das comunicações 
sobre a arte, que ele tanto conduz quanto por elas é conduzido. Desde o 
século XVIII a “crítica de arte” está integrada ao sistema da arte como o seu 
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meio privilegiado de reflexão, complementando o trabalho do artista: sob 
o estímulo desta comunicação interna entre agentes diferentes, o sistema 
aprimorou a sua capacidade de gerar, por conta própria, as redundâncias 
necessárias para o reconhecimento da arte como arte, que serão refletidas 
tanto no discurso sobre a arte quanto nas próprias obras. As redundân-
cias já não são mais retiradas do “mundo real”: há tempos a “mimese” e o 
“realismo” se tornaram, na melhor das hipóteses, instrumentos localizados 
ou circunstanciais de atribuição de função, de valor, ou de produção de 
reconhecimento da arte como arte. As redundâncias que garantem a iden-
tificação da arte como arte são, há muito, construções do próprio sistema, 
sendo a todo instante reintroduzidas no sistema através das expectativas 
institucionais (que influenciam a produção artística mais ou menos nor-
mativamente) e das próprias obras que, mesmo ao traírem aquelas expec-
tativas, fazem-no ao tomá-las como termo (mais ou menos explícito) de 
referência. A arte opera, em outras palavras, sobre problemas autogerados: 
sobre polêmicas e expectativas internas, sobre o seu próprio histórico de 
problemas, sobre o diálogo endógeno entre os seus próprios agentes e as 
suas próprias produções. 

Esta auto-referencialidade, este fechamento operacional é a própria 
“autonomia da arte” em ação. De acordo com a teoria geral de Luhmann, 
a autonomia de um sistema não permite meias-medidas ou gradações: o 
sistema é capaz de efetivar a sua produção e de reproduzir as suas estru-
turas internas, ou então ele não é; um sistema que depende de estruturas 
externas para a sua própria preservação não é autopoiético. Curiosamente, 
porém, uma maior autonomia implica numa relação mais íntima com o 
ambiente externo: quanto mais complexo o sistema, mais complexo será o 
seu ambiente: a complexidade está relacionada à capacidade de processar 
internamente um número maior de estímulos externos, o que aumenta a 
complexidade do sistema através da complexificação da sua relação com 
o entorno. Mas nada disso altera que, em seu fechamento operacional, o 
sistema opera sobre aquilo que ele próprio especifica como relevante no 
ambiente externo, operando, ademais, apenas da maneira como ele sabe 
operar: a arte opera apenas enquanto arte, tanto na totalidade do sistema 
quanto na produção individual.

Passemos agora aos códigos e programas, responsáveis pela auto-orga-
nização do sistema. Luhmann define o “código” como um esquematismo 
que conhece apenas dois valores, tal como ocorre na distinção sim-não à 
qual tendem as comunicações cotidianas ou na distinção verdadeiro-falso 
das comunicações científicas. Códigos devem traduzir o funcionamento do 
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sistema numa diferença orientadora: na ciência, por exemplo, “verdadei-
ro” significa “aprovação pela comunidade científica”. É oportuno esclare-
cer, neste ponto, que interessam a Luhmann apenas as comunicações cuja 
ocorrência é passível de ser situada nalgum sistema social específico: quan-
do ele se refere à “comunicação cotidiana”, ele tem em mente as comuni-
cações que, nas rotinas de trabalho de instituições e empresas, nas salas de 
aula, nas relações comerciais, nos tribunais e nas galerias de arte, põem em 
questão o funcionamento daquela coletividade específica, em seu perten-
cimento ao seu sistema social específico. Restringindo-se, portanto, a estas 
comunicações intra-sistêmicas (que não incluem, por definição, boa parte 
das comunicações interpessoais), Luhmann afirma que os códigos binários 
devem ser capazes de suscitar programas; na ciência, por exemplo, tais pro-
gramas correspondem aos próprios experimentos científicos. Programas 
obedecem ou modificam os critérios que determinam qual dos códigos – o 
positivo ou o negativo – deve ser aplicado em cada caso: enquanto o valor 
positivo é atribuído àquilo que pode ter prosseguimento no sistema, pro-
metendo a priori uma boa aceitação, o valor negativo serve como um valor 
de reflexão ao apontar aquilo que não deve ser feito, indicando, com isso, os 
tipos de programa mais aptos a cumprir a promessa de sentido implicada 
no código positivo.

Códigos são aplicados diferentemente em cada situação. A aplicação é 
solicitada pelo caso em questão, sendo válida apenas em relação a ele. Pois 
códigos não são essências; eles apenas permitem identificar certas opera-
ções como pertencentes ou não ao sistema, sendo incapazes, porém, de re-
presentar a unidade do sistema: se eles podem definir que algo é arte, eles 
não podem definir, porém, aquilo que a arte é. A sua função é confirmar 
ou interromper a circularidade auto-referencial dos sistemas auto-implica-
tivos: a diferenciação valorativa que os códigos estabelecem colabora para 
criar assimetrias entre as produções do sistema, condicionando-o a decidir 
quais valores devem ser selecionados, sob certas condições, para a avaliação 
de cada uma delas. Assim o sistema se torna seletivo, autoorganizando-se 
com mais eficiência, pois o código estabelece uma estabilidade bipolar que 
faz o sistema oscilar entre dois valores: ao apoiar-se em valores, o sistema 
da arte explora estabilidades semânticas que facilitam a sua sobrevivência 
em meio à fluidez do ambiente, permitindo a todos os agentes do sistema 
(e não apenas aos artistas) formular a unidade e a motivação das obras de 
arte, uma vez que valores indicam as maneiras pelas quais o sistema pode 
assegurar a sua própria estabilidade ao incorporar inovações. Os valores 
indicam, portanto, o modo pelo qual as produções podem assegurar o seu 
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próprio reconhecimento como arte (e como arte positivamente aprecia-
da), possibilitando que os agentes operem sobre uma base de estabilidade 
e orientando o direcionamento da diferenciação em relação ao repertório 
prévio de produções do sistema: valores binários orientam tanto as obras 
que afirmam positivamente o código (contribuindo para a estabilização do 
sistema), quanto aquelas que se autodiferenciam, nalguma medida, da me-
mória anterior do sistema. Mediante o recurso a códigos o sistema adquire 
padrões estáveis de auto-observação, passando a se apoiar sobre um pre-
sente operativamente atualizado que lhe permite distinguir entre o passa-
do e o futuro.

Códigos permitem ainda delimitar a especificidade do sistema mediante 
a distinção entre o seu código e os códigos dos outros sistemas, ajudando a 
discernir as operações pertencentes ao cada um deles: produções do siste-
ma da arte não podem se pautar pela distinção verdadeiro-falso do sistema 
da ciência. Ao mesmo tempo, os códigos devem ser formulados de maneira 
abstrata o suficiente para estarem implicados em qualquer operação do sis-
tema, mesmo que eles não ofereçam, apenas por si, critérios objetivos para 
a observação daquelas operações: o código verdadeiro-falso não oferece 
por si critérios para a atribuição de verdade a uma proposição científica. 
Isso posto, Luhmann diz não saber se o sistema da arte de fato possui al-
gum código que permita distinguir com clareza a arte da não-arte. Várias 
proposições foram testadas ao longo do tempo, mas nenhuma delas parece 
suficiente: a distinção utilidade–finalidade-sem-fim, por exemplo, não bas-
ta para distinguir a arte da não-arte. É difícil também achar nomes con-
vincentes para os códigos que orientam o valor das produções artísticas, o 
seu pertencimento ao sistema e a sua admissão como modelo orientador 
de produções futuras: códigos como “bom-ruim”, “original-diluidor” ou 
“inovador-conservador” são notoriamente obscuros em sua aplicação prá-
tica. Ao mesmo tempo é certo que, se valores positivos e negativos atuam, 
afinal, para indicar aquilo que é aceitável ou inaceitável como arte – pois 
tais atributos são continuamente aplicados –, o sistema da arte está codifi-
cado de alguma maneira: sem as distinções proporcionadas pelos códigos, 
tudo seria igualmente aceitável. 

Mesmo que não saibamos precisamente, pois, quais são os códigos que 
orientam as distinções que dão estabilidade ao sistema da arte (cujos agen-
tes recorrem, no mais das vezes, ao uso local de códigos relativamente va-
gos, mas convenientes ao caso), na prática tem-se que, na arte assim como 
nos demais sistemas sociais, códigos geram programas como seus correla-
tos práticos. No sistema da arte, tais programas são as próprias obras: cada 
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obra é o seu próprio programa. Toda obra constitui as condições de possi-
bilidade das suas próprias decisões; é na obra que se observa a atualização 
(positiva ou negativa) do código, mesmo que os códigos não sejam, por 
esse meio, enunciados ou conceitualizados. Tem-se na arte algo parado-
xal: não se sabe se os seus códigos são enunciáveis de maneira satisfatória, 
mas sabe-se que obras bem-sucedidas são capazes de afirmar-se como arte 
dentro do sistema da arte e, portanto, têm que estar codificadas: em cada 
obra atualizam-se, portanto, os códigos que definem o seu pertencimento 
ao sistema da arte e o seu sucesso ou fracasso como obra. 

Se distinguir as soluções convincentes e reconhecíveis dos movimentos 
incompletos e questionáveis é a função de um código binário, ele levanta, 
por esse meio, questões relativas à autodescrição do sistema da arte – nosso 
último tópico. Problemas resultantes da necessidade de estabilização do 
sistema são enfrentados no domínio da autodescrição, que acompanha a 
maneira pela qual a arte se distingue da não-arte. A institucionalização 
da arte requer que o sistema autodefina, se autodescreva e se autojustifi-
que a todo instante, o que revolve a relação das obras entre si: elas devem 
“conversar” umas com as outras, dado que o sistema precisa construir uma 
memória autônoma e imediatamente acessível, materializada em seu his-
tórico de produções. A produção das obras requer a especificação de redes 
referenciais que lhes garantam o seu reconhecimento como arte: a auto-
descrição envolve, portanto, as operações pelas quais o sistema gera as suas 
identidades internas. Mas tais identidades não podem ser excessivamente 
rígidas, devendo variar de acordo com o contínuo de produções do siste-
ma e os estímulos externos que ele recebe: excesso de identidade significa 
falta de futuro, ou seja, incapacidade de adaptação; no caso da arte, uma 
autodescrição excessivamente rígida excluiria um grande número de novas 
possibilidades, restringindo o sistema à reiteração das experiências ante-
riores.

A autodescrição reorganiza o domínio da comunicação social, seja para 
formar ou para fortalecer uma ordem na qual a arte pode reivindicar para 
si um lugar autônomo. Mesmo funcionando como uma fronteira porosa, a 
autodescrição separa a arte da não-arte: a unidade da arte é tematizada nas 
autodescrições do sistema. É o que se passou a ver com mais nitidez, a par-
tir do século XIX, quando o campo artístico se autodeclarou “autônomo” 
e a arte passou a reagir a problemas autogerados, respondendo às questões 
suscitadas pela teorização da sua relação com o público, com a sociedade, 
com a “História” e consigo mesma. A “autonomia”, na condição de mito 
ordenador da arte moderna, era interpretada como uma autolegislação pela 
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qual a arte se definia à diferença da ciência, da religião, das mídias de mas-
sa, da moral dominante, da economia, da esfera do trabalho, da política 
institucional... E até hoje a autodefinição da arte se apóia na sua autodis-
tinção daquelas esferas, em particular da ciência (seletivamente resumida, 
porém, à sua versão “positivista”) e da economia (resumida, de ordinário, 
à “dominação” pelo “Capital”): elas continuam a servir, negativamente, 
como termos de referência para a autodescrição da arte à revelia das suas 
óbvias imbricações da arte com o sistema econômico e das suas pretensões, 
em comum com a ciência, ao estabelecimento de um acesso privilegiado à 
“verdade”. Por essas contradições, as estratégias de autodescrição da arte 
mediante a sua autodistinção dos outros sistemas sociais estabeleceram fi-
losoficamente a “autonomia” da arte sem clarificarem, contudo, a sua base 
operacional, provocando a separação entre a estética filosófica, de um lado, 
e a historiografia e a analítica da arte, de outro: enquanto a estética, em sua 
problemática ontológica, reiteraria conceitualmente a afirmação da “auto-
nomia”, as disciplinas empíricas não cessaram de se deparar com as me-
diações (entre a arte e os demais sistemas sociais) que colocam em xeque 
o estatuto empírico daquele conceito. Transformado em fundamento da 
ontologia da arte privilegiada pela tradição estética, o conceito de “autono-
mia” inicialmente respondeu à necessidade da busca por critérios judicati-
vos estáveis num momento de incerteza, de transição social (a passagem do 
século XVIII para o XIX). Este seu comprometimento original com a busca 
de critérios judicativos estáveis – que jamais abandonaria por completo as 
definições subseqüentes da “autonomia” – acabaria por transformá-la em 
tema da autodescrição da posição social da arte e do artista, tanto na teoria 
da arte quanto nas próprias obras. Pois no sistema da arte, diferentemente 
dos demais sistemas sociais, a auto-reflexão do sistema aparece nas produ-
ções do sistema, i.e.: nas próprias obras. Aquilo que a arte pensa sobre si 
mesma, sobre a sua ontologia e sobre a sua função social transparece nas 
próprias obras de arte – que, na “era da autonomia”, passaram cada vez 
mais a tomar como tema a condição atual da arte e do artista.

As obras de arte se distinguem, em suma, pela sua autorreferencialidade: 
ao contrário de um parecer jurídico, que se insere normalmente nas ope-
rações de rotina do sistema, i.e. sem chamar atenção para si mesmo como 
produção do sistema e sem se colocar como razão final da sua própria exis-
tência, obras de arte ostensivamente reivindicam serem arte, e conseguem 
fazê-lo porque tal reivindicação é um fato da comunicação, não da mera 
objetualidade. Se a comunicação, por sua vez, requer uma memória e uma 
história internas ao sistema além de uma distinção ativa entre o sistema 
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e o seu exterior – se ela requer, em suma, um acesso imediato à autodes-
crição do sistema, em sua atualização histórica contingente –, Luhmann 
pôde afirmar que a história das autodescrições do sistema da arte a partir 
do romantismo, passando pelas vanguardas e pelo pós-modernismo, tem 
funcionado como a variação de um único tema, qual seja: a questão sobre 
como um sistema autônomo pode se relacionar com o seu próprio passado, 
produzindo mediações entre o seu passado, o seu presente e o seu futuro, 
entre a sua memória interna e a sua liberdade e predisposição à mudança 
– questão permanentemente mediada pelo tema da relação entre a arte e 
a “sociedade”. Também desde o romantismo, a autodescrição do sistema 
da arte tem demandado a competência específica do crítico profissional, 
responsável por produzir seleções em meio ao excesso de obras oferecidas 
ao sistema. A crítica não possui uma filiação organizacional específica, pois 
é do interesse da autopoiese do sistema que ninguém detenha o monopó-
lio do juízo sobre a arte: ao amalgamar jornalistas, acadêmicos, editores, 
curadores, além dos próprios artistas, a crítica se descentraliza, permitindo 
que a arte se reproduza fora da arbitragem de alguma instância investida 
de um poder judicativo excessivo, e que pudesse, deste modo, podar a sua 
liberdade de variação. Dispersa por instâncias e agentes diversos, mas re-
lativamente interdependentes e complementares, a crítica é a maior fonte 
de autodescrição do sistema da arte, sobrepondo-se aos próprios artistas – 
cuja “originalidade” e “expressão autoral” adquirem importância sistêmica 
apenas após a sua sanção pela crítica, instância responsável por transfor-
má-las em memória positiva do sistema, o que ela faz ao filtrar e processar 
o discurso sobre a arte numa terminologia de pretensões cientificas, dotada 
de coerência teórica. 

Finda esta breve apresentação, pensemos na contribuição potencial de 
Luhmann para a filosofia da arte. 

De saída, tem-se que a sua teoria não se apóia em valores localizados 
nem assume qualquer poetologia como modelo paradigmático de excelên-
cia. Ela não deriva os seus pressupostos de conjuntos selecionados de obras 
e conceitos, à diferença das tantas teorias cuja abrangência é diminuída pela 
admissão tácita de exemplos localizados como modelos para a abordagem 
do fenômeno artístico em geral. Disso é sintomática não apenas a canoni-
zação rotineira do alto modernismo – e dos seus paradigmas conceituais – 
como métron da episteme artística moderna, como também a persistência 
da unificação setecentista das artes, que ignora tanto as diferenças entre 
elas (que a filologia e a historiografia não se cansam de apontar) quanto 
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as diferenças colocadas por uma geografia que inclui, hoje, regiões e co-
letividades cujas artes não foram previstas pelos conceitos fundadores da 
tradição estética e cujas trajetórias na modernidade clamam por conceitos 
e teorias adequadas às suas especificidades. Na contramão, pois, da ten-
dência ao apoio nalgum corpus seleto de exemplos, Luhmann recua a uma 
“teoria mínima” da arte, partindo da teorização da percepção e da observa-
ção do fato artístico para chegar, no extremo oposto da cadeia, à teorização 
da sua institucionalização, abordando, neste ínterim, processos que não 
são prototípicos de lugares, momentos ou gêneros artísticos específicos. Ao 
não se fundamentar num diálogo seletivo com padrões de excelência radi-
cados em obras, artistas e conceitos historicamente específicos, a teoria de 
Luhmann se legitima pelo abarcamento potencial de um horizonte aberto 
de fenômenos.

O cotejo simultâneo da percepção, da comunicação, da historicidade 
da arte e da sua institucionalização complexifica, ademais, a abordagem 
do fenômeno artístico: a percepção do objeto e a comunicação sobre ele, 
as instituições artísticas, a história da arte e da teoria da arte, os concei-
tos orientadores da crítica, a variação dos códigos estéticos, todos estes 
elementos confluem num modelo que aplica a teoria da evolução à análi-
se social ao descrever a arte como um sistema autônomo. Inerentemente 
complexo, em Luhmann o sistema não recebe unidade: não há qualquer 
“centro” que o defina. Na contramão da politização da ontologia da arte, 
operada pela sua descrição como um corpo paralelo a uma “sociedade” 
(no singular) “dominada”, em conjunto, por um “Estado” deslegitimado 
como “usurpação” e por uma “Economia” deslegitimada como “alienação” 
(pelo “Capital” e pelo “Trabalho”), em Luhmann a “sociedade”, múltipla e 
descentralizada, corresponde à própria coexistência sincrônica de sistemas 
que, em suas acoplagens ou irritações recíprocas, não são comandadas ou 
dominadas por algum “centro” diretor. Construção aberta à contingência 
do tempo, o sistema da arte é a priori desatrelado dos outros sistemas so-
ciais, em particular da política e da economia – que Luhmann não trata 
como grandes “cérebros” ou “máquinas” a agregar a arte aos seus próprios 
propósitos, desse modo não incorrendo nas formas usuais de simplificação 
do “ambiente externo” da arte. 

De acordo com estas formas de simplificação do “ambiente”, a ciência é 
caricaturada como “razão instrumental” (numa indistinção entre ciência 
e política), a política é deslegitimada como “Poder” (ou “Estado”) ou idea-
lizada como “resistência” (ao “Estado”), a economia é igualada ao “Capi-
tal” (entendido como “máquina de dominação” ou “interesse individual”) 
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e o público é infantilizado (sob o conceito de “alienação”) ou imbeciliza-
do (sob a noção de “fetiche”). Formando uma rede complementar, estas 
simplificações ideologizaram a ontologia da arte (à “esquerda” e à “direita” 
do espectro político) ao comprometê-la com a demanda pela “pureza” da 
obra e do artista (e do público “ideal”) em relação à “corrupção” do mun-
do circundante. Ao invés disso, Luhmann diria que, se a investigação das 
relações entre a arte e os outros sistemas sociais é de fato importante, isso 
não as torna necessárias para a compreensão da arte como um fenômeno 
sistemicamente autônomo. Se a arte responde enquanto arte à política e à 
economia, tal relação, ao invés de se pautar pelo domínio da arte pelas ou-
tras esferas, pressupõe, pelo contrário, a preservação da autonomia da arte: 
o sistema econômico se interessa pela arte, mas não produz arte; se este 
fosse o caso, i.e. se a arte se tornasse stricto sensu um produto econômico, 
ela perderia a sua especificidade e discernibilidade como arte e, com isso, 
o seu próprio valor econômico de troca. A acoplagem entre os diferentes 
sistemas pressupõe a sua autonomia recíproca, proposição que revela, de 
roldão, o quanto as teorias tradicionais da “autonomia” ironicamente de-
pendem do outro para firmarem, através do momento negativo, a especifi-
cidade ontológica da arte.

Luhmann tampouco subjetiviza a teoria da arte, à diferença das teo-
rias que idealizam o ato criativo e o momento da recepção (configurando 
o “poeta” numa posição de “resistência” às constrições sociais, tratando 
a experiência estética como “epifania” ou “desvelamento”...). Não há, em 
Luhmann, qualquer mitificação da autoria e da experiência; em lugar dis-
so, ele descreve processos que não são “governados” por ninguém, mas que 
ainda assim permitem a ação individual sobre uma base de preexistência 
em permanente transformação. Com isso a sua teoria se desatrela de qual-
quer moralização, como aquela que implicada, por exemplo, na condena-
ção dos hábitos e dos gostos “medianos” pela suposta mediocridade do 
público, em sua notória “incapacidade de discernimento”. Luhmann não 
se ocupa em conferir ao “crítico” qualquer cidadania (política, judicativa 
ou epistemológica) “superior” à do agente comum, uma vez que, inserido 
nas comunicações ordinárias do sistema, também ele atua como um elo na 
corrente de reiterações tautológicas e desvios negociados que compõem as 
práticas cotidianas do sistema – o que não significa negar a sua competên-
cia analítica, mas apenas redescrevê-la como uma forma sistemicamente 
localizada de ação. Luhmann assim se livra dos chavões do pathos “crítico” 
(“texto”, “resistência”, “polissemia”, “negatividade”, “morte” – “do sujeito”, 
“do Homem”, “do autor”, “da arte”... –, “mercado”, “fetiche”, “Poder”, “alie-
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nação”, “controle”...), evitando a tendência do campo estético a sentir-se 
confortável na negação e no pessimismo: ele não recai, em outras palavras, 
no vício da rejeição a uma “sociedade” que não pode, por razões óbvias, ser 
rejeitada (em nome de qual utopia transcendente?), pois é ela própria que 
possibilita que a sua observação seja (dentro dela) exercida. 

Por fim, Luhmann não confunde a exegese da filosofia com a remis-
são fática à realidade, confusão que caracteriza uma pesquisa estética cada 
vez mais dedicada à leitura cerrada do texto filosófico, ao invés do diálo-
go cerrado com a produção artística corrente. À medida que o histórico 
de problemas da própria tradição filosófica vai sendo debatido à exaustão, 
a atualidade é ignorada, interpretada anacronicamente por paradigmas 
elaborados em épocas passadas, ou então menosprezada pelas exigências 
elevadas do “pensamento” e da “crítica” – que, eles sim fetichizados, afir-
mam a sua importância à revelia de qualquer impacto prático que tenham 
produzido ou possam produzir, o que os revela como uma estratégia de 
atribuição de importância ao lugar institucional do próprio enunciador. É 
por estas razões que talvez o modelo de Luhmann, menos filiado a topoi 
políticos, filosóficos e estéticos de longa duração, consiga voltar a colar a 
descrição da arte à contingência histórica sem prendê-la a nostalgias, a ca-
ricaturas, a idealizações da sua função social... Quanto à sua absorção no 
Brasil, vejamos o que o futuro reserva.
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Guilherme Foscolo

A Palavra Pintada: 
a arte sob regência 

da teoria

Nos idos da década de 70, Tom Wolfe publicou A Palavra Pintada1 – a 
obra, muito embora tenha provocado alguma reação no mundo da arte, 
parece ter passado incógnita pelas discussões filosóficas que se faziam tra-
var pelo menos desde a publicação de The Role of Theory in Aesthetics, de 
Morris Weitz, em 1956.2 À moda do novo jornalismo, Wolfe descreve seu 
momento de epifania ao ler um review de Hilton Kramer, à época respon-
sável pelo caderno de artes no New York Times, acerca de uma exibição na 
Universidade de Yale intitulada Seven Realists. Segundo o próprio Wolfe, o 
review concluía:

O realismo não carece de adeptos, mas carece, visivelmente, de uma 
teoria convincente. E dada a natureza do nosso intercâmbio intelectual 
com as obras de arte, carecer de uma teoria convincente é carecer de 
algo crucial – o meio pelo qual a nossa experiência de obras individuais 
se soma à nossa compreensão dos valores que elas simbolizam.3

A passagem fez estalar em Wolfe um pensamento: sem uma teoria de 
escolta torna-se impossível visualizar uma obra. “Todos esses anos”, afir-
ma ele, “em suma, eu presumira que em arte, ao menos, ver é crer. Ora 
– como fui míope! Agora, finalmente, em 28 de abril de 1974, era capaz 
de ver. Entendera a frase às avessas o tempo todo. Não era ‘ver é crer’, seu 
bobalhão, mas ‘crer é ver’, pois a Arte Moderna se tornou inteiramente li-
terária: as pinturas e outras obras só existem para ilustrar o texto”.4 Uau. 
Traduzindo a tese de Wolfe: a arte tornou-se uma espécie de muleta da 
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Teoria. A acusação é grave, mas a denúncia está longe de ser – como dizem 
os jornalistas – um breakthrough. O que Wolfe identifica como problema, 
ainda que tardiamente, são os reflexos de um deslocamento que data do 
primeiro romantismo alemão: ali, ainda no século XIX, a Teoria conquista 
filosoficamente sua autonomia. Desde então, aqueles que se ocuparam do 
seu exercício (sejam ‘filósofos da arte’, ‘teóricos’ ou ‘críticos’) parecem ter 
agido com um único propósito: estender os privilégios concedidos à Teoria. 
Os abusos da Era da Teoria culminam, como bem sabemos, em teses sobre 
o fim da arte. Em última instância, a Teoria acaba por revelar seu propósito 
mais ambicioso na obra de um filósofo analítico contemporâneo: a obra 
filosófica, o discurso filosófico sobre a arte, oferece-se como obra de arte 
ele mesmo, em si. Para fazer-me entender, gostaria de abrir um (longo) 
parêntesis – que nos conduza às origens da autonomia filosófica da Teoria.

 
Essa história toda começou com Kant. Quero dizer, é a partir da recep-

ção da obra crítica de Kant que Schiller – através de sua Poesia Ingênua e 
Sentimental – e Schlegel – em Sobre o Estudo da Poesia Grega – deixam 
antever um esforço que aponta para o desenvolvimento de uma teoria es-
tética que conjugue a filosofia crítica do jacobino de Königsberg vis a vis 
o estatuto da arte até então. A disputa entre antigos e modernos ganha 
assim na Alemanha contornos definidos, e parece ficar ali, em suspensão, 
a sugerir uma espécie de síntese sem efetivamente realizá-la: de um lado, 
um ideal de antiguidade grega reinventado por Winckelmann e desenvol-
vido por seus arautos (i.e. Lessing); do outro, um horizonte filosófico que 
incorpora a marcha inexorável de uma razão reflexionante. Schiller coloca 
em evidência a forma do paradoxo: se a poesia antiga, ingênua, cumpre es-
pontaneamente sua finita perfectibilidade, a poesia moderna, sentimental 
porque reflexionante, só pode realizar-se de forma deliberada – portanto, 
infinitamente perfectível. Schlegel pretende resolvê-lo, mas seu esforço re-
sulta no parto da Teoria – autônoma. Senão, vejamos.

Schlegel, assim como Schiller, começa por trazer à tona a distinção entre 
‘poesia antiga e moderna’: se por um lado a antiguidade é governada por 
uma Bildung natural (natürliche Bildung), o traço constitutivo da moderni-
dade é sua Bildung artificial (künstliche Bildung) – a primeira filia-se a uma 
forma espontânea e natural de produção; a segunda prende-se a amarras 
conceituais. “A massa homogênea que é a poesia grega”, diz-nos o autor, “é 
um todo independente e perfeito, completo em si mesmo, e a simples inte-
gração de suas rigorosas inter-relações conformam a unidade de uma bela 
organização, em que mesmo a menor parte é necessariamente determinada 
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pelas leis e objetivos do todo, e ainda assim é livre e autossuficiente”.5 Ora, o 
traço distintivo da estética nos antigos está justamente em que a sua orga-
nização e direcionamento não são dados pelo entendimento: “ao contrário”, 
prossegue Schlegel, “a teoria grega não estava de nenhuma forma associada 
com a práxis do artista; no máximo, a teoria viria a se tornar uma serva 
do artista. O impulso [Trieb] em seu todo não era somente o motivo mas 
também o princípio norteador da cultura [Bildung] grega”.6 Schlegel inse-
re a antinomia entre cultura antiga e moderna nos trilhos de uma filoso-
fia da história: no estágio inicial de seu desenvolvimento, enquanto ainda 
sob tutela da natureza, “a poesia grega engloba o todo da cultura humana 
em completude uniforme, num feliz equilíbrio que não vê interferência de 
uma disposição específica ou excentricidade pronunciada”;7 “na Grécia, o 
belo cresce sem supervisão de qualquer artificialidade: ele essencialmente 
cresce selvagem”;8 a transição para a cultura moderna só se evidencia após 
um longo intermezzo barbaresco, “a ocupar o espaço entre a cultura [Bil-
dung] antiga e a moderna”.9 O elemento constitutivo da cultura moderna 
leva tempo para se desvelar em sua forma plena: pois que o ideal de perfec-
tibilidade limitada dos antigos só se torna ideal mediante a interferência de 
uma razão reflexionante, razão esta que faz da poesia moderna uma incli-
nação infinita para uma perfectibilidade não mais disponível, e não mais 
disponível porque – como ideal – é datado historicamente numa espécie de 
primeira infância da própria cultura [Bildung].

A intervenção do entendimento, argumenta Schlegel, foi o fenômeno 
responsável pela destruição da ‘organização natural e espontânea’ mani-
festa na Bildung natural dos antigos:10 “Falta de caráter parece ser a única 
característica da poesia moderna; confusão o tema comum a atravessar seu 
desenvolvimento; desregramento o espírito de sua história; e ceticismo o 
resultado de sua teoria”.11 Ao contrário da poesia antiga, a poesia moderna 
é fragmentada – “nada”, diz Schlegel, “pode melhor explicar e confirmar 
a artificialidade do desenvolvimento [Bildung] estético moderno do que a 
destacada predominância do individual, do característico e filosófico através 
de toda a massa da poesia moderna”;12 ou ainda: “as obras aí produzidas são 
deficientes de um princípio interno que as dê vida; elas são apenas peças 
individuais que só se ligam umas às outras por meio de uma força exterior, 
sem qualquer inter-relação verdadeira. Elas não compõem um todo”.13 O 
caos fragmentário característico da poesia moderna parece fazer troça da 
organização natural da poesia antiga: pois que o esforço de completude da 
poesia moderna constitui um todo em retalhos, tão unitário quanto um 
Frankenstein. Como se não bastasse, a poesia moderna parece não ter outra 
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ambição que o desejo de ser agradável para o leitor – trocando em miúdos, 
a servi-lo como uma prostituta, a poesia moderna deve tão somente ser 
interessante. 

A busca por satisfação imediata sem um princípio claro que a oriente 
é uma busca infinita pelo nada: se o que interessa ao público é a novidade 
propiciada pelo artista em sua individualidade, a novidade passa a ter valor 
em si mesma – a arte vira escrava do gosto. “O jarro das Danaídes”, diz 
Schlegel, 

permanece sempre vazio. Em cada prazer o desejo se torna mais violen-
to; cada gesto de condescendência só faz aumentar as demandas, e as 
esperanças por satisfação absoluta se tornam cada vez mais distantes. O 
novo se torna velho; o incomum se torna comum; o frisson do que era 
encantador torna-se apático. Com seu próprio poder e impulso criativo 
diminuídos, receptividade lânguida esvanece-se em impotência cons-
ternada. O gosto assim enfraquecido termina por não desejar nada além 
de cruezas repugnantes, até finalmente morrer e ceder lugar a um nada 
singular.14

Ora, para Schlegel só há uma maneira de evitar um futuro catastrófico 
em que “nossa era deva enterrar toda esperança de reencontrar a beleza e 
restabelecer uma arte genuína” 15 (vale lembrar, qualidades atribuídas por 
Schlegel a Bildung natural dos antigos): “talvez seja possível desvelar, a par-
tir do espírito de sua história antiga, o significado de seus esforços atuais, 
a direção e objetivo de seu curso futuro”.16 Ou seja, se Bildung natural e 
artificial num primeiro momento revelam uma espécie de oximoro, só es-
tão totalmente dissociadas se ignoramos que ambas participam do mes-
mo processo de desenvolvimento. Por detrás da aparente anarquia da poesia 
moderna há um esforço como fundamento comum: “todas as nações eu-
ropeias têm perseguido a imitação da arte da antiguidade”.17 Eis porque, 
subjacente a ambas as determinações – Bildung natural e Bildung artificial 
–, Schlegel identifica uma linearidade histórica: ‘o ímpeto da natureza pre-
cede a autodeterminação da humanidade’, a ‘praxis precede a teoria’, a ‘arte 
sucede a natureza’, a ‘Bildung artificial sucede a Bildung natural’ etc.18 O 
momento histórico, no entanto, é diverso – e justamente por isso a poesia 
moderna falha sucessivamente em imitar um ideal que não só encontra-se 
perdido na antiguidade, como também foi criado em oposição à própria 
poesia moderna e a partir dela mesma. Em suma: a Bildung natural dos 
antigos é caracterizada por um impulso selvagem, não direcionado e não 
definido, que compõe um todo inter-relacionado, perfeito dentro de seus li-
mites; por detrás da Bildung artificial dos modernos encontra-se um enten-
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dimento emancipado e em plena atividade (lembremo-nos: na antiguidade, 
‘[...]no máximo, a teoria viria a se tornar uma serva do artista’, ou seja, o 
entendimento trabalhava em função do impulso e sob sua cega legislação): 
sua função “consiste em separar e misturar, daí por que Schlegel denomina 
a época em que vive de química”.19 O entendimento leva a exame, portanto, 
todas as partículas de um todo em inter-relação originária. 

Se a poesia antiga atinge a perfeição dentro de determinados limites, e se 
tais limites são despedaçados pela intervenção analítica de um entendimen-
to em plena atividade, um retorno àquela completude limítrofe e natural só 
pode ser alcançado via aproximação infinita – e tão somente se o próprio 
entendimento, responsável pela fragmentação em primeiro lugar, tomar as 
rédeas em direção a um objetivo por ele mesmo determinado. Como vimos 
até agora, o impulso originário a liderar a produção estética dos antigos é 
“[...] poderoso enquanto ímpeto, mas cego como líder”;20 o entendimento, 
agindo em função de uma fragmentação analítica, desagrega aquele todo 
em inter-relação originária; o que sobra dele é um impulso espontâneo e 
infinito, impulso que deve, a partir daí, ser submetido a uma rota previa-
mente estabelecida pelo próprio entendimento, legislador da Bildung ar-
tificial: “[...] a mesma força que determina o objetivo do todo determina 
também a direção da trajetória que guia e organiza todas as partes indivi-
duais”.21 Isto é, o entendimento separa e classifica – sua função, no entanto, 
não deve estar somente a serviço da fragmentação: ele também deve pavi-
mentar o caminho para a síntese. Deste modo, Antiguidade e modernidade 
informam-se mutuamente numa espécie de continuum – como a determi-
nação é recíproca, a antiguidade só se completa mediante um exame de sua 
própria natureza; exame que só se torna possível na modernidade. É tarefa 
da modernidade, portanto, ultrapassar sinteticamente a dicotomia estabe-
lecida – pela própria modernidade – entre antiguidade e modernidade.22

É somente na modernidade, sob a tutela do entendimento, que a teoria 
pode enfim se manifestar de forma emancipada. Schlegel aponta para a 
possibilidade de uma teoria regulatória – uma teoria-como-antídoto, que 
pudesse dar conta do diagnóstico traçado em Sobre o Estudo da Poesia 
Grega. Um gosto decadente – voltado antes para a satisfação imediata que 
para um belo ideal – “tende a imprimir a sua própria orientação à teoria 
(ou ciência), não recebendo qualquer orientação dela”.23 Há uma grande 
distância, portanto, entre a teoria que se mostra e aquilo que ela deveria ser: 
“Que a teoria até agora está longe de ser o que deveria”, diz-nos Schlegel,

já está patente no fato de ela não entrar em acordo consigo mesma. […] 
Sentimentos apáticos ou básicos, julgamentos confusos ou distorcidos, 
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intuições incompletas e lugares-comuns não somente produzem um 
sem número de conceitos e princípios individuais e incorretos como 
também dão origem a caminhos fundamentalmente inapropriados 
para a investigação, a princípios totalmente equivocados. Daí o caráter 
bifurcado da teoria moderna, inegável resultado de toda sua história. 
Em parte, verdadeiro reflexo do gosto moderno, o conceito destilado de 
uma praxis equivocada, governada pelo barbarismo; em parte, a cons-
tante e louvável busca por uma ciência universalmente válida. 24

A essência da antiguidade está em sua coesão – a da modernidade, na 
fragmentação. Na modernidade, o entendimento assume o governo e sub-
mete a teoria a um gosto decadente; a liderar a arte sem ter levado a exa-
me seus próprios conceitos, o entendimento só pode guiá-la em direção à 
imitação do particular, do interessante, guiá-la, portanto, para um esgo-
tamento de si mesma. A predominância do interessante na modernidade 
– em oposição à objetividade da arte na antiguidade – põe em evidência 
o seguinte problema: se o julgamento a respeito da qualidade no âmbito 
da arte deve ser orientado por uma teoria, os conceitos a fundamentar tal 
teoria devem ser válidos universalmente, sob pena de se perder a síntese 
pretendida; no entanto, a subjetividade latente nas obras modernas (o in-
teressante e particular) torna praticamente impossível a aplicação de uma 
teoria que sirva de ferramenta para um julgamento objetivo. Ademais, a 
aplicação de uma teoria que tão somente se oriente pela arte antiga poderia 
levar ao julgamento precipitado de que a poesia moderna não possui qual-
quer valor: julgamento que, para Schlegel, “contradiz de forma patente aos 
sentimentos”.25

Uma teoria que pretenda assumir as rédeas em direção a uma sínte-
se deve, portanto, “discernir o caráter da poesia moderna, explicar a ne-
cessidade da poesia clássica e, por fim, ser surpreendida e recompensada 
por uma justificativa verdadeiramente esplêndida da modernidade”.26 Ora, 
nasce assim a Teoria, como antídoto para (e criação de) uma modernidade 
frankensteiniana; e, com ela, seu caráter divinatório-romântico, pois que 
deve assumir as rédeas, apontar a direção! Justamente por isso, a Teoria 
deve operar como apêndice do próprio objeto de arte. Como apêndice, 
deve cuidar de um jogo de significação que transita entre o particular da 
obra e o universal da ideia. Na medida em que a obra só é obra para alguém, 
o processo crítico-teórico demanda cidadania no reino das artes – quer 
tornar-se, em si, também uma obra: o crítico, afinal, não constrói também 
um sentido para o objeto da crítica? O Athenäumsfragment 25 nos dá me-
lhor testemunho do processo: “Não raro”, diz nele Schlegel, “interpretar é 
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inserir aquilo que se deseja ou que é conforme a um fim, e muitas deduções 
são propriamente desvios. Prova de que erudição e especulação não são tão 
prejudiciais à inocência do espírito quanto se nos quer fazer crer. Pois não é 
mesmo uma infantilidade ficarmos alegremente espantados com o milagre 
que nós mesmos realizamos?”.27 Eis que, camuflado ao esforço de compre-
ender um objeto, ou interpretá-lo, subjaz um processo de construção – ou 
co-significação; neste processo, comumente não nos damos conta de que, 
ao pensarmos ter encontrado um sentido em determinado objeto, fomos 
nós mesmos a inseri-lo ali em primeiro lugar...28

Do primeiro romantismo em diante a coisa degringolou: assistimos, na 
chamada ‘era dos manifestos’, aos primeiros exercícios de uma Teoria que 
se ocupou de comunicar à arte o legado reflexionante de um Kant, de modo 
que a arte tornasse-se assunto da arte. Cada manifesto procurava pôr em 
marcha o caráter ‘divinatório’ da Teoria – cada ‘escola’ pretendia traçar as 
diretrizes teóricas que dariam a direção da ‘verdadeira arte’, excluindo as-
sim as manifestações divergentes. Ou, nas palavras de Morris Weitz, “cada 
qual clama ser a verdadeira teoria por ter formulado corretamente, numa 
definição real, a natureza da arte; e que as outras [teorias] são falsas porque 
deixaram de foram alguma propriedade necessária ou suficiente”.29 Não 
coincidentemente, a era dos manifestos assistiu às sucessivas investidas da 
Teoria no fazer artístico: a arte era estuprada por uma Teoria que lutava 
pela conquista de sua verdadeira autonomia, uma autonomia tão completa 
que dispensasse o próprio fazer artístico; ou, melhor dizendo – que o subs-
tituísse pelo discurso, médium de toda crítica.

Fosse na figura de um Greenberg (purismo, flatness e Pollock), de um 
Rosenberg (action painting e De Kooning) ou de um Steinberg (flatness re-
vived, Jaspes Johns, Rauschenberg), a Teoria parecia interferir cada vez mais 
no fazer artístico: e a contribuir, paulatinamente, com sua transformação 
em discurso, com seu empobrecimento. Das telas monocromáticas de um 
Malevitch ao expressionismo abstrato de um Pollock aos painéis verme-
lhos de um Rothko, as obras trocavam de lugar com a Teoria, tornando-se 
elas mesmas apêndices de um discurso teórico; ou ilustrações do discurso, 
como sugere Tom Wolfe. Enquanto os artistas, por seu turno, tornavam-se 
meros escravos da Teoria: seus executores. As palavras de Rosalind Krauss 
em seu texto Uma visão do modernismo são, neste sentido, esclarecedoras:

A história que víamos, de Manet até os impressionistas e Cézanne, e 
depois até Picasso, era como uma série de salas en enfilade. Em cada 
uma dessas salas o artista explorava, até os limites de sua inteligência 
e de sua experiência formal, os constituintes específicos do seu meio. 
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Seu ato pictórico tinha por efeito abrir a porta para o próximo espaço, 
fechando, simultaneamente, o acesso aos que o precedia. A forma e as 
dimensões do novo espaço eram descobertas pelo ato pictórico seguin-
te. Nessa situação instável, a única coisa acerca dessa posição instável 
prevista e claramente determinada era a via de acesso. Em 1965 era uma 
conclusão lógica que, para trabalhar no nível de Velásquez, Frank Stella 
tinha de pintar tiras.30

Frank Stella tinha de pintar em tiras! E por quê? Por que, se quisesse 
participar do jogo em trânsito no artworld, deveria se submeter à Teoria 
(flatness, planaridade, a santa planaridade purista de um Greenberg – fez 
carreira). Hilton Kramer traduzia, assim, o apelo de uma época: “Em suma: 
francamente, nos dias que correm, sem uma teoria para endossá-la, é im-
possível ver uma pintura”.31 O apelo parece esconder mais do que o que diz 
à primeira vista, de fato, mais do que o próprio Wolfe poderia, à época, 
ter extraído dele – pois que a arte não se transformou em Teoria da arte, 
como Wolfe sugere,32 mas, ao contrário, precisamente a Teoria se livrou dos 
seus excessos, do fazer artístico, do objeto de arte, etc. Bem pensado, isto 
significa que só é possível fruir uma obra contemporânea compreendendo 
a Teoria. Em última instância: não se frui a obra, frui-se a própria Teoria, 
como quem frui cerebralmente um conhecimento de ordem técnica, qual 
o binômio de Newton. 

Dos modernismos de Duchamp a Johns (Jasper) e Warhol, e daí a Kosu-
th e Baldessari foi um pulo: num primeiro momento a Teoria conquistou 
seu espaço como aparato discursivo, parte integrante e necessária de toda 
produção artística moderna; então aconteceu a Arte Conceitual, e a Teoria 
propôs, afinal, o próprio discurso sobre a arte como arte em si. Em seu fa-
moso ensaio de 1969, Arte Após a Filosofia, Joseph Kosuth decretaria: “toda 
arte (após Duchamp) é conceitual (em sua natureza) porque a arte só existe 
conceitualmente”.33 As fronteiras entre Teoria e arte se embaralhavam: pois 
que um artista deveria necessariamente questionar a natureza da própria 
arte, deveria, portanto, ilustrar o discurso teórico. O artista conceitual con-
cluía: “o século vinte trouxe um tempo que poderia ser chamado ‘o fim da 
filosofia e o início da arte’”.34 Kossuth bate na trave: como procurei argu-
mentar, o que de fato ocorre é o movimento contrário – o fazer artístico 
torna-se filosoficamente contaminado, preparando o terreno para o der-
radeiro coup teórico. Despida de sua contraparte ‘material’, a Teoria pode 
governar soberana; naturalmente, o que nos resta como arte é tão somente 
– o discurso. A famosa tela de John Baldessari em que se lê “everything is 
purged from this painting but art, no ideas have entered this work” serve de 
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prenúncio a uma era em que a própria tela [de fato, qualquer componente 
material] se faria inteiramente dispensável – a era de Arthur Danto. 

Quando da publicação de sua obra A Transfiguração do Lugar-Comum, 
em 1981 (em que Danto desenvolve suas reflexões sobre a arte e o problema 
dos indiscerníveis, apresentados originalmente no artigo de 1964, The Ar-
tworld), Danto leva três capítulos para fazer uma pergunta retórica:

Hoje em dia, às vezes é necessário fazer um esforço especial para dis-
tinguir a arte de sua própria filosofia. É quase como se a totalidade das 
obras de arte tivesse se condensado naquela parte delas mesmas que 
sempre foi interesse dos filósofos, de modo que muito pouco, ou quase 
nada, restou para o prazer dos amantes da arte. A arte é praticamente 
uma confirmação da teoria da história de Hegel, segundo a qual o Espí-
rito está destinado a tornar-se consciente de si. Ela reproduziu esse cur-
so especulativo da história tornando-se autoconsciente – a consciência 
da arte sendo arte sob uma forma reflexiva comparável à da filosofia, 
que é ela própria consciência da filosofia. Resta agora saber o que de-
finitivamente distingue a arte de sua própria filosofia, o que nos leva à 
questão de saber o que impede este livro, que é um exercício de filosofia 
da arte, de ser uma obra de arte à sua maneira, uma vez que as obras de 
arte se transfiguraram em exercícios de filosofia da arte. 35

Ora, a resposta, como normalmente ocorre, está contida na natureza da 
própria pergunta; pergunta esta proposta por – nós agora já podemos vis-
lumbrar – uma Teoria muito intencional. Com os olhos pregados em Andy 
Warhol e na arte pop da década de 60, Danto anunciará sua tese sobre o 
fim da arte: “quando a arte reconheceu que não havia uma aparência es-
pecial que devesse ser assumida como própria da obra de arte”.36 Segundo 
Danto, a arte produzida após a pop livrara-se das estruturas narrativas (do 
arreio das teorias) que ditavam aquilo que a arte deveria ser: tornou-se, 
neste sentido, arte pós-histórica – arte contemporânea. Em síntese, tradu-
zindo para a nossa língua: a Teoria deixou de estuprar a arte. Mas isso só 
pôde ocorrer após a Teoria ter garantido, para si mesma, a possibilidade 
do discurso como arte. Prossigamos na argumentação de Danto: se após 
o ‘fim da arte’ tudo pode ser uma obra de arte, a pergunta ‘o que é arte?’ 
deixa de fazer sentido. Uma definição filosófica da arte não poderia excluir 
nada, uma vez que a arte está a partir de então liberada da história (isto é, 
das definições históricas que tinham por função delimitar aquilo que ela 
deveria ser). Uma definição filosófica da arte que seja abrangente o bastante 
para captar todas as suas manifestações deve ser, portanto, essencialista e 
extra temporal. Ela deve assumir que as definições acerca da natureza da 
arte anteriores ao fim da arte não passaram de mascaramentos. Se o fim 
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da história da arte anuncia a validade artística de praticamente qualquer 
coisa, ele também torna imperativa uma definição trans-histórica da arte: 
todos os momentos históricos anteriores devem ser tomados em sua tota-
lidade, uma vez que a ‘essência’ da arte só se revela por meio da história. 
“A verdadeira descoberta filosófica”, diz Danto, “penso ser, na verdade, que 
não existe uma arte mais verdadeira do que outra, bem como não há uma 
única forma que a arte necessariamente deva assumir: toda arte é igual e 
indiferentemente arte”.37 

Voilà! A impossibilidade de uma definição filosófica da arte já havia sido 
apontada por Weitz décadas antes: “A arte, como a lógica do conceito mos-
tra, não possui um conjunto de propriedades necessárias e suficientes, daí 
porque uma teoria da arte é logicamente impossível e não meramente difí-
cil factualmente. A teoria estética tenta definir o que não pode ser definido 
no sentido requerido”.38 To cut it short, Danto tão somente leva a equação a 
sua conclusão lógica: se a definição do conceito ‘Arte’ é uma impossibilida-
de lógica, então qualquer coisa deve valer. Até mesmo seu livro! Voltemos 
ao Tom Wolfe – o epílogo de A Palavra Pintada encerra uma espécie de 
mau augúrio:

Estou disposto (agora que já vimos tanta coisa!) a predizer que no ano 
2000, quando o Metropolitan ou o Museum of Modern Art fizerem uma 
grande mostra retrospectiva da arte americana de 1945 a 1975, os três 
artistas que serão apresentados, as três figuras germinais do período, 
não serão Pollock, De Kooning e Johns – mas Greenberg, Rosenberg e 
Steinberg. Haverá grandes letreiros nas paredes, de 2,40m x 3,30m cada 
um, apresentando as passagens proteicas do período... um pouquinho 
de ‘superfície plana e fuliginosa’ aqui... um pouquinho de ‘arte de ação’ 
ali... e um bocadinho daquela ‘toda arte versa sobre arte’ mais adiante. 
Ao lado haverá pequenas reproduções da obra dos principais ilustrado-
res da Palavra daquele período, tais como Johns, Louis, Noland, Stella e 
Olitski. (Pollock e De Kooning terão uma importância um pouco maior, 
embora sem grande destaque, devido à relação mais simbiótica que tive-
ram a sorte de manter com os grandes Artistas da Palavra.)39

Wolfe estava obviamente errado em suas previsões, muito embora esti-
vesse correto em seu insight. Se pelo menos desde o advento da Arte Con-
ceitual, desde a conquista da mais completa autonomia da Teoria (aquele 
feito celebrado e manifesto no trabalho filosófico de Arthur Danto), obras 
filosóficas ou puramente conceituais não se tornaram tão populares isto 
não se deveu a alguma reviravolta teórica. A Teoria ainda se pretende au-
tônoma, e o discurso ainda se oferece como arte! Obras de arte que preten-
dem ilustrar discursos sobre a arte ainda proliferam, e – até onde eu posso 
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constatar – grande parte da arte produzida hoje ainda sofre os efeitos de 
um empobrecimento teórico no fazer artístico. A falha na previsão está em 
que não podemos dependurar discursos nas paredes ou fazê-los ocupar 
nossos jardins: no pequeno mundo daqueles que financiam o mercado da 
arte, ainda é chique comprar as tais obras de arte, as materiais, palpáveis 
e únicas, as obras de ‘aura’ benjaminiana. E livros – bem como obras pu-
ramente conceituais, ou ‘ideias’ –, afinal, não conferem ao seu possuidor o 
status de culturati, exclusividade da arte como adorno...40 
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Andrew Feenberg

Marcuse’s 
Phenomenology: Reading 

Chapter Six of 
One-Dimensional Man

In a critique of my views on Marcuse’s relation to phenomenology, John 
Abromeit claims that Marcuse’s borrowings from Heidegger and Husserl 
are limited. According to Abromeit he took only the notion that modern 
science and technology are not neutral but are biased toward the domina-
tion of nature. Abromeit thinks I exaggerate the importance of phenom-
enology for Marcuse in claiming more than this. Rather than replying to 
the details of his critique, I will present an analysis of the key text the in-
terpretation of which is in dispute, the sixth chapter of One-Dimensional 
Man, in which Marcuse refers to both Husserl and Heidegger. A careful 
engagement with Marcuse’s argument there shows the importance of his 
borrowings from phenomenology. I don’t disagree with Abromeit’s claim 
that Marcuse’s most fundamental intellectual commitment is to Marxism, 
but I think I can show that he appropriates the phenomenological concept 
of experience. This has significant implications for his political theory.

Chapter six of One-Dimensional Man presents a remarkable synthesis 
of phenomenological and Marxist concepts. Marcuse draws on four main 
sources: Lukács’ concept of reification, Heidegger’s concept of technology, 
Husserl’s late discussion of science and the lifeworld, and Horkheimer and 
Adorno’s theory of the impoverishment of experience under capitalism. 
The problem Marcuse poses is how to explain the connection between sci-
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ence, technology, and capitalism as a system of domination. The chapter 
begins by explaining the science-technology connection and then turns 
to the problem of explaining the political role of science and technology 
under capitalism. 

The original problematic was first articulated from within Marxism by 
Lukács in History and Class Consciousness. Lukács signaled the congru-
ence of modern scientific modes of thought and everyday experience under 
capitalism. 

What is important is to recognize clearly that all human relations (viewed 
as the objects of social activity) assume increasingly the form of objectivity 
of the abstract elements of the conceptual systems of natural science and 
of the abstract substrata of the laws of nature. And also, the subject of this 
‘action’ likewise assumes increasingly the attitude of the pure observer of 
these – artificially abstract – processes, the attitude of the experimenter. 

Lukács is describing the reification of experience through which it loses 
its human qualities and comes to resemble the “facts” of natural science.  
The “form of objectivity” to which he refers in this passage is the neo-Kan-
tian version of Kant’s “a priori” conditions of experience. Lukács modi-
fies this Kantian notion in his Marxist account of reification. Reification 
derives from the commodity structure of capitalism rather than from the 
structure of consciousness. 

Kant introduced the notion of preconditions of experience to explain 
the shaping power of the mind in the construction of the objective world. 
He argued, for example, that our experience of space could never have been 
built up by abstraction from particular spatial experiences since we would 
have had no way of locating them relative to each other “in space.” Spatial 
experience presupposes that the mind possesses a pure form of space that 
precedes and makes possible particular spatial experiences. This pure form 
is prior to experience, hence the term “a priori.” Kant calls such explana-
tions of experience by its preconditions “transcendental.”

The notion of the a priori structuring of experience goes through a long 
history in Hegel, Nietzsche and eventually in anthropology and sociology. 
In the social sciences it is brought down to earth in the concept of culture. 
The conditions of experience are no longer in the mind but in society. In 
Marxist applications these conditions arise from practices associated with 
the mode of production. In a vague naturalized form the Kantian concept 
now belongs to common sense, although the term “a priori” is still rel-
egated to the technical language of philosophers. But we are all aware that 
we tend to see what we expect to see, and that those expectations are due to 
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social or psychological conditions. In this form the idea of a priori precon-
ditions of experience is trivialized but fortunately also completely familiar.

Marcuse attempts to restore the full force of the idea in his account of 
the relation of science and technology. The history of rationality culmi-
nates in modern science. This form of rationality supersedes and replaces 
all earlier versions. In those earlier versions reason encountered a world of 
substantial things, each with a meaning and purpose encompassing and 
ordering the parts from which it is made up. Today we no longer believe 
in such teleological substances but instead are presented by scientific rea-
son with mechanical explanations of a purposeless nature. The things of 
experience are broken up into measurable components and the relations 
between these components explained causally, as a kind of natural ma-
chinery. 

This new concept of reason is the a priori of science, the precondition 
of its mode of experiencing and understanding the world. This is not the 
usual psychological account of science as the product of curiosity about the 
world. Curiosity certainly motivates scientists, but the point is that it is sat-
isfied in very different ways by very different kinds of explanations. Mod-
ern science brings a specific prior expectation to experience, the expecta-
tion that everything can be understood as a fact and its workings thereby 
revealed. 

What is the structure of this new a priori? It has two essential features, 
quantification and instrumentalization. Science does not address experi-
ence in its immediacy but transforms everything it encounters into quanti-
ties. This stance eliminates purpose from the world; quantities are alien to 
values. This is the basis of the value-neutrality of science, its indifference to 
the good and the beautiful in the interests of the true. But values do exist 
and require some sort of place in the universe. Hence correlated with the 
quantified reality of science there is an inner world in which everything 
associated with value takes refuge. This inner world of subjective feelings is 
excluded from the objective world science explains. 

That world, now stripped of any valuative features and disaggregated, 
is exposed to unrestrained instrumental control. Within the framework 
of scientific research this instrumentalism is innocent enough. Science 
learns by manipulating its objects in experiments. The prior quantification 
of these objects makes it possible to draw precise conclusions from these 
manipulations. But the innocence of science is lost when the possibilities 
of instrumental control opened by the a priori of science are exploited on 
a much larger scale by technology. This is the inner connection between 
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science and technology. It reveals the inherently technological nature of 
science hidden in the cloister of the lab. Thus Marcuse writes, “The science 
of nature develops under the technological a priori which projects nature as 
potential instrumentality, stuff of control and organization”. 

In support of this view Marcuse cites several passages from Heidegger’s 
writings on science and technology. Heidegger explains that what he calls 
the “essence of technics” – Marcuse’s a priori – is the basis of mechaniza-
tion. “Modern man takes the entirety of Being as raw material for produc-
tion and subjects the entirety of the object-world to the sweep and order of 
production.” “…the use of machinery and the production of machines is 
not technics itself but merely an adequate instrument for the realization of 
the essence of technics in its objective raw materials”. 

Thus the unity of science and technology lies in the fact that the quan-
tifiable reality of science is an instrumentalizable reality for society. What 
for science is a measurable object of experiment and explanation is raw 
material for production in society. In both cases the a priori concept of 
the object precedes and makes possible its appropriation by rational theory 
and practice. The connection between science, technology and society is 
the a priori form of experience they share. 

This brings us to the turning point in Marcuse’s chapter six. From here 
on he is engaged in developing the notion that technological rationality 
is derived from the practices of capitalism. He quotes Horkheimer and 
Adorno, who make this connection in terms of the capitalist transforma-
tion of labor: “By virtue of the rationalization of the modes of labor, the 
elimination of qualities is transferred from the universe of science to that 
of daily experience”. Marcuse then sets out to demonstrate the basis of this 
parallelism.

He argues that the structure of modern scientific reason is adjusted to 
the requirements of a “universe of self-propelling, productive control”. It is 
not the goals of science or its particular theories that are so determined but 
the structure of scientific rationality. “The projection of nature as quantifi-
able matter…would be the horizon of a concrete societal practice which 
would be preserved in the development of the scientific project”. How has 
this come about? Marcuse rejects a causal explanation and turns instead to 
Husserl’s phenomenological analysis of the relation of science to the life-
world of everyday experience.

According to Husserl, the basic a priori form of the scientific enterprise, 
its concepts and methods, derive from the lifeworld and are not the au-
tonomous creations of pure reason they appear to be. The concept of “life-
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world” refers to everyday experience. Husserl understands this experience 
not in terms of the famous sense data of empiricism but as a system of 
meanings immediately available to consciousness and enacted in ordinary 
practice. In Heidegger a similar concept is called simply “world”. For both 
these phenomenological thinkers, theory derives ultimately from a corre-
sponding lifeworldly reality. Such is the case with science. 

Marcuse writes that the lifeworld is a “specific mode of ‘seeing’…within 
a purposive practical context”. Under capitalism that context is the project 
of the domination of nature. “Individual, non-quantifiable qualities stand 
in the way of an organization of men and things in accordance with the 
measurable power to be extracted from them. But this is a specific, socio-
historic project, and the consciousness which undertakes this project is the 
hidden subject of Galilean science.” That subject is the bourgeoisie, or, in 
another reading of Marx, capital itself.

The concept of “project” Marcuse introduces in this passage derives 
from Sartre. Sartre employed the term to emphasize the freedom of the 
subject to choose its path in life. A project is not a particular plan of action; 
it is based on what Heidegger called the “projection” of a world, that is, an 
ordering of experience around a certain way of being in the world. Particu-
lar plans become possible only within a projection of this sort. In Sartre 
and Heidegger these terms are metaphysical categories of individual ex-
istence but Marcuse historicizes them as civilizational categories. As such 
they refer to the freedom of whole societies to change their world.

Marcuse concludes that the congruence of science, technology and so-
ciety at the level of the form of experience is ultimately rooted in the so-
cial requirements of capitalism and the world it projects. As such science 
and technology cannot transcend that world. Rather, they are destined to 
reproduce it by their very structure. They are thus inherently conserva-
tive, but not because they are ideological in the usual sense of the term, 
or because their understanding of nature is false. In fact Marcuse never 
calls into question the cognitive value of science and technology. Rather, 
they are conservative because they are intrinsically adjusted to serving a 
social order which views being as the stuff of domination. “Technology”, 
he writes, “has become the great vehicle of reification”.

On this account capitalism is more than an economic system; it is a 
world in the phenomenological sense of the term. This world is a historical 
project, that is, it is only one possible world among those that have arisen 
in the course of time. Its features become clear in their unique specific-
ity in the contrast with another world, the ancient Greek world. Marcuse 
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explains that alternative in chapter 5 as background to his discussion of 
science in chapter 6. 

The a priori form of this Greek world is articulated in the writings of 
Aristotle. For the Greeks, things are not functional units awaiting trans-
formation and recombination, but rather they are “substances.” As such 
they are more than the sum of their mechanically related parts. They have 
an inner core which holds them together in the face of change. This core 
sustaining them in being combines logos and eros. They exhibit both ra-
tional structure and orientation toward a “desired” end, their telos. The 
word Aristotle introduces to talk about that core is “essence.” It is the dy-
namic center of the thing’s being which drives it toward perfection. When 
he says that “man is a rational being” he knows perfectly well that many 
men are irrational much of the time. The point is that the essence of man, 
the highest potentiality of the species, is rationality. Here “is” and “ought,” 
value and fact are harmonized. As potentiality value belongs to the objec-
tive world of things rather than being reduced to an inner fantasy as in the 
modern projection of being. 

In practical terms, this conception is realized in technē, the knowledge 
associated with craft production and artistic creation in ancient Greece. 
Like natural objects artifacts have an objective essence. But unlike natu-
ral objects artifacts cannot realize that essence through an inner dynamic. 
They require the help of a craftsman. Technē thus incorporates the ends as 
well as the means, the final cause as well as the matter, form and skills of 
the maker. 

Marcuse does not envisage a return to the Greek world. That is neither 
possible nor desirable. But he does attempt to reconstruct in modern terms 
the Greek idea of potentiality as the unity of value and fact. The catastro-
phe of Enlightenment as Marcuse understands it can only be overcome 
through the emergence of an alternative rationality based on a different 
modern mode of “seeing” in the lifeworld. But this implies that capital-
ism is simply one possible form of modern society. Later chapters of One-
Dimensional Man and especially An Essay on Liberation outline an alter-
native. Both capitalism and this alternative share the destruction of the 
naturalized form of teleology exemplified by the Greek world. Instead they 
project being in a historical form, in capitalism as the object of domination 
or in the alternative in terms of the fulfillment of human needs.

The development of the argument is anticipated in a sort of précis of 
One-Dimensional Man Marcuse wrote while teaching in France in the late 
1950s. This précis contains once again a significant reference to Heidegger, 
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but not to Heidegger the critic of technology. Instead, Marcuse goes back 
to Being and Time for a conception of technology as intrinsically oriented 
toward human needs. 

A machine, a technical instrument, can be considered as neutral, as 
pure matter. But the machine, the instrument, does not exist outside an 
ensemble, a technological totality; it exists only as an element of technicity. 
This form of technicity is a “state of the world,” a way of existing between 
man and nature. Heidegger stressed that the “project” of an instrumen-
tal world precedes (and should precede) the creation of those technologies 
which serve as the instrument of this ensemble (technicity) before attempt-
ing to act upon it as a technician. In fact, such “transcendental” knowledge 
possesses a material base in the needs of society and in the incapacity of 
society to either satisfy or develop them. I would like to insist on the fact 
that the abolition of anxiety, the pacification of life, and enjoyment are 
the essential needs. From the beginning, the technical project contains the 
requirements of these needs….If one considers the existential character of 
technicity, one can speak of a final technological cause and the repression of 
this cause through the social development of technology.

This is a peculiar passage. It translates Heidegger’s transcendental 
analysis of worldhood as a system of instrumentalities based on a general-
ized concept of “care” into the historically specific concept of technicity. 
Marcuse identifies technicity with the system of modern technology. Hei-
degger’s “care” has become the orientation toward human needs which is 
intrinsic to instrumental action as such, including modern technology. But 
it has been blocked by capitalism which serves domination first and fore-
most. Thus what Heidegger thought of as an ontology of instrumental ac-
tion unifying human being and world in terms of an unspecified possible 
end has become a normative account of the failure of technology to realize 
its a definite proper end! Marcuse sets up the contrast between a truncated 
technological a priori aimed exclusively at domination and an alternative 
a priori that would fulfill the telos of technology. In pursuit of that telos, 
the alternative would create a harmonious society reconciled with nature. 
Technology is not neutral, but rather it is ambivalent, available for two dif-
ferent developmental paths. 

Compressed in these few lines is the move Marcuse made in the early 
1930s from Heidegger to Marxism via Hegel and Marx’s Economic and 
Philosophical Manuscript of 1844. In the Manuscripts Marx describes the 
ontological unity of man and nature in terms of need and labor. Translated 
into Heideggerian terms, this would be equivalent to being-in-the-world 
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as the ontological condition realized in everyday instrumental action. But 
Marx’s notion has a normative character Heidegger’s does not. The fulfill-
ment of rich and complex human needs through the application of hu-
man capacities and powers in labor contrasts with the impoverishment 
and alienation of capitalism. In Heidegger’s case there is, to be sure, what 
Marcuse calls a “final technological cause” but it is left completely vague, 
relative to the contingent world of Dasein. Why given these differences, 
did Marcuse retain this curious reference to Heidegger? No doubt because 
he needed the concept of transcendental project to ground the opposition 
of capitalism and socialism in a historicized theory of the preconditions of 
experience.

The progressive alternative Marcuse imagines would have a different 
mode of experience from the prevailing one. “The leap from the rationality 
of domination to the realm of freedom demands the concrete transcen-
dence beyond this rationality, it demands new ways of seeing, hearing, feel-
ing, touching things, a new mode of experience corresponding to the needs 
of men and women who can and must fight for a free society.” Marcuse 
develops this idea in An Essay on Liberation with his theory of the “new 
sensibility.” The new sensibility projects an aesthetic lifeworld oriented to-
ward needs rather than domination. It would be technological but in a dif-
ferent way. It would respect the potentialities of its objects, both human 
and natural. 

Potentiality in this sense harks back to Aristotelian essentialism but re-
fracted through Hegel’s historical conception of being. Thus what Marcuse 
calls potentiality is not a metaphysical attribute but emerges from actual 
struggles of human beings. Those struggles are based on the imaginative 
capacity to project a better future and to understand and appreciate the life 
enhancing qualities of nature. Marcuse’s idea of potentiality is a dynamic 
future oriented principle rather than an “essence” in the Aristotelian sense. 
But it remains unclear throughout Marcuse’s work how the alternative es-
capes the critique of quantification and instrumentalization so powerfully 
developed in chapter six of One-Dimensional Man. 

Marcuse’s quasi-phenomenological analysis of technology intersects 
with the analysis of Horkheimer and Adorno in Dialectic of Enlightenment 
at two principal points. These two points are the critique of quantification 
and the telos of technology. In each case Marcuse’s transcendental argu-
ment clarifies the Frankfurt School revision of Marxism but it does not 
fully resolve its difficulties.

According to Dialectic of Enlightenment universal quantification be-
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trays the real power of thought. “The reduction of thought to a mathemati-
cal apparatus condemns the world to be its own measure.” The expulsion 
of essences through the reduction of things to their measurable aspects 
leaves thought helpless to criticize or “measure” the world. Science is thus 
complicit with the system of domination that prevails under capitalism. 
As we have seen in the passage from Dialectic of Enlightenment Marcuse 
quotes, this complicity involves more than supplying capital with the ma-
chines it needs; it also corrupts experience itself through the mediation 
of the quantifying practices of capitalism in everyday life. Abstract labor 
and the fetishism of commodities become touchstones of experience, strip-
ping it bare of normative qualities. The elimination of a proper measure 
of society deprives the individuals of a basis on which to resist conformity 
to its demands. This is what Marcuse describes as “one-dimensionality.” 
His analysis is anticipated in its main lines in Dialectic of Enlightenment. 
But Horkheimer and Adorno do not explicitly elaborate the concept of the 
experiential a priori Marcuse introduces to explain the unity of the various 
types of one-dimensionality recognized by the Frankfurt School.

This analysis of quantification is difficult to reconcile with the second 
common point. Like Horkheimer and Adorno, Marcuse believes that tech-
nology arose in the struggle for self-preservation. Reason is the instrument 
of life. Its immanent telos is thus fixed at the outset as life affirming, not de-
structive. Yet under capitalism the final achievement of technical mastery 
has been perverted into a means of domination. This perversion affects not 
only the design of machines but the structure of modern reason itself. 

In Dialectic of Enlightenment all this is condensed into a passage in 
which the authors describe the ambivalence of the machine as both repre-
sentative of humanity as a whole and an instrument of domination.

The thing-like quality of the means, which makes the means universally 
available, its “objective validity” for everyone, itself implies a criticism of 
the domination from which thought has arisen as its means. On the way 
from mythology to logistics, thought has lost the element of reflection on 
itself, and machinery mutilates people today, even if it also feeds them. 
In the form of machines, however, alienated reason is moving toward a 
society which reconciles thought, in its solidification as an apparatus both 
material and intellectual, with a liberating living element, and relates it 
to society itself as its true subject….Today, with the transformation of the 
world into industry, the perspective of the universal, the social realization 
of thought, is so fully open to view that thought is repudiated by the rulers 
themselves as mere ideology.
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In sum, the machine arose as a product of thought dedicated to survival, 
i.e. reason. The element of domination implicit in that origin has overtaken 
the power of reflection that also belongs essentially to thought. But the 
alienated remainder of reason embodied in machines is an objective real-
ity and as such refers to a universal subject, humanity as a whole, and not 
simply its owners. Its objectivity implies that it should be controlled by all 
in the interests of all. This would be the “universal, the social realization of 
thought” which is obstructed by the existing capitalist society. The avail-
ability of the apparatus for this purpose is now so obvious to the simplest 
reflection that the “rulers” must reject thought itself as ideological to main-
tain their power. 

Here we have a slightly different formulation of the telos of reason than 
Marcuse’s, but the dilemma they arrive at is similar. They agree on the ori-
gin of reason and bemoan its truncated form in modern society. According 
to Horkheimer and Adorno, modern scientific-technical rationality is both 
committed to domination by its quantifying reduction of the real, and des-
tined to appropriation by humanity as a whole through its objective form 
as machinery. The mutilated capacity for reflection must be recovered to 
realize this destiny. Only in reflection can human beings recognize their 
natural limitations and thereby moderate their struggle to dominate na-
ture. A reflective humanity can orient the struggle with nature toward its 
true goal, the preservation and furtherance of life. According to Marcuse, 
modern scientific-technical rationality is involved in domination, but can 
be re-appropriated through the emergence of a new form of experience that 
would recover its original purpose, which is the preservation of life. This 
would be a two dimensional experience responsive to the potentialities of 
people and things. 

Marcuse’s transcendental framework leads to a far more radical conclu-
sion than the bare emphasis on reflection in Dialectic of Enlightenment. 
Horkheimer and Adorno do not explain what positive motive could move 
masses of people to reflect nor what reflection would reveal to them beyond 
their own limits. To save Enlightenment from itself those masses would 
have to overcome the damage suffered by their experience and reason at 
the hands of the system. Perhaps the implausibility of such a development 
explains the growing gap between Horkheimer and Adorno’s theory and 
the real practice of politics. That gap finally culminates in their violent 
rejection of the New Left. The New Left was received very differently by 
Marcuse. On the basis of his analysis of the movement, he imagined a new 
a priori of experience. Under that new apriori an orientation toward poten-
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tiality would release the critical power of reflection. In effect, he developed 
a substitute for the original Marxist theory of class consciousness and on 
that basis conceived a unity of theory and practice once again. This is the 
significance of Marcuse’s appropriation of phenomenology for Marxism. 

However, neither Horkheimer and Adorno nor Marcuse have a clear 
explanation for how a quantifying science would be appropriated in the 
context of the socialist reform of reason they project. This is a fatal incon-
sistency in the Marxist critique of modern rationality. It is already visible 
in Lukács’ theory of reification which is the source of all such critiques. 
Lukács too criticizes the quantification of being under capitalism. All the 
phenomena of scientific and technical progress, economic markets, the 
transformation of the labor process, bureaucratization of the economy and 
the state, are tied together by a reifying logic stemming ultimately from the 
fetishism of commodities. But Lukács is forced to admit that the quantifi-
cation of nature contributes to scientific progress whereas the same method 
applied to society is a reactionary tool of capitalism. Properly understood, 
society is subject to a qualitative historical account. He never explains how 
the two contradictory sides of this equation might come together in a so-
cialist technology, both scientific and social, both quantitative and qualita-
tive. The lacuna is critical for the Frankfurt School. If technological domi-
nation is conceived as the simple realization of the quantifying procedures 
of science then the quasi-transcendental argument would seem to exclude 
socialism.

I have proposed a solution to this conundrum as it appears in Lukács 
which I can outline briefly here. This solution can be formulated in Mar-
cuse’s terms. All these theories confuse the shared a priori condition of 
science and technology with a unity of purpose their realizations need not 
share. For this reason Habermas, among others, has suggested that the term 
“domination” is inappropriate as a description of the scientific-technical 
a priori; “control” would be a better description of the basis of scientific-
technical rationality with “domination” reserved for human relations.

Without going as far as Habermas in restricting the use of the concept 
of domination, it is still important to note that the link between capitalism 
and science is fundamentally methodological. The economic system and 
scientific research share an emphasis on quantification, as exemplified by 
commodity fetishism and measurement. The concept of domination seems 
inappropriate as a description of this link. To get from cognitive method 
to the social fact of domination an essential mediation is required. That 
mediation is the design process. I design quantification and instrumen-
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talization may be realized concretely in technology in the interests of a 
dominating power. 

It may be objected that this distinction between science and technology 
has been outdated by the new “technoscience.” Like Heidegger, Marcuse 
seems to have adopted something like that notion even before it was for-
mulated in science and technology studies by constructivism. There are 
certainly domains in which the distinction is difficult to make but these 
domains are still fairly marginal to the central productive activities of 
modern societies. It would be a mistake to confound science and technol-
ogy while we can still make a meaningful distinction between research in 
fields such as computer science and engineering and the production that 
goes on in computer and construction companies. The all important quali-
fication of the working population for self-rule would simply be overlooked 
if workers were inappropriately subject to criteria of scientific competence 
irrelevant on an assembly line or a construction site. 

But Marcuse did not clearly distinguish between the emergence un-
der socialism of new scientific concepts and methods and another social 
process leading to new technological designs. This leaves the impression 
that socialism awaits an unimaginable cognitive advance – a new science 
– rather than much simpler technical changes well within our reach today. 

Despite the possibility of confusion seized on by his many critics, Mar-
cuse was certainly aware of the difference between scientific and techno-
logical advance. He rejects regression to a qualitative physics, but argues 
that science and technology can again incorporate an objective final cause. 
Rational teleology returns but as an attribute of artifacts rather than na-
ture. He writes, “the technical mastery of final causes is the construction, 
development, and utilization of resources (material and intellectual) freed 
from all particular  interests which impede the satisfaction of human needs 
and the evolution of human faculties. In other words, it is the rational en-
terprise of man as man, of mankind”. Here the original telos of rationality 
is restored. Marcuse’s earlier Marxified reading of Heidegger echoes loudly 
in this passage.

It is not easy to work out all the implications of this conclusion in the 
context of Marcuse’s concept of experience. Recall the structure of his 
analysis: the social practices of capitalism shape a lifeworld to which cor-
responds the basic quantifying and instrumentalizing practices of mod-
ern science. Realized in social institutions and technology, those capitalist 
practices also determine the lifeworld of all members of society. The circle 
of theory and practice is closed. The same a priori reigns over scientific-
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technical rationality and experience. The hope of the Frankfurt School is 
that a different a priori of experience may emerge compatible with modern 
science and technology but one that does not blind human beings to other 
dimensions of reality. That alternative a priori would have to enable re-
search and design without identifying being itself with the fungible, mea-
surable stuff they project. 

A close reading of Lukács’ version of this argument in History and Class 
Consciousness shows him to waver between two versions of such an a prio-
ri. In one version it seems that the revolution would dereify society in abol-
ishing capitalism. But in another version socialism is described as a long 
term process. In the course of that process the reified form of objectivity of 
social institutions becomes the occasion for particular acts of dereification 
in one sphere after another. In this alternative version dereification would 
respond to specific motives in each case arising from the new social context 
of socialist society rather than appearing out of the blue as a new dispensa-
tion. The first version is the one usually identified with Lukács’ theory and 
dismissed as utopian, however, many passages support the second version.

Translated into Marcuse’s terms, the equivalent of the first version 
would be the replacement of capitalist technological rationality and its cor-
responding mode of experience with a new socialist rationality and mode 
of experience. Marcuse seems to be saying something like this in several 
of the passages quoted above. But when one examines closely what he ex-
pects of his new technology, the argument seems much less radical. He too 
seems to have a more realistic second version in which the recognition of 
potentialities guides and limits technical designs based on the acquired 
knowledge of nature. He writes, “The critique of technology aims neither at 
a romantic regression nor at a spiritual restoration of ‘values.’ The oppres-
sive features of technological society are not due to excessive materialism 
and technicism. On the contrary, it seems that the causes of the trouble are 
rather in the arrest of materialism and technological rationality, that is to 
say, in the restraints imposed on the materialization of values.” 

One way of understanding this more modest claim would be to distin-
guish the technological a priori from actual technology and to argue that 
changing the one leaves the other intact, available for different and more 
humane applications. On this account the technological a priori would be 
biased toward domination while actual machines would be neutral. This is 
an all too Heideggerian solution. It is hard to believe that Marcuse sought 
a “free relation” to technology through a purely ontological change in its 
meaning. For Marcuse the ontological level of the a priori meaning of tech-
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nology and the ontic level of actual technologies are inextricably linked. 
I believe that a coherent position is implied in Marcuse’s rather confus-

ing oscillation between an overly ambitious program and rather modest 
concrete suggestions. He is trying to say that the technical relation to reali-
ty contains an inherent potential for domination. Because the link between 
capitalism and science is primarily methodological science can be said to 
be neutral with respect to the ideologies and values circulating in society. 
However, its very neutrality cancels the consideration due to the potentiali-
ties of human beings and things. It is conservative in its social implications 
to the extent that the prevailing technological designs ignore those poten-
tialities as well. But the technological design process is not predestined to 
domination. Technology is essentially bound up with the powers that be 
in a way science is not. Design is directly controlled by the ruling interests 
and responds directly to those interests. The important link between tech-
nology and capitalism is not pure method but a particular type of applica-
tion of the method. 

Counter-acting the tendency toward domination implicit in technical 
action requires what Marcuse calls the “materialization of values.” Designs 
answering to such materialized values are routinely found in pre-capitalist 
societies. This is the work of craft. But craft belongs to societies of scarcity 
in which class domination is based not on technology but on myth and 
force. 

Under capitalism craft traditions are abandoned and the underlying 
population has no access to the design process. Capitalism revolutionizes 
production and subordinates the whole society to technical power which 
becomes the new source of legitimacy. Thus capitalist technology fully 
unfolds its potential for domination not only at the level of its particu-
lar objects but generally, socially. This situation can be reversed through a 
changed design process which takes into account the human potentialities 
projected by a socialist a priori. 

In sum, technological domination is neither extrinsic to technology, 
nor inevitable wherever technology is employed. Using machinery to in-
crease productivity, for example, only serves capitalism where it is part of a 
strategy aimed at increasing private profits. Unchecked by other consider-
ations, such a strategy may determine designs harmful to workers and the 
environment. Different machine designs respectful of the potentialities of 
workers and the environment are possible. 

Design is the mediation through which the potential for domination 
contained in scientific-technical rationality enters the social world as a 
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civilizational project. Capitalism realizes that potential by extending it 
without limit to every aspect of nature and human beings: “When technics 
becomes the universal form of material production, it circumscribes an 
entire culture; it projects a historical totality – a world”. The break with that 
world does not immediately transform science, although in the long run it 
may have consequences for the scientific conception of reality. However, 
the break does require an immediate engagement with technology in the 
interests of human beings and nature.

Here is how Marcuse summarized his concept of technological change 
at the UNESCO conference on Marx in the midst of the May Events of 
1968:

This is the notion of the rupture with the continuum of domination, 
the qualitative difference of socialism as a new form and way of life, not 
only rational development of the productive forces, but also the redirection 
of progress toward the ending of the competitive struggle for existence, 
not only abolition of poverty and toil, but also reconstruction of the social 
and natural environment as a peaceful, beautiful universe: total transvalu-
ation of values, transformation of needs and goals. This implies still anoth-
er change in the concept of revolution, a break with the continuity of the 
technical apparatus of productivity which, for Marx, would extend (freed 
from capitalist abuse) to the socialist society. Such “technological” continu-
ity would constitute a fateful link between capitalism and socialism, because 
this apparatus has, in its very structure and scope, become an apparatus 
of control and domination. Cutting this link would mean, not to regress in 
the technical progress, but to reconstruct the technical apparatus in accor-
dance with the needs of free men.

The socialist a priori is an Aufhebung of technological rationality that 
truly cancels and preserves the reified objectivity of the world. 
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O capítulo 6 de o Homem Unidimensional apresenta uma memorável 
síntese de conceitos fenomenológicos e marxistas. O problema que Marcu-
se coloca é como explicar a conexão entre ciência, tecnologia e capitalismo 
enquanto um sistema de dominação. A problemática originariamente foi 
articulada a partir do marxismo, através de Lukács em seu História e Cons-
ciência de Classes (History and Class Consciousness). Lukács sinalizou a 
congruência entre os modos de pensamento científico moderno e da expe-
riência cotidiana no capitalismo.

O que é importante é reconhecer claramente que todas as relações hu-
manas (vistas como objetos de atividade social) assumem de modo cres-
cente a forma da objetividade dos elementos abstratos dos sistemas con-
ceituais da ciência natural e dos substratos abstratos das leis da natureza. 
E, também, o sujeito dessa “ação” assume igualmente de modo crescente a 
atitude de observador puro desses- artificialmente abstratos- processos, a 
atitude daquele de experimenta.

Lukács está descrevendo a reificação da experiência através da qual ela 
perde seus atributos humanos e se torna semelhante aos “fatos” da ciência 
natural.
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Esse é o pano de fundo geral para a análise de Horkheimer e Adorno 
em a Dialética do Esclarecimento (Dialectic of Enlightenment). Eles focam 
na crítica a quantificação e apresentam a idéia de um telos originário da 
tecnologia.  Em cada caso os argumentos de Marcuse esclarecem a revisão 
do marxismo feita pela Escola de Frankfurt, mas não resolve plenamente 
as suas dificuldades.

De acordo com a Dialética do Esclarecimento, a quantificação universal 
trai o real poder do pensamento. “A redução do pensamento a um aparato 
matemático condena o mundo a ser a sua próprio medida”. A expulsão 
das essências através da redução das coisas a seus aspectos mensuráveis 
impossibilita o pensamento de criticar ou de “medir” o mundo. A ciência 
figura portanto como cúmplice do sistema de dominação que prevalece 
no capitalismo. Essa cumplicidade vai além de simplesmente fornecer ao 
capital a máquina que este precisa; ela também corrompe a experiência ela 
mesma através da mediação das práticas quantificadoras do capitalismo no 
cotidiano. O trabalho abstrato e o fetichismo da mercadoria se tornam as 
pedras de toque da experiência, despindo-a de todas as qualidades norma-
tivas. A eliminação de uma medida apropriada da sociedade priva os indi-
víduos de fundamento para resistir à conformidade de suas demandas. Isto 
é o que Marcuse descreve como a “unidimensionalidade”.  A sua análise é 
antecipada em linhas gerais na Dialética do Esclarecimento.

Essa análise de quantificação é difícil de conciliar com a noção que esses 
pensadores compartilham de que a razão é essencialmente um instrumen-
to da vida. O seu telos imanente é portanto fixo desde o princípio como 
afirmação da vida, não destrutivo. No entanto, mediante o capitalismo a 
maestria técnica foi transformada em um meio de dominação. Essa trans-
formção afeta não somente o design das máquinas, mas também a estrutu-
ra da razão moderna ela mesma.

Na Dialética do Esclarecimento tudo isso é condensado em uma passa-
gem na qual os autores descrevem a ambivalência da máquina como algo 
que representa a humanidade como um todo, ao mesmo tempo que  se 
apresenta como um instrumento de dominação. 

O atributo de coisa dos meios, o qual torna os meios universalmente 
disponíveis- a sua “validade objetiva”- para todos, em si mesmo implica em 
uma crítica da dominação da qual o pensamento surge como seu meio.  No 
caminho da mitologia para a logística, o pensamento não só perdeu o seu 
elemento de reflexão sobre si próprio, como também o maquinário mutila 
as pessoas, apesar de as alimentar. Na forma de máquinas, no entanto, a 
razão alienada está se movendo em direção à uma sociedade que concilia 
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pensamento - em sua solidificação como um aparato tanto material como 
intelectual-  e um elemento de liberação vivo, relacionando-o a sociedade 
ela mesma enquanto seu sujeito verdadeiro. 

Em suma, a máquina surgiu como um produto do pensamento dedicado 
à sobrevivência, isto é, a razão. O elemento de dominação implícita naquela 
origem assumiu o poder de reflexão que também pertence essencialmente 
ao pensamento. Mas a sobra alienada da razão corporificada nas máquinas 
é uma realidade objetiva e como tal refere-se a um sujeito universal, a hu-
manidade como um todo, e não simplesmente a seus proprietários. A sua 
objetividade significa que ela deveria ser controlada por todos em interesse 
de todos. Isso seria a “realização universal, social do pensamento”, a qual é 
obstruída pela sociedade capitalista existente.

Adorno, Horkheimer e Marcuse concordam a respeito da origem da ra-
zão e lamentam a sua forma truncada na sociedade moderna.   De acordo 
com Horkheimer e Adorno, a racionalidade técnico-científica moderna é 
igualmente comprometida com a dominação por sua redução quantifica-
dora do real, bem como destinada à apropriação pela humanidade como 
um todo através da sua forma objetiva como maquinário. A capacidade de 
reflexão mutilada deve ser recuperada para realizar esse destino. Somente 
na reflexão é que os seres humanos reconhecem as suas limitações natu-
rais e assim moderam a sua luta de dominar a natureza. Uma humanidade 
reflexiva pode orientar a luta com a natureza em rumo a seu verdadeiro 
objetivo: a preservação e a proteção da vida. De acordo com Marcuse, a ra-
cionalidade técnico-científica está envolvida na dominação, mas ela pode 
ser reapropriada através da emergência de uma nova forma de experiência 
que restauraria o seu propósito original, a saber, a preservação da vida. Isto 
seria um modo de experiência em resposta as potencialidades das pessoas 
e coisas.

Marcuse chega a conclusões muito mais radicais  a partir de sua crí-
tica da ciência e tecnologia do que simplesmente uma ênfase na reflexão 
em a Dialética do Esclarecimento. Horkheimer e Adorno não explicam que 
motivo poderia mover as pessoas a refletir, tampouco qual reflexão seria 
revelada a elas para além de seus limites. Para salvar o Esclarecimento de si 
mesmo aquelas pessoas deveriam superar o dano causado por sua experi-
ência e pela razão nas mãos do sistema.

Talvez a implausibilidade de tal desenvolvimento explica o crescente 
hiato entre a teoria de Horkheimer e Adorno e a real prática política. Tal 
hiato finalmente culmina na rejeição por parte deles da Nova Esquerda.

A Nova Esquerda foi recebida de forma bem diferente por Marcuse. 
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Com base em sua análise de movimento, ele imaginou uma nova estrutura 
de experiência. A partir de tal estrutura nova, uma orientação rumo a po-
tencialidade liberaria o poder crítico da reflexão. Ele então desenvolveu um 
substituto para a teoria original de Marx acerca da consciência de classe e 
com base nisso concebeu uma unidade da teoria e prática novamente. Isto 
é o que há de mais significante na apropriação da fenomenologia por Mar-
cuse para o marxismo.

O ponto de partida de Marcuse é o mesmo que a crítica de Lukács à 
cientifização da cultura que influencia Adorno e Horkheimer. A “forma de 
objetividade” científica à qual Lukács se refere na passagem que eu citei no 
início desse artigo é a versão neo-kantiana das condições de experiência 
“a priori” kantianas. Lukács modifica essa noção kantiana em seu relato 
marxista de reificação. Reificação vem da estrutura  de fetichismo da mer-
cadoria capistalista ao invés da estrutura de consciência.

Kant introduziu a noção de pré-condições da experiência para expli-
car o poder formador da mente na construção do mundo objetivo. As for-
mas puras da mente são anteriores a experiência, por isso o termo “a prio-
ri”. Kant chama as explicações da experiência por suas pré-condições de 
“transcendentais”.

A noção de estruturação da experiência a priori é finalmente materiali-
zada  no conceito de cultura. As condições da experiência não estão mais 
na mente, mas na sociedade. Em aplicações marxistas essas condições sur-
gem de práticas associadas com o modo de produção. Em uma forma vaga-
mente naturalizada, o conceito kantiano agora pertence ao senso comum, 
apesar do termo a priori ainda ser próprio da linguagem técnica dos filóso-
fos. Mas todos nós estamos cientes de que tendemos a ver o que esperamos 
ver, e que essas expectativas são devido a condições psicológicas ou sociais. 
Dessa maneira, a idéia de pré-condições da experiência a priori é triviali-
zada, mas também completamente familiar.

Marcuse tenta recuperar a força total da idéia em relação a ciência e a tec-
nologia. A história da racionalidade culmina na ciência moderna. Essa for-
ma de racionalidade supera e substitui todas as versões anteriores. Naque-
las versões anteriores a razão encontrou um mundo de coisas substanciais, 
cada qual com um sentido e propósito perpassando e ordenando as partes 
das quais é composta. Não acreditamos mais hoje em tais substâncias tele-
ológicas, mas sim somos apresentados pela razão científica com explicações 
matemáticas de uma natureza aleatorizada. As coisas da experiência são di-
vididas em componentes mensuráveis e as relações entre esses componentes 
explicadas causalmente, como uma espécie de maquinário natural.
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Essa nova concepção de razão é a ciência a priori, a pré-condição do seu 
modo de experimentar e entender o mundo. O que é a estrutura desse novo 
a priori? Ele possui duas características essenciais, a saber, a quantificação 
e a instrumentalização. A ciência não trata a experiência em sua imediati-
cidade, mas transforma tudo que encontrar em quantidades. Essa instância 
elimina o propósito do mundo; quantidades são alheias à valores. Essa é a 
base da neutralidade axiológica da ciência, a sua indiferença aos bons e be-
los interesses da verdade. Mas os valores existem de fato e requerem algum 
espaço no universo. Logo, correlato a realidade quantificada da ciência há 
um mundo interno no qual tudo associado a valores se refugia nele. Esse 
mundo interno de sentimentos subjetivos é excluído do mundo objetivo 
que a ciência explica.

Tal mundo, agora despido de qualquer atributo valorativo e desagre-
gado, é exposto a controle instrumental irrestrito. Dentro do esquema de 
pesquisa científica esse instrumentalismo é inocente o suficiente. A ciência 
aprende através da manipulação de seus objetos em experimentos. A quan-
tificação anterior desse objetos torna possível chegar a conclusões precisas 
através dessas manipulações. Mas a inocência da ciência é perdida quando 
as possibilidades de controle instrumental disponibilizadas pela ciência a 
priori são exploradas em uma escala muito maior pela tecnologia. Esta é a 
conexão interna entre ciência e tecnologia.  Ela revela a natureza ineren-
temente tecnológica da ciência escondida no laboratório. Logo, Marcuse 
escreve, “A ciência da natureza se desenvolve através do a priori tecnoló-
gico que projeta a natureza como instrumentalidade potencial, controle e 
organização”.

Em apoio a essa visão Marcuse cita várias passagens de escritos de Hei-
degger sobre ciência e tecnologia. Heidegger explica que o que ele denomi-
na de “essência da técnica”- o a piori de Marcuse- é a base da mecanização. 

“O homem moderno toma a totalidade do ser como matéria prima para 
a produção e submete a totalidade do mundo objetivo ao movimento e à 
ordem da produção.” “... o uso de maquinário e a produção de máquinas 
não é a técnica ela mesma, mas meramente um instrumento adequado 
para a realização da essência da técnica, em sua matéria prima objetiva”.

Assim, a unidade entre ciência e tecnologia jaz no fato de que a realidade 
quantificável da ciência é uma realidade instrumentalizável para a socieda-
de. Aquilo que para a ciência é um objeto mensurável para experimentação 
é matéria prima para a produção em sociedade. Em ambos os casos, o con-
ceito a priori de objeto precede e torna possível sua apropriação pela teoria 
e pela prática racionais. A conexão entre ciência, tecnologia e sociedade é a 
forma a priori da experiência por elas compartilhada.



145

Isto nos conduz ao ponto de virada no capítulo seis de Marcuse. Deste 
ponto em diante, ele desenvolve a ideia de que a racionalidade tecnológica 
é derivada das práticas do capitalismo. Ele primeiramente cita Horkheimer 
e Adorno, que fazem essa conexão em termos de uma transformação capi-
talista do trabalho: “Por conta da racionalização dos modos de trabalho, a 
eliminação de qualidades é transferida do universo da ciência para aquele 
da experiência cotidiana”. Marcuse busca, então, demonstrar a base para 
esse paralelismo.

Ele argumenta que a estrutura da razão científica moderna está ajustada 
aos requisitos de um “universo de controle produtivo que se impulsiona a si 
mesmo”. Não são os objetivos da ciência ou de suas teorias particulares que 
são de tal forma determinados pela racionalidade científica. “A projeção da 
natureza como matéria quantificável [...] seria o horizonte para uma prática 
societária concreta, que seria preservada no desenvolvimento do projeto 
científico”. Como esta situação se produziu? Marcuse rejeita uma explica-
ção causal e volta-se para a análise fenomenológica husserliana da relação 
da ciência com o mundo da vida da experiência cotidiana. 

Segundo Husserl, o a priori básico do empreendimento científico, seus 
conceitos e seus métodos derivam do mundo da vida e não são criações au-
tônomas da razão pura como parecem ser. O conceito de ‘mundo da vida’ 
se refere à experiência cotidiana. Husserl entende essa experiência como 
um sistema de significados imediatamente disponíveis à consciência e pos-
tos em ação na prática ordinária. Em Heidegger, um conceito similar é cha-
mado simplesmente de ‘mundo’. Para esses dois fenomenólogos, a teoria 
emerge em última instância de uma realidade correspondente no mundo 
da vida.

Marcuse escreve que o mundo da vida é um “modo específico de ‘ver’ 
[...] em meio a um contexto prático com propósitos”. Sob o capitalismo, tal 
contexto é o projeto de dominação da natureza. “Qualidades individuais e 
não quantificáveis põem-se no caminho de uma organização dos homens e 
coisas em conformidade com o poder mensurável a ser extraído deles. Este 
é, contudo, um projeto específico, sócio-histórico, e a consciência que leva 
a cabo este projeto é o sujeito oculto da ciência galileana.” Este sujeito é a 
burguesia ou, em outra leitura de Marx, o capital ele mesmo.

O conceito de ‘projeto’ introduzido por Marcuse nessa passagem deri-
va de Sartre. Sartre empregou o termo para enfatizar a liberdade do su-
jeito para escolher seu caminho na vida. Um projeto não é um plano de 
ação particular. Ele se baseia no que Heidegger chamou de ‘projeção’ de 
um mundo, isto é, um ordenamento da experiência em torno de um de-
terminado modo de ser no mundo. Planos particulares somente se tornam 
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possíveis no interior de uma projeção desse tipo. Em Sartre e em Heideg-
ger, esses termos são categorias metafísicas de existência individual, mas 
Marcuse as historiciza como categorias civilizacionais. Como tais, elas se 
referem à liberdade de sociedades inteiras para mudarem seu mundo.

Marcuse conclui que a congruência entre ciência, tecnologia e socieda-
de, no nível da forma de experiência, está em última instância enraizado 
nas exigências sociais do capitalismo e do mundo por ele projetado. Como 
tais, ciência e tecnologia não são capazes de transcender aquele mundo. 
Antes, elas estão destinadas a reproduzi-lo, por meio de sua estrutura mes-
ma. Elas são, portanto, inerentemente conservadoras, mas não porque são 
ideológicas, no sentido usual do termo, ou porque seu entendimento da 
natureza é falso. Com efeito, Marcuse jamais questiona o valor cognitivo 
da ciência e da tecnologia. Contrariamente, elas são conservadoras porque 
são intrinsecamente ajustadas para servir uma ordem social que vê o ser 
como matéria para dominação. Em suas palavras, “a tecnologia tornou-se 
o grande veículo da reificação”.

Nesse sentido, o capitalismo é mais do que um sistema econômico. Ele é 
um mundo, no sentido fenomenológico do termo. Este mundo é um proje-
to histórico, isto é, ele é somente um mundo possível entre aqueles que sur-
giram no decurso do tempo. Seus elementos tornam-se claros em sua espe-
cificidade no contraste com outro mundo, o mundo grego antigo. Marcuse 
fornece, no capítulo 5, uma explicação para essa alternativa como pano de 
fundo para sua discussão sobre a ciência, no capítulo 6. Esta seção pode ser 
pensada como a resposta de Marcuse à discussão heideggeriana do pensa-
mento de Aristóteles e da ‘revelação’ grega, na ‘Questão da Técnica’.

Para o a priori grego, as coisas não são unidades funcionais à espera 
de transformação e recombinação, mas antes elas são ‘substâncias’. Como 
tais, elas são mais do que a soma de suas partes relatadas mecanicamente. 
Elas têm um núcleo que resiste às mudanças. Este núcleo que as mantém 
sendo, combina logos e eros. Elas possuem tanto uma estrutura racional 
quanto uma orientação em direção a um fim ‘desejado’, seu telos. A palavra 
introduzida por Aristóteles para falar desse núcleo é ‘essência’. Ela é o cen-
tro dinâmico do ser da coisa, que a move em direção à perfeição. Quando 
ele diz que o ‘homem é um ser racional’, ele sabe perfeitamente que muitos 
homens são irracionais na maior parte do tempo. O ponto é que a essência 
do homem, a mais elevada potencialidade da espécie, é a racionalidade. 
Aqui, ‘é’ e ‘deve’, valor e fato, estão harmonizados. Como potencialidade, o 
valor pertence ao mundo objetivo das coisas, em vez de ser reduzido a uma 
fantasia interna, como na projeção moderna do ser.
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Marcuse não vislumbra um retorno ao mundo grego. Isto não é nem 
possível, nem desejável. Ele tenta, contudo, reconstruir nos tempos mo-
dernos a ideia grega de potencialidade como a unidade entre valor e fato. 
A catástrofe do Esclarecimento, tal como Marcuse a compreende, somente 
pode ser superada através da emergência de uma racionalidade alternativa, 
fundada sobre um modo diferente de ‘ver’ no mundo da vida. Tanto o capi-
talismo quanto esta alternativa partilham da destruição da forma natura-
lizada de teleologia, exemplificada pelo mundo grego. Em lugar disso, eles 
projetam o ser em uma forma histórica, no capitalismo, como o objeto de 
dominação, ou na alternativa, em termos da realização de potencialidades 
reveladas historicamente.

 O desenvolvimento desse argumento é antecipado pelo prefácio a Ho-
mem Unidimensional, escrito por Marcuse enquanto ele lecionava na Fran-
ça, no fim dos anos 1950. Uma vez mais, está contida nesse prefácio uma 
significativa referência a Heidegger, mas não ao Heidegger crítico da téc-
nica. Contrariamente, Marcuse recorre a Ser e Tempo, em busca de uma 
concepção existencial da técnica. Ele escreve: “A máquina, o instrumen-
to, não existe fora de um conjunto, de uma totalidade técnica; ela somen-
te existe como um elemento da tecnicidade. Esta forma de tecnicidade é 
uma ‘estado do mundo’, uma maneira de existir entre o homem e a natu-
reza”. Segundo Heidegger, esse estado do mundo depende de um ‘projeto’ 
transcendental, o qual por sua vez depende das necessidades da sociedade. 
Marcuse conclui: “De início, o projeto técnico contém os requisitos des-
sas necessidades... Caso se considere o caráter existencial da tecnicidade, 
pode-se falar de uma causa final técnica e da repressão dessa causa através 
do desenvolvimento social da técnica”.

Essa é uma passagem peculiar. Ela transpõe a análise transcendental 
heideggeriana da mundanidade como um sistema de instrumentalidades 
fundado sobre um conceito generalizado de ‘cuidado’ para o conceito histo-
ricamente específico de tecnicidade. Marcuse identifica a tecnicidade com 
o sistema da técnica moderna. O ‘cuidado’ heideggeriano transformou-se 
na orientação para as necessidades humanas, que é intrínseca à ação ins-
trumental enquanto tal, incluída a técnica moderna. Mas ele foi bloqueado 
pelo capitalismo, que está acima de tudo a serviço da dominação. Assim, 
o que Heidegger concebeu como uma ontologia da ação instrumental, que 
unificaria ser humano e mundo sob os termos de um fim possível não es-
pecificado, transformou-se em uma explicação normativa da falência da 
técnica para realizar um fim definido e apropriado! Marcuse contrasta um 
a priori técnico truncado, voltado exclusivamente para a dominação, com 



148

um a priori alternativo, que cumprisse o telos da técnica. Buscando este 
telos, o a priori alternativo criaria uma sociedade harmônica e reconciliada 
com a natureza. Dessa forma, a técnica não é neutra, mas ambivalente, isto 
é, disponível para dois caminhos distintos de desenvolvimento. 

Resumido nessas poucas linhas está o movimento descrito por Marcu-
se, no início da década de 1930, de Heidegger para o marxismo, através de 
Hegel e do Manuscrito Econômico-Filosófico de 1844, de Marx. Nos Ma-
nuscritos, Marx descreve a unidade ontológica entre homem e natureza em 
termos de necessidade e trabalho. Traduzido para termos heideggerianos, 
isso equivaleria ao ser-no-mundo, entendido como a condição ontológica 
realizada na ação instrumental cotidiana. Mas a noção marxiana tem um 
caráter normativo que a heideggeriana não tem. A satisfação das necessida-
des humanas complexas por meio da aplicação das capacidades e poderes 
humanos ao trabalho contrasta com o empobrecimento e a alienação do ca-
pitalismo. Existe certamente, no caso de Heidegger, o que Marcuse chama 
de uma ‘causa final técnica’, mas ela permanece completamente vaga, em 
relação ao mundo contingente do ser-aí. Por que, dadas essas diferenças, 
Marcuse manteve essa curiosa referência a Heidegger? Sem dúvida porque 
ele precisava do conceito de projeto transcendental para fundamentar a 
oposição entre capitalismo e socialismo em uma teoria historicizada das 
precondições da experiência. 

A alternativa progressiva, imaginada por Marcuse, teria um modo de 
experiência diferente do vigente. “O salto a partir da racionalidade da do-
minação para o reino da liberdade exige a transcendência concreta para 
além dessa racionalidade, ele exige novos modos de ver, ouvir, sentir, tocar 
coisas: um novo modo de experiência correspondente às necessidades de 
homens e mulheres que podem e devem lutar por uma sociedade livre.” 
Marcuse desenvolve esta ideia em Um Ensaio sobre a Liberação, com sua 
teoria da ‘nova sensibilidade’. A nova sensibilidade projeta um mundo da 
vida estético, orientado para as necessidades em vez de para a dominação. 
Ela seria técnica, mas de um modo diferente. Ela respeitaria as potenciali-
dades de seus objetos, tanto humanos quanto naturais.

Potencialidade, nesse sentido, remete ao essencialismo aristotélico, em-
bora refratado por meio da concepção histórica do ser de Hegel. Assim, o 
que Marcuse chama de potencialidade não é um atributo metafísico, mas 
emerge de lutas efetivas dos seres humanos. estas lutas estão fundadas na 
capacidade imaginativa de projetar um futuro melhor e de compreender e 
apreciar as qualidades da natureza que aperfeiçoam a vida. A ideia de po-
tencialidade de Marcuse é um princípio dinâmico orientado para o futuro, 
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em vez de uma ‘essência’ em sentido aristotélico. Permanece obscuro, po-
rém, através da obra de Marcuse, como essa alternativa escapa à crítica de 
quantificação e instrumentalização, tão poderosamente desenvolvida no 
sexto capítulo de Homem Unidimensional. 

Nem Adorno e Horkheimer, nem Marcuse oferecem uma explicação 
clara acerca de como uma ciência quantificadora seria apropriada, no con-
texto da reforma socialista da razão projetada por eles. Esta é uma inconsis-
tência fatal na crítica marxista da racionalidade moderna. Ela já é visível na 
teoria lukacsiana da reificação, que é a fonte de todas essas críticas. Lukács 
também critica a quantificação do ser no capitalismo. Todos os fenômenos 
do progresso científico e técnico, dos mercados econômicos, do processo 
de transformação do trabalho, da burocratização da economia e do esta-
do, reúnem-se sob uma lógica reificante, derivada, em última instância, 
do fetichismo da mercadoria. Lukács é forçado a admitir, contudo, que a 
quantificação da natureza contribui para o progresso científico, ao passo 
que o mesmo método aplicado à sociedade é uma ferramenta reacionária 
do capitalismo. Entendida adequadamente, a sociedade é objeto para uma 
explicação histórica qualitativa. Ele nunca explica como os dois lados con-
traditórios dessa equação devem confluir em uma técnica socialista, tanto 
científica quanto social, tanto quantitativa quanto qualitativa. A lacuna é 
crítica, para a Escola de Frankfurt. Se a dominação técnica é compreendida 
como a simples realização dos procedimentos quantificadores da ciência, 
então o argumento quase transcendental excluiria, ao que parece, o socia-
lismo.

Eu propus uma solução para esse imbróglio, tal como ele aparece em 
Lukács, que posso formular aqui em termos marcusianos. Todas essas teo-
rias confundem a condição a priori partilhada da ciência e da técnica com 
a unidade de propósito que suas realizações precisam partilham. Por essa 
razão Habermas, entre outros, sugeriu que o termo ‘dominação’ é inade-
quado como uma descrição do a priori técnico-científico; ‘controle’ seria 
uma descrição melhor da base da racionalidade técnica, sendo a palavra 
‘dominação’ reservada para relações humanas.

Sem ir tão longe quanto o foi Habermas na restrição do uso do conceito 
de dominação, continua sendo importante notar que a conexão entre capi-
talismo e ciência é fundamentalmente metodológica. O sistema econômico 
e a pesquisa científica partilham uma ênfase na quantificação, tal como 
exemplificado pelo fetichismo da mercadoria e da mensuração. O concei-
to de dominação parece inadequado como uma descrição dessa conexão. 
Para passar do método cognitivo para o fato social da dominação, uma 
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mediação essencial é necessária. Esta mediação é o processo de design. No 
design, quantificação e instrumentalização podem ser realizadas concreta-
mente na técnica, conforme os interesses de um poder dominante.

Entretanto, Marcuse não distinguiu claramente entre a emergência sob 
o socialismo de novos conceitos e métodos científicos e outro processo so-
cial que leve a novos designs tecnológicos. Isto deixa a impressão de que o 
socialismo está à espera de um avanço cognitivo inimaginável – uma nova 
ciência – em vez de mudanças técnicas bem mais simples e já hoje ao nosso 
alcance.

Apesar da possibilidade de confusão apontada por muitos críticos, Mar-
cuse estava certamente ciente da diferença entre avanço tecnológico e a 
avanço científico. Ele rejeita a regressão à uma física qualitativa, mas ar-
gumenta que a ciência e a tecnologia podem novamente incorporar uma 
causa final objetiva. A teleologia racional retorna, mas como um atributo 
de artifatos e do mundo da vida ao invés de a natureza da ciência natural. 
Ele escreve, “a maestria técnica das causas finais é construção, desenvolvi-
mento e utilização de recursos (material e intelectual) libertos de todos os 
interesses particulares que impedem a satisfação de necessidades humanas 
e a evolução de faculdades humanas. Em outras palavras, é a empresa ra-
cional do homem como homem, da humanidade”. Aqui o telos originário 
da racionalidade é recuperado. A leitura marxista de Heidegger feita por 
Marcuse anteriormente aparece sobremodo nessa passagem.

Não é fácil resolver todas as implicações dessa conclusão no contexto do 
conceito de experiência de Marcuse. Lembrando da estrutura de sua aná-
lise: as práticas sociais do capitalismo moldam um mundo da vida ao qual 
correponde práticas básicas quantificadoras e instrumentalizadoras da ci-
ência moderna. Desenvolvido em instituições sociais e tecnologia, aquelas 
práticas capitalistas também determinam o mundo da vida de todos os 
membros da sociedade. O círculo da teoria e da prática está fechado. O 
mesmo a priori reina sobre a experiência e racionalidade técnico-científica. 
A esperança da Escola de Frankfurt é que um a priori diferente de experi-
ência, compatível com a ciência e tecnologia modernas, pode emergir, mas 
não uma que fecha os seres humanos à outras dimensões da realidade. Essa 
alternativa a priori teria que estimular a pesquisa sem identificar o ser si 
mesmo com a coisa cambiável, mensurável que ela projeta.

Uma leitura cuidadosa da versão de Lukács desse argumento em a His-
tória e Consciência de Classes (History and Class Consciousness) mostra 
como ele alterna entre duas versões de tal a priori. Em uma versão, parece 
que a revolução iria “des-reificar” a sociedade ao abolir o capitalismo. Mas, 
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em outra versão o socialismo é descrito como um processo de longo prazo. 
No curso de tal processo a forma reificada da objetividade das instituições 
sociais se torna a ocasião para atos particulares de “des-reificação” em uma 
esfera após a outra. Nesta versão alternativa, a “des-reificação” responderia 
a motivos específicos em cada caso surgindo do novo contexto social de 
sociedade socialista, ao invés de aparecendo do nada como uma nova sus-
pensão. A primeira versão é a que geralmente é identificada com a teoria de 
Lukács e posta de lado como utópica; no entanto, muitas passagens apoiam 
a segunda versão.

Traduzindo nos termos de Marcuse, o equivalente da primeira versão 
seria a substituição da racionalidade tecnológica capitalista e seu modo 
correspodente de experiência por uma nova racionalidade socialista e seu 
próprio modo de experiência. Marcuse parece estar dizendo algo assim em 
várias passagens citadas acima. Mas, quando se examina cuidadosamente 
o que ele espera dessa nova tecnologia, o argumento parece ser bem menos 
radical. Ele também parece ter uma segunda versão mais realista na qual 
o reconhecimento de potencialidade orienta e limita os designs técnicos 
baseados na conhecimento adquirido da natureza. Ele escreve, “A crítica 
da tecnologia não objetiva nem uma regressão romântica, nem uma res-
tauração espiritual dos ‘valores’. As características opressivas da sociedade 
tecnológica não são devido ao materialismo e ao tecnicismo excessivos. Ao 
contrário, parece que as causas do problema estão na prisão do materia-
lismo e da racionalidade tecnológica, ou seja, nas restrições impostas pela 
materialização dos valores”.

Eu acredito que uma posição coerente está implicada na oscilação so-
bremodo confusa de Marcuse entre um programa ambicioso e sugestões 
mais modestas. Ele está tentando dizer que a relação técnica com a realida-
de contém um potencial inerente de dominação. Porque a ligação entre o 
capitalismo e a ciência é primordialmente ciência metodológica e pode ser 
dita neutra em respeito a ideologias e valores circulando na sociedade. No 
entanto, a sua própria neutralidade cancela a consideração devido à poten-
cialidades dos seres humanos e coisas. É conservador em suas implicações 
sociais na medida que  designs tecnológicos ignoram essa potencialidades 
também. Mas o processo de design tecnológico não é predestinado a domi-
nação. A tecnologia é essencialmente composta por poderes que de certo 
modo a ciência não é. O design é controlado pelos interesses predominan-
tes e responde diretamente àqueles interessses. A ligação importante entre 
tecnologia e capitalismo não é o puro método, mas um tipo particular de 
aplicação do método.
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Opor-se à tendência em direção a dominação implícita na ação técnica 
requer o que Marcuse chama de “materialização dos valores”. Os designs 
que respondem a tais valores materializados são rotineiramente encontra-
dos em sociedades pré-capitalistas. Mas que mediante tradições capitalis-
tas são abandonados e a população não tem acesso ao processo de design. 
O capitalismo revoluciona a produção e subordina toda a sociedade ao po-
der técnico que se torna a nova fonte de legitimidade. Logo, a tecnologia 
capitalista plenamente desdobra seu potencial por dominação não apenas 
no nível dos seus objetos particulares, mas também no nível geral, social. 
Essa situação pode ser revertida através de um processo de mudança de 
design que leva em consideração as potencialidades humanas projetadas 
por um socialista a priori.

O design é a mediação através da qual o potencial por dominação conti-
do na racionalidade técnico-científica entra no mundo social enquanto um 
projeto civilizacional. O capitalismo realiza tal potencial ao estendê-lo sem 
limites a todos os aspectos da natureza e dos seres humanos: “ Quando a 
técnica se torna a forma universal de produção material, ela circunscreve 
toda a cultura; ela projeta a totalidade histórica- um mundo”. O rompi-
mento com esse mundo não transforma imediatamente a ciência, apesar de 
a longo prazo poder ter consequências para a concepção científica de rea-
lidade. No entanto, o rompimento requer um engajamento imediato com a 
tecnologia em interesse dos seres humanos e da natureza. 
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Resume: In this article Peter-Erwin Jansen focused on Marcuses and Blochs 
concept of  “concrete utopia”, which Marcuse referred and explained sever-
al times in different statements from the early seventies. The author shows 
that Marcuse shifts from utopia to social change and he emphasis on uni-
versals from One Dimensional Man” the primary elements of experience”. 
His interpretation offers real potentials/capacities for alternative social for-
mations. On the other hand Jansen criticized that Marcuse’s justification 
for a radical social change suffered on a normative gap. At the end of the 
article Jansen discusses Michael Walzer’s critique of Marcuse, which was 
explicit formulated in Walzers book “The Company of Critics. Social Criti-
cism and Political Commitment in the Twentieth Century.”

***

In remembrance of the tenth anniversary of the death of Herbert Mar-
cuse in 1990, the Frankfurt Institute for Social Research organized an aca-
demic conference in his honor, one year late. It was decided to hold this 
behind closed doors. Only Alfred Schmidt’s brilliant keynote, “A Contem-
porary Perspective on Marcuse’s Social-philosophical and Political Ideas,” 
was open to the public. The theme of the scholarly gathering was “Critique 
and Utopia in the Works of Herbert Marcuse.”  

Students demonstrated against the exclusion of the public. A few hours 
before the opening of the conference a large banner appeared in the stu-
dent union with new speakers and new topics in new places. Confusion 
reigned. The Director of the Institute had new leaflets of his own distrib-
uted across the campus to the effect that the Institute for Social Research 
was the place where the conference on Marcuse’s notion of utopia was to 
be found. Tickets were hastily printed and handed out in person. Investi-
gations were conducted to find out who had made and displayed the ban-
ner. The Director’s research disclosed that the likely culprits were – I quote 
here from a review of the event that appeared in the student newspaper, 
Diskus – “the anarchists, who are always destroying the computers;” fur-
thermore, it was also “the undogmatic left within the official Student Asso-
ciation (AstA), that always legitimates its political actions through appeals 
to Marcuse and critical theory.”1  

It became very clear that the assembled group of academics and the top 
university administrators still considered Marcuse’s critique – of advanced 
capitalist society, his engagement on behalf of the civil rights and student 
movements of the Sixties – to be extremely subversive politically. Given 
that there is a kernel of historical truth here, there resulted nonetheless a 
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nostalgic over-estimation of Marcuse’s halting relationship toward a con-
crete utopia of a free society. This exaggerated view was driven by a deeply 
rooted fear of political protest.  

After the recent collapse of state socialisms 1989-90, you could feel an 
upsurgent mood, especially among those who had been working against 
the authoritarian socialist governments; this was particularly true in the 
East, yet in the West also. Socialist governments holding going-out-of-
business-sales caused much consternation among the dogmatic commu-
nist organizations in the west and the authoritarian splinter groups on the 
left. The first thing they wanted to do was to lick their wounds. Then they 
hit upon the idea that theory had, regrettably, just not been translated into 
reality, which made reality all the worse.

Have alternative socially critical visions of utopia – seeking greater jus-
tice and liberation from domination – also lost their rationale today? The 
conservative critics say yes; as for example does the publisher of a pres-
tigious Frankfurt daily newspaper (the Frankfurter Allgemeine Zeitung), 
Joachim Fest. The dream is over, the age of utopia come to an end. Social 
critics like Bloch and Marcuse supposedly also expired with the totalitar-
ian epoch.2 

Of course the former systems of state socialism, which were character-
ized by a machinery of surveillance and repression, also feared the insur-
gent mixture of subversive conduct and criticism – made even more potent 
with a dash of utopia stirred in. Even mentioning a concept such as “so-
cialist humanism” a single time could mean you had “one foot in prison” 
according to Bloch in 1968.3 This thinly veiled remark by Bloch referred to 
the wave of arrests made during the uprisings of the Prague Spring during 
which ostensible critics were denounced and locked-up.

Marcuse got a whiff of this too. His studies of Germany under national 
socialism,4 which were undertaken at the end of the Thirties and the be-
ginning of the Forties for the Office of Strategic Services, attracted much 
attention from the representatives of scientific socialism: they felt he could 
thus be denounced as an agent of the CIA. According to the German cul-
tural magazine, Weltbühne, in 1969, the CIA supposedly sent Marcuse to 
Frankfurt in order to “build-up a center for U.S. espionage against all of 
Western Europe.”5 His volume on Soviet Marxism,6 his support for the dis-
sidents of the Prague Spring, and his thesis about the integration of the la-
bor force within the established system of capitalism, led to the accusation 
that he could not be a critical social theorist, but was rather a confused pet-
ty-bourgeois anarchist. Also in the East he was suspect, given his criticisms 
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of circumstances existing there. In the former GDR, the preferred analysis 
was that of the Marxist philosopher and member of the East German com-
munist party, Robert Steigerwald. In his opinion there was no common 
ground between Marxism and Marcuse in terms of social philosophy, and 
Marcuse’s theory was “defeatist.”

It is little wonder that Marcuse had a file maintained by the Stasi (the 
GDR’s state security system).  While his file was rather slender, he was 
tracked by Stasi departments IX and XI, assigned to scrutinize “under-
ground political activities.” Its contents are press clippings having to do 
with the former Czechosovakia that mentioned Marcuse; also a May 1979 
call for the release of Rudolf Bahro, which Marcuse and numerous other 
intellectuals had signed. There is also an entry into the file of March 1978 
marked “belongs to the editorial committee of the international journal, 
To the Left of the Middle, of the Neues Forum,” – an East German dissident 
group. The obituary of Herbert Marcuse got no more than two sentences 
in the official communist newspaper of the GDR, Neues Deutschland: “The 
American philosopher, Herbert Marcuse, died Sunday at the age of 81 in 
Starnberg (FRG). He advocated ultra-leftist, petty-bourgeois, utopian, and 
anti-communist social theories” (July 31, 1979). To be ultra-leftist and pet-
ty-bourgeois at the same time is truly an abstruse combination. Marcuse 
would certainly have been amused.  

Some years earlier Marcuse sits outside in La Jolla, California, not far 
from the sea wearing a comfortable sport coat with a white shirt and black 
corduroy trousers.  Upon his prominent slightly crooked nose he wears a 
pair of very dark sunglasses which contrast vividly with his snow white 
hair. He is smoking a Cuban cigar and in his right hand he holds a glass of 
twenty-year-old Tennessee whiskey. In front of him lies The End of Utopia.7

Critique and Utopia in the Works of Herbert Marcuse, a collection of 
the essays presented at the conference mentioned at the start of this talk, 
was published by the Institute for Social Research in 1992.8 This contains 
many rewarding contributions that analyze his concept of utopia both ex-
plicitly and implicitly. Helmut Fahrenbach focuses his essay on “The Prob-
lem of Utopia in Marcuse’s Critical Theory and Conception of Socialism.”9 
Fahrenbach correctly points out Marcuse’s ambivalent attitude toward uto-
pia and describes this as “a bifurcation of utopia-acceptance and utopia-
rejection.”10  The clearest expression of Marcuse’s tendency toward utopia-
rejection, Fahrenbach tells us, is to be found in the 1967 Berlin lectures on 
Freud that comprise The End of Utopia. In the following I will briefly trace 
these acceptance and rejection tendencies in Marcuse’s Berlin lectures, and 
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present further argumentation as supplied by Gunzelin Schmid Noerr’s 
contribution to the collection, which focuses on Marcuse’s Eros and Civi-
lization.11 

Jean-Paul Sartre’s very thoughtful, self-critical, and last interview (with 
Benny Levy in 197912) highlighted what he called the systemic deficiency of 
various utopias, namely their insufficient “craving for community.” Simi-
larly, Michael Walzer has developed an profoundly communitarian politi-
cal theory.  Both of these prompt my comments below, which will attempt 
to demonstrate that Marcuse’s philosophy owes less to a theory of utopia 
and more to a theory of social change. In “The End of Utopia” Marcuse 
takes issue with two conceptual variants of the utopian idea. In so doing he 
not only injects a philosophical criticism, he substitutes his own theoretical 
surrogate for utopia, which, since the middle of the Sixties, draws heavily 
on Bloch’s notion of a “concrete utopia.”

 In regard to the first, Marcuse distances his own concept of utopia 
from that of Marx, because Marx was too much captivated by the idea of 
the “continuum of history.” In Marx’s estimation every social form prior to 
communism was a necessary preliminary stage leading up to the free so-
ciety. For Marcuse, however, only a “break with the continuum of history” 
would make possible “the qualitative difference between the free and the 
unfree society.”13 Furthermore, Marx places the realm of freedom beyond 
the the realm of necessity. Even when labor is organized completely ratio-
nally and productively it still remains alienated labor. Marcuse, to the con-
trary, emphasizes that the realm of freedom can appear within the realm 
of necessity, as for example in the world he criticizes in one-dimensional 
society.14 In his 1965 essay, “Socialism in the Developed Countries,” he re-
marks critically: 

I believe we must discuss whether this conception (of the realm of free-
dom beyond the realm of necessity) still has meaning in the advanced 
capitalist societies, and this is perhaps the most painful question: we 
all love the concepts of the self-actualization of individuals, the free 
development of individual abilities, the supersession of alienation, but 
we must ask ourselves today: what would this look like?  … Traditional 
expressions like ‘creative work’ and ‘creative development’ are no lon-
ger sufficient.15 

Marcuse grounds his position by citing the “new possibilities” that are al-
ready technically and socially given in the current period. This vision becomes 
crystal clear in his 1979 Römerberg lecture, just a few weeks before his death:
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Technical progress is an objective necessity for capitalism as well as 
for emancipation. The latter depends upon the further development of 
automation up to that point where the ‘economics of time’ (Bahro) can 
be overthrown: free, creative time as the time for life.16 

In this passage there is a remarkable theoretical shift that simultane-
ously points to a new perspective on social change. The dominance of the 
concept of labor is broken, and in its place is a new potential force for social 
transformation: the robust concept of “time for life.” This is a vision that 
Andre Gorz has also clearly formulated. The second way in which Marcuse 
rejects the usual conception of utopia is by releasing it from its confine-
ment within an ahistorical frame of reference, and emphasizing that it is, 
rather, an “historical concept.” In this sense, a utopian vision is a vision of 
a society transformed through “projects of social action which are consid-
ered to be impossible.” They are thought to be historically impossible be-
cause “the subjective and objective factors of a given social situation stand 
in the way of the transformation....”17  

This makes for some confusion, which only increases just a few lines lat-
er when Marcuse offers a definition of the genuinely “utopian” – “I believe 
that we can now speak of utopia only … when a project for social change 
contradicts real laws of nature.”18 If we honor both senses of utopia, then 
Marcuse’s “historical concept of utopia” is not utopian! How is that? Is it 
not an essential feature of a utopia that its realization is impossible? Who 
is to say when the “subjective and objective factors” have ripened making 
social transformation possible? Is it not a fundamental problem of all uto-
pias that they define a goal, but no one knows how to take the first steps 
towards it? Is it not an inherent quality of a utopia that its vision must be 
brought to the established order from the “outside?” With a few reserva-
tions, I will endorse here Fahrenbach’s critical observation that Marcuse’s 
interpretations “reinforce a questionable tendency that surrenders utopia 
over to utopianism.”19  

To Marcuse’s mind these questions are not problematic because he wants 
to replace the concept of utopia with the notion of “real, yet blocked, pos-
sibilities.” These include all the means by which to  transform the repressive, 
administered, unjust and unfree social situation. Beneath the apparent Here 
and Now exists a subterranean tectonics of hidden emancipatory realities: a 
contemporary Allegory of the Cave. Marcuse undergirds his normative as-
sumptions with two value judgments, which he regards as unquestionable. 
He discloses these in a conversation with Habermas: “1. It is better to live 
than not to live; 2. It is better to have a good life than a dreadful one.”20  
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For Marcuse no rationale is needed to justify these propositions. This 
is problematic even should these assertions be found to have evidence that 
supports them, though not through an appeal to the views of those living 
in the society. Granting this evidence (as being both verifiable and compel-
ling) does not, however, clarify the meaning these propositions have, how 
one might arrive at them in a repressive and manipulated society, or why 
they are worthy of universal recognition. Marcuse is making things too 
easy for himself here. He forfeits discourse backed up by arguments, and 
instead falls back upon what he considers to be impartially valid general 
hypotheses. In One-Dimensional Man he calls these universals “the pri-
mary elements of experience.”21 These universals like justice, happiness, 
peace, solidarity are considered to be “substantive” because they compre-
hend “in one idea the possibilities which are realized, and at the same time 
arrested, in reality.”22 This comprehension of possibilities is able to resist an 
otherwise “unhappy consciousness.” The differences between that “which 
is” and that “which could be” becomes a force for social change breaking 
with the single-dimensional order. Nonetheless, that “which could be” de-
mands a convincing rationale and justification of its own. It also requires 
that those people living in the society respect this vision and reciprocate 
with recognition.  

Marcuse has presented his comprehensive and encompassing critique 
of the repressive tendencies of advanced industrial society in One-Dimen-
sional Man. His view of the repressive developments in the United States 
was pessimistic; nonetheless it aimed at analyzing the “capacities utilized, 
or not utilized or miss-used, that  might advance the human condition,” 
and at projecting alternative pathways for social improvement. “...[T]he ra-
tionality of the possible depends on that of the actual, the truth of the tran-
scending project on that of the project in realization.”23 Marcuse sharpens 
his theory of “real, but blocked possibilities” by examining Bloch’s notion 
of “concrete utopia.” They discussed this topic together for the first time as 
participants in the 1968 conference of the Praxis group’s summer school 
at Korcula, Yugoslavia. Marcuse adopted Bloch’s idea with clear, if under-
stated, enthusiasm.  He subsequently expressed his explicit approval and 
appreciation for Bloch’s concept of utopia in his 1977 essay, “Ecology and 
Critical Social Theory” – 

Bloch’s idea of concrete utopia refers to a society in which human beings 
no longer have to use their lives as means of making a living under con-
ditions of alienation. Concrete utopia: “utopia” because such a society 
has never yet existed anywhere; “concrete” because such a society is a 
real historical possibility.24   
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In nearly every one of his writings Marcuse was searching for an al-
ternative concept of utopia – one that could repel any hasty rejection of 
its supposed utopianism. Marcuse was much too great of a social theorist, 
with practical political experience, to allow his concept of a societal alter-
native to be dismissed as utopianism or burdened with the charge of ir-
rationality. He tied his reflections therefore to a concept of reason that was 
not deformed by instrumentalism, but rather extrapolated from human 
desires. This “libidinal concept of reason” was something he considered to 
be rooted in humanity’s instinctual structure; it was also life-affirming in-
sofar as Eros could counteract the destructive energies of aggression. These 
judgments allowed Marcuse to point anew to a potentiality for transforma-
tion in the Here and Now – this time in an anthropological manner. “Be-
cause the libidinal structure is one of the most important levers of manipu-
lation, exploitation, and repression in advanced capitalist societies,”25 not 
only a change in human nature is needed, but also a completely “new con-
cept of anthropology.”26 Marcuse is deeply aware that the necessary social 
transformations depend upon a radical change in humanity’s entire mode 
of existence. Only then will it be possible for the “vital needs” for peace, 
freedom, solidarity, and emancipation to lend a different cast and direction 
to the developmental processes of society. A capitalist, consumer-oriented 
society reproduces the “repressive society an individual’s own needs, even 
during revolutions, and it is exactly this continuity that has obstructed un-
til now the leap from quantity to quality in a free society.”27 

Marcuse’s 1955 work, Eros and Civilization, investigated the matter 
of the genesis of new vital needs. Here he attempted to show that a non-
repressive society is possible despite the Freudian conviction that human 
civilization free of repression would consequently collapse. Under existing 
conditions liberation of the repressively modulated Eros would seem like a 
destructive explosion; under different conditions of human life, however, a 
“libidinal rationality”could develop taking the form of a “new sensibility” 
making other forms of social interaction possible. But even in this work 
Marcuse gets caught-up in insoluble problems. Gunzelin Schmid Noerr has 
pointed this out in his “The Circle of Emanzipation and the Semiotics of 
Instincts.”28 Marcuse’s argument seeking the “real emancipation of the de-
sire for freedom...” presupposes “a desire for the emancipation of desires.”29 
Circular reasoning? Schmid Noerr further sharpens his commentary: 
“This problem becomes completely insoluble if recourse is made to a natu-
ralistic or vitalistic understanding of instinctual powers; i.e. through an 
appeal to desires which transcend this corrupted society and its history.”30  
It’s true that Schmid Noerr’s critical exertions are directed towards finding 
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a way out of Marcuse’s circular reasoning. Within our instinctual structure 
there slumbers an emancipatory, or as Marcuse says, libidinal rationality, 
whose power is generated through a non-repressive, self-organization of 
our instincts. Schmid Noerr deepens and reconstructs the interpretation of 
Freud that was presented in Eros and Civilization. In his estimation, “Mar-
cuse’s postulated alternative possibility” may itself be construed as part of 
a “semiotics of the fundamental structure of instincts.”31 In a manner dif-
fering from Fahrenbach, the problems that Schmid Noerr finds to be im-
manent in Marcuse do not lead him, however, to be critical of a utopianism 
in Marcuse’s theory. To the contrary, he highlights Marcuse own words 
from the 1955 work: “the concept of utopia loses its meaning”32 when “the 
development of an instinctual structure without repression” is directed to-
wards “the historical present and its mature culture.”  But Marcuse still 
does not offer a sufficient theoretical foundation such that his notion of 
new emancipatory potentials within the instinctual structure can survive 
without utopian overtones. The conception of “these new vital desires,” fit-
ted as potentials into the instinctual structure, offers no convincing expla-
nation for how, why, and in what manner an individual’s vital desires may 
be able to launch a process of social change in the direction of freedom and 
justice. Is it possible on this basis to produce an uncoerced sense of norma-
tive solidarity among all of those who are members of a social formation? 
How would the desire for new vital needs emerge from within a society 
characterized by single-dimensionality, manipulation, and deception? If 
we look toward what is possible but remain realistic, Marcuse’s hopes for a 
society which offers all the possibilities “in which labor becomes play and 
where even all socially necessary labor may be organized consistent with 
the needs of authentic, liberated human beings” simply cannot escape the 
charge of utopianism.

I would like to sharpen my criticism by bringing to mind Voltaire’s Can-
dide. Driven from his opulent palace by an invading army, Candide, full 
of optimism, seeks the best of all possible worlds. In life’s most important 
matters he is devastated; in the least significant affairs his happiness begins 
to take shape. His friend, the philosopher Pangloss, explains to him over 
and over that in spite of his horrendous personal experiences, everything 
in the world has simply worked out for the better. This view is not shared 
by Jacques, an good-humored anabaptist, who befriends and protects Can-
dide:

Men must have corrupted nature a little, for they were not born wolves, 
and they have become wolves. God did not give them twenty-four-
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pounder cannons or bayonets, and they have made bayonets and can-
nons to destroy each other. I might bring bankruptcies into the account 
and Justice which siezes the goods of bankrupts in order to deprive the 
creditors of them.”33

Pangloss, the philosopher, who believes there is the good in the world, 
replies in a dialectical manner: “It was all indispensable. Private misfor-
tunes make the public good, so that the more private misfortunes there 
are, the more everything is well.”34 Voltaire implicitly criticizes Pangloss 
and also depicts nature as scornful of him: “While he was reasoning, the 
air grew dark, the winds blew from the four corners of the globe....”35 

A difficult balancing act is revealed here: under which social, political, 
and economic conditions, and under which mutually agreed-upon norms, 
is there a proper balance between the happiness of the individual and the 
general welfare? This is a tension all modern social utopias or alternative 
political projects must resolve.

We may be able to sketch a solution here utilizing Michael Walzer’s 
communitarian theory and his criticisms of Marcuse. In the two books, 
The Company of Critics36 and Interpretation and Social Criticism,37 Walzer 
has attempted to show that Marcuse’s greatest weakness was that he ap-
proached problems internal to a society from an external perspective. In 
his estimation, Marcuse did not take advantage of the needs and desires of 
people as these are found within the existing social order. From his posi-
tion of immense intellectual distance, Marcuse could not recognize the 
fine cracks within single-dimensionality. It blocked him, in Walzer’s view, 
from a nuanced view of pluralistic life choices and the seasoned ethical 
obligations which are not derived from conformist social convictions. He 
refuses to acknowledge the progress made within democratic institutions, 
and instead interprets democratic accomplishments simply as means of 
unfreedom. Walzer quotes Marcuse: “With technical progress as its in-
strument, unfreedom – in the sense of man’s subjection to his produc-
tive apparatus – is perpetuated and intensified in the form of many liber-
ties and comforts.”38 Walzer concludes that Marcuse is belittling “these 
(ostensibly banal) freedoms and comforts as the mere luxury of slaves.”39  
Human beings are integrated into the administered society with a “happy 
consciousness;” their needs are “false needs;” freedom attained only at the 
price of unfreedom. As Walzer sees it, this is a totalizing social diagnosis 
that may only be made externally, through the gesture of “grand criticism.”  

 We see today the emergence of multiple methodologies within criti-
cal social theory. This is because of differences and rivalries among many 
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diverse interests and cultures, and because of the changes and blockages 
occuring within many of the processes of immanent development, includ-
ing neoliberal demands, which take for granted a loss of social solidarity. 
As Sartre has self-critically observed: today the critical social theorist must 
develop a “new desire for community.”40 Taking the theoretical premises of 
communitarianism into consideration, I believe Sartre’s perspective offers 
an ideal synthesis of Marcuse’s analysis and Walzer’s criticisms.

To answer questions about social justice and freedom, communitarians 
like Walzer argue that a methodology must be utilized that starts with 
an examination of socially shared values. He regards the monological 
approach, featuring strong individuals acting autonomously, to be inad-
equate when it comes to explaining the negative consequences of processes 
of individuation in advanced capitalist societies. Hence, he reinvigorates 
the search for communal bonds within positive forms of socialization. 
These communal bonds correspond exactly to the values Marcuse calls 
“the primary elements of experience” – justice, equality, freedom, solidar-
ity, productive activity, beauty, phantasy. Against Walzer in this regard, 
I emphatically defend Marcuse’s emancipatory considerations as resting 
upon a foundation of values. Marcuse does not select his concepts “from 
the middle of nowhere,” from some standpoint outside of the social order, 
but rather from newly-won intersubjective forms of interaction and social 
organization which he believed the student movement had developed.  

Nonetheless, Marcuse did not adequately derive the differences between 
these emergent new intersubjective forms of interaction on the one hand 
and the bureaucratic institutions and administered social order of the 
capitalist state on the other. Neither one of these regions presents us with 
monolithic norms of conduct of the kind that conspiracy theorists might 
allege obstruct all efforts by individuals and groups towards emancipation. 
One might be inclined to say that Marcuse treats behavior on both planes 
synonymously. If Marcuse did so, his method would contrast sharply with 
the analytical approach correctly utilized by Michael Walzer: i.e., to dif-
ferentiate among state, society, and community on the one hand, and the 
particular interests emergent from “complex equality”41 on the other. Ac-
tually, Walzer here comes close to Marcuse’s position himself:

It is not my intention to postulate a nowhere existent ideal state or a 
one-size-fits-all  philosophical ideal. A society of equals is completely 
within the realm of possibility for us. It is a practical possibility here 
and now, which, as I shall demonstrate, already exists in latent fashion 
within our common understanding of social goods.42   
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That which distinguishes Walzer fundamentally from Marcuse is Mar-
cuse’s “gesture towards revolution” that is hidden behind his Hegelian and 
Marxist inspired idea that a just society may only emerge from the agitorial 
action of exploited and supressed social groups, with a qualitative leap. 

Wrapping up here, I would like to mention briefly Walzer’s notion of a 
social welfare state. This perspective was elaborated in a 1998 publication, 
“Socializing the Welfare State.”43 Walzer contrasts his vision of a social 
welfare state with that model of a society which gives too much authority 
and power to the government vis-à-vis the people. Really existing socialism 
furnishes him with a negative example; in such a system government con-
trols the means of production and also the sphere of private relations. On 
the other hand, he vehemently criticizes the social consequences of capital-
ist systems, which reduce social relationships and intersubjective interac-
tions to the demands of the market alone. Questions about justice, equality, 
recognition, support for the needy, and about the possibilities of demo-
cratic participation are not decided by the economic sector – the economic 
sector does not even allow such questions to be raised. Walzer’s notion of 
a social welfare state and didtributive justice is built upon a strengthened 
right of stakeholders to participate in decision-making, transparency in 
democratic governance, streamlined governmental bureaucracy as this af-
fects distributional mechanisms, and an expansion of social networks and 
subsidiary sectors. Between the state, which remains necessary as guaran-
tor of social goods, and the society which offers reassurances of ethical 
solidarity, Walzer positions a robust concept of community that is sup-
ported fundamentally by what Marcuse called the “primary elements of 
experience” in his considerations of the potentials that make an alternative 
social order possible.  

Walzer’s point is not to contrast community with society or govern-
ment, but rather to develop a sense in which these are complementary ele-
ments of a free and just commonwealth. In “Socializing the Welfare State,” 
the central question is how to gauge the sufficiency of community and par-
ticipatory democracy such that distributive justice in the highest measure 
is assured to its members. He points to ways in which local organizational 
units can productively support the government’s obligation to “help people 
help themselves.” His suggestion to shift the criteria of a just society from 
the sphere of production to the sphere of distribution arises from his cri-
tique of both the distorted development of socialist systems and the crises 
of modern capitalist societies. 

In this way he stands closer to Marcuse than he likely thinks. We need 
to abandon he search for all forms of governmental utopias. Social philoso-
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phy is at its best when it aligns itself with “the desire for community” and a 
reconstruction of the critical social theory of Herbert Marcuse.
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Silvio Ricardo Gomes Carneiro1

Performance Principle e 
Performance Art: Herbert 

Marcuse e a normatividade 
do sensível

Foi em 1969 que Marcuse se pronuncia breve, mas duramente, sobre 
o destino das artes no território da performance. Em seu texto “A arte 
como forma de realidade”2, apresentado no ciclo de debates no Museu 
Guggenheim, o autor procura compreender os destinos das artes contem-
porâneas, sobretudo a respeito do tema curiosamente ainda presente nos 
debates estéticos sobre o “fim das artes”, no sentido de seu esgotamento 
expressivo. Afinal, se é que tal destino é possível, seria a performance uma 
expressão deste esgotamento? O que estaria acontecendo no horizonte es-
tético ao ponto de movimentos culturais apresentarem-se como anti-arte? 
Qual a força crítica deste processo de criação/destruição cultural? Eis algu-
mas questões enfrentadas por Marcuse naquela ocasião.

Dentre os pontos levantados, não basta reincidir na qualificação da per-
formance como parte do complexo da indústria cultural, posto que as ma-
nifestações performáticas de então buscavam uma expressão diversa e, por 
vezes, consciente do combate contra a cultura afirmativa do capitalismo. 
Julian Beck, um dos principais membros do Living Theatre, reconhecida-
mente um dos principais grupos de performance da época, reiteradamente 
considera a produção de seu grupo  como off-Broadway. As montagens de 
peças como Frankenstein ou The Brig (de autoria do próprio grupo), ou 
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Dr. Fausto acende as luzes (de Gertrude Stein), ou Antígona (baseada na 
leitura de Brecht sobre o clássico grego) são amostras importantes desta 
característica. O próprio Marcuse reconhece o caráter político assumido 
pelos movimentos culturais de então, quando compara os modos “clássi-
cos” de protestos entre as canções da Guerra Civil Espanhola e as músicas 
de protesto nos anos 1960, ou ainda, entre a representação teatral crítica de 
Brecht e do Living Theatre. No emparelhamento destes dois tempos, Mar-
cuse descreve:

Testemunhamos não apenas o ataque político, mas também e primei-
ramente, o ataque artístico à arte em todas as suas formas, à arte como 
Forma propriamente; se a arte continua a ser em geral nada, ela deve ser 
real, parte e parcela da vida – mas da vida enquanto é ela própria nega-
ção consciente do modo de vida estabelecido, com todas as suas institui-
ções, com toda a sua cultura material e intelectual, toda sua moralidade 
imoral, seu comportamento clandestino e solicitado, seu trabalho e sua 
diversão.3

Ou seja, o que se percebe cada vez mais é que as manifestações artísti-
cas de grupos de esquerda desferem não apenas um ataque político, mas 
um ataque à forma artística, procurando se distanciar do campo cultural 
burguês da Arte pela Arte enquanto se aproxima cada vez mais da esfera 
da vida como eixo de criação. Passo que nos oferece muitos elementos de 
reflexão sobre o significado das performances nas artes contemporâneas.

Talvez, de início, resida aí a dificuldade entre os estudiosos em definir a 
performance enquanto arte. Segundo Marvin Carlson4, uma performance 
não se restringe a algum gênero artístico prévio: não é nem dança, nem 
teatro, nem cinema, nem poesia, nem arte plástica apenas. No entanto, ele-
mentos variados destes gêneros artísticos estão fortemente presentes em 
seu processo criativo. Assim, o antropólogo Victor Turner chega a definir 
a performance como uma “atividade liminóide”5, uma arte que não se res-
tringe por um material que lhe dê suporte, mas que opera “entre” todos 
eles. Com isso, oferecer a experiência sobre os estados intermediários pode 
ser sua principal característica de uma manifestação performática.

Alcançar a experiência desta liminaridade, no caso do Living Theatre, marca 
a experiência teatral que se dissolve e se aproxima da esfera da vida. Ali, não se 
procura mais o distanciamento radical entre ator e público. Sequer uma expe-
riência do ator ou do público em separados. Pensa-se, antes de mais nada, em 
como apreender o intermédio entre ator e público e, neste sentido, desenvolver 
jogos, rituais ou representações que permitam a interferência entre os espaços, 
de modo a tornar indistintos os seus limites. No universo de Julian Beck, é pos-
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sível se questionar até onde segue o ator, até onde segue o público, até onde se-
guem os personagens. Neste sentido, Pierre Biner, estudioso do Living Theatre, 
faz o seguinte retrato do alvo a ser atingido pela performance:

Habitualmente o ator goza de um estatuto privilegiado, tanto no palco, 
como na vida real. No palco, fala na terceira pessoa; fala dos outros, dos 
seus papéis. E o espectador tem a tendência de se ver livre de perguntas 
embaraçosas que certas pessoas podiam formular, dizendo para consi-
go: ‘são atores, é tudo teatro, não é a valer’. Portanto, não sente realmen-
te. Experimenta mentalmente. Para que o espectador sinta, é preciso 
que o seu físico – o sofrimento físico deixa o homem autenticamente 
desarmado, ao contrário do que acontece com o sofrimento psíquico – 
seja atingido.6

 Tal busca pela sensação do caráter diruptivo da performance sobre 
os espectadores – já  acostumados com ironias e distanciamentos , outrora 
brechtianos, agora recorrentes nos espetáculos da Broadway – tem reflexos 
na concepção de espaço teatral e sua linguagem. Seu teatro tem o cenário 
esvaziado, de tal modo que, muitas vezes, é o corpo do ator ou do público 
que assumem as imagens cênicas do palco. De acordo com Biner, o teatro 
vivo é “um local de recolhimento, um local nu, em que não haja fugas, 
como é geralmente o caso: eliminação de tudo o que não é essencial, sendo 
o essencial o corpo do ator, a presença carnal do ator”7. Ou seja, há uma 
construção que procura explorar todas as dimensões do corpo, o qual, por 
vezes, assume a função de uma cadeira para outro personagem, por outra, 
reúne-se aos demais corpos de atores, formando o movimento de uma nau, 
de uma grande cruz, ou de uma criatura composta de diversos corpos mor-
tos, como a imagem final da peça Frankenstein, apresentada a seguir8:
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Desde então, o limite a ser enfrentado não é simplesmente a quarta pa-
rede que divide o espetáculo e o público, mas um redimensionamento dos 
elementos performáticos, alargando a dimensão do espetáculo até o espaço 
do público, ou ainda, até as ruas. É assim que arte e vida se diluem uma 
na outra, de tal modo que o impulso criativo das performances do Living 
Theater se orienta pelo ritmo da vitalidade. Como lembra Marcuse, em 
performances como esta, seria a vida que desfere o ataque político e, ainda 
mais, o ataque artístico às artes; seria a vida, enquanto consciência negativa 
da realidade estabelecida que seria apresentada no palco do Living Thea-
tre, ensaiando o horizonte das críticas ao universo descrito, continuamente 
por Julian Beck, de uma sociedade disciplinar e prisional. Presos diversas 
vezes, inclusive em Ouro Preto nos anos 1970, Beck e sua companheira 
Judith Malina sempre afirmavam que o cárcere difere da vida cotidiana 
apenas por conta desta ser uma prisão ilusória; ilusão que se apresenta em 
diversas formas nos comportamentos e nos papeis sociais desta civilização 
repressiva.

Portanto, a partir de seus alvos, não se pode afirmar que a performance 
do Living Theatre deixaria de ser crítica. Entretanto, no texto de Marcuse, a 
desconfiança ainda paira no ar. Afinal, por mais radicais que sejam as crí-
ticas de Julian Beck e sua trupe, nada alivia um certo incômodo na postura 
de Marcuse diante esta manifestação artística, quando afirma:

ao eliminar  a distância entre os atores, o público e o ‘exterior’, estabele-
cem uma familiaridade e uma identificação com os atores e a mensagem 
deles as quais  dirigem rapidamente a negação, a revolta para o universo 
cotidiano – como um elemento prazeroso e compreensivo  deste univer-
so. A participação do público é espúria e o resultado de acordos prévios; 
a própria mudança na consciência e no comportamento faz parte da 
peça – a ilusão é mais fortalecida do que destruída.9

Afirmação que contrasta com os modos radicais reconhecidos por Mar-
cuse na música de Schöenberg, na literatura de Kafka ou nas peças de Bec-
kett. O que nos leva a questionar: o que sustentaria tais preferências? Have-
ria um conservadorismo estético por trás destas afirmações que cegariam 
Marcuse entre as manifestações artísticas dos anos 1960?

A performance como princípio

Explicar a posição de Marcuse por um conservadorismo parece ser a 
resposta mais clara. No entanto, esta clareza pode significar outra coisa: 
uma resposta fácil ao questionamento da radicalidade crítica das artes. 



174

Para um filósofo que tem o campo estético em alta conta, do primeiro ao 
último de seus ensaios, sobretudo no que diz respeito ao teatro e à literatu-
ra10, afirmá-lo conservador demais para compreender a vanguarda de uma 
nova geração significa deixar de lado os caminhos pelos quais a estética 
permeia seu pensamento. No entanto, ainda há outra hipótese que explica 
a rejeição da performance pelo autor: as críticas marcuseanas seriam con-
traditórias, quando lembramos que, já em sua tese de germanística sobre o 
Romance de Formação do Artista bem como posteriormente em Dimensão 
Estética, as inquietações do autor quanto as articulações entre arte e vida, 
relação que apresenta a estética como arma crítica da sociedade estabele-
cida. Estaria Marcuse se contradizendo ao recuar diante da performance 
teatral de Julian Beck, que procura em seu teatro justamente uma expres-
são artística da vida?

 A hipótese do Marcuse contraditório seria válida, não fosse o modo 
como a articulação entre vida e arte é problematizada pelo filósofo. Afinal, 
há um princípio que organiza a relação entre ambas no pensamento de 
Marcuse, que é deixado de lado pelo Living Theatre. Trata-se do caráter 
mimético de uma obra de arte, elemento ausente nas performances. Sobre 
isso, o antropólogo Richard Schechner afirma que a performance não é 
uma arte mimética, na medida em que o processo de imitação não deixa 
de separar arte e vida11. Em outros termos, enquanto na concepção tradi-
cional, a arte é uma imitação da vida, mantendo um distanciamento da 
vida pela forma artística, a expressão performática pretende reproduzir a 
vida. Como Pierre Binier exemplifica, enquanto em uma peça de Brecht, a 
atriz afirma ao público representar uma personagem, provocando o senti-
do do distanciamento ao espectador, no caso do Living Theater, os atores 
afirmam-se enquanto atores representando uma personagem, gerando algo 
diverso de um estranhamento brechtiano, a saber: a possibilidade direta de 
diálogo com o público para saber como o ator deve representar sua perso-
nagem, qual o destino dela em determinado momento da peça etc. Com 
tal recurso, o espaço e o tempo da performance são determinados pela 
particularidade do encontro, deixando o processo criativo ao impulso do 
momento, de modo que a contingência da vida ganha espaço no interior da 
encenação.

 Na leitura marcuseana, o limite da performance se daria justamen-
te neste momento: no ataque às formas artísticas burguesas, evidenciando 
a vida como dispositivo criativo, procurando atingir no público a expe-
riência sensível da repressão social mediante a ruptura do distanciamento 
e o convite à participação, atingindo mais do que as formas burguesas de 
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arte; no limite, atinge-se a forma estética como um todo, desmoronando 
assim, aquilo que Marcuse considerava um dos pilares críticos do universo 
estético: a ruptura da arte diante da realidade estabelecida. Afinal, se algo 
ainda se preserva como crítico no universo das artes é seu caráter dual, que 
permite uma outra construção social, recusando a realidade estabelecida 
em todas as suas formas; sobretudo, quando a realidade é organizada pelo 
performance principle12, categoria central das críticas marcuseanas à socie-
dade contemporânea. Termo recorrente na obra marcuseana.

 Já em Eros e civilização, o performance principle possui um caráter 
organizativo dos modos de vida próprios de uma racionalidade que dissol-
ve as oposições à realidade estabelecida. Em outros termos, é a partir do 
que é dado, nua e cruamente na vida social, que os sujeitos desempenham 
suas funções no interior de uma sociedade clivada por um sistema de clas-
ses. Neste sentido, acostumamo-nos a caracterizar o performance princi-
ple a partir da sociedade burocratizada e repressiva tanto da extinta URSS 
quanto do Estado de Bem-Estar social em que os “homens não vivem suas 
vidas, mas desempenham [perform] funções preestabelecidas”13.

 Contudo, é possível afirmar que o performance principle impera em 
dinâmicas sociais mais flexíveis, conforme Marcuse avança em seus estu-
dos sobre a sociedade unidimensional. No interior de uma sociedade em 
que as oposições não precisam mais ser dissolvidas mediante o terror, uma 
vez que passam a ser integradas no corpo social, cada vez menos o pen-
samento crítico encontra espaço disruptivo avesso ao que é estabelecido. 
Por conseguinte, partidos em disputa se pautam em universos de ação e 
de discurso muito próximos. No caso específico da arte, a performance 
apenas indicaria para Marcuse o sentido estético cada vez mais restrito que 
escape do universo integrado de experiências mutiladas. Ou seja, quanto 
mais próximo da vida e mais contrário à constituição de uma forma estéti-
ca, mais a arte se enreda pelo universo estabelecido do discurso. Por mais 
que se questione ao público pelas opções de sua trama, mais lhe é oferecido 
os restos da experiência mutilada da sensibilidade e do pensamento unidi-
mensional.

 É bem verdade que a recusa do Living Theatre atinge a relação entre 
a forma estética enquanto forma mercadoria (algo que pode ser exemplifi-
cado mediante a queima de dólares em uma de suas peças). No entanto, ao 
dizer sem muitas metáforas suas críticas e procurando atingir de maneira 
mais direta as ilusões de seu público, até que ponto o Living Theatre aban-
donaria o território contra o qual se rebela? Até que ponto sua performance 
não passa a ser invadida pelos elementos da realidade que pretende criti-
car?
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Antígona

Um caso exemplar para reflexão é o modo como o Living Theatre re-
presenta nos anos 1960 o prólogo de Antígona a partir das adaptações de 
Bertold Brecht. No caso do dramaturgo alemão, havia duas versões deste 
prólogo. Na primeira, atualiza-se a discussão de Antígona – a personagem 
grega que invoca a lei dos deuses contra a lei dos homens – mediante a 
encenação da execução de um soldado alemão desertor capturado pelas 
tropas da SS, enforcado na porta da casa de sua família em Berlim no ano 
de 1945. As duas irmãs do soldado, encontram na casa as marcas do ir-
mão que retorna foragido e, ao longe, acabam ouvindo alguém torturado. 
Sem saber que era seu irmão, as duas travam o diálogo sobre o que fazer: 
mostrar-se ou manter-se ocultas? Mais tarde, sabendo do destino trágico 
do irmão, perguntam-se, de um modo similar à tragédia grega, sobre o 
que fazer com o corpo, enforcado na praça pública como traidor. Após este 
prólogo, inicia-se o primeiro ato com o diálogo entre Antígona e Ismênia. 
Uma segunda versão foi apresentada anos mais tarde por Brecht: ao invés 
de remeter o público ao cenário de Berlim em fins de guerra, os atores 
apresentam seus personagens na tragédia grega, afirmando ao público na-
quele instante o universo teatral da representação da tragédia. Nas duas 
versões, embora por caminhos diversos, Brecht procura explorar o univer-
so do estranhamento: seja pelo deslocamento temporal da peça: remetendo 
a tragédia grega aos tempos contemporâneos; seja através da ruptura entre 
personagem e ator, como no prólogo que adverte seus espectadores do que 
estavam representando. Nos dois casos, o estranhamento desloca a realida-
de, mantendo o universo teatral intacto em sua forma estética.

 Na versão do Living Theatre, o prólogo se dá de modo completa-
mente diverso, conforme descreve Pierre Biner:

Enquanto o público se instala, os atores chegam um a um e viram-se 
para o público. Os grupos fazem-se e desfazem-se. Estão iluminados o 
palco e a sala [onde está o público e que representa Argos, adversária de 
Tebas, cidade de Creonte e Antígona]. O olhar dos atores é frio e duro, 
por vezes pessoal: um ator observa sem amenidade um espectador. Os 
tebanos observam os argianos. O espectador sente-se pouco à vontade. 
Ele viera para a ‘festa’, mas é acolhido com severidade. É destronado, já 
não é rei. No ar paira a hostilidade. Nada de frivolidades. Os atores, por 
momentos, ousam mesmo conversar. Sem respeito pelo público, pare-
ce, por ele que pagou para os ver. O público já não se reconhece como 
tal. (…) Quando a hostilidade é claramente pressentida, o Living, que 
não fez mais do que medir o adversário, com a disposição de espírito 
de um combatente que avança para o exército inimigo, passa ao estado 



177

de guerra: os atores acocoram-se e, protegendo a cabeça com as mãos 
como se ensina a fazer às crianças das escolas americanas para se pre-
parar contra ataques aéreos, emitem um som que imita o das sirenes. 
Creonte, momentos depois, envia combatentes para Argos, Quando ter-
mina a batalha, faz-se um grande silêncio”14.

Comparando esta descrição com a perspectiva brechtiana, é possível 
destacar algumas divergências. Primeiramente, no que se refere à disso-
lução dos limites entre os campos do ator e do espectador. Muito embora 
haja uma postura hostil ou mesmo a indiferença do ator perante seu pú-
blico, o alvo do Living Theatre é a sensibilidade do público. Não se trata de 
uma técnica de estranhamento aos moldes de Brecht, mas de uma identifi-
cação do público com o clima da peça; um público que entra no jogo, que 
sente na pele fazer parte da peça.

Conforme Marcuse, entre a peça brechtiana e a performance do Living 
Theatre há uma diferença fundamental: através do estranhamento, o ata-
que político e artístico de Brecht preserva, no limite, uma forma estéti-
ca, uma proposta de criação que, evita fazer da Antígona uma reprodução 
clássica da tragédia, mas que não deixa de preservar uma forma estética 
própria ao seu tempo. Algo que não se sustenta na versão do Living Thea-
tre, uma vez que é o caráter da experiência vivida, ainda que mutilada, o 
caráter determinante do rumo de sua performance. Neste sentido, é carac-
terístico quando Biner, ao descrever as peças da trupe, comenta o quanto 
este seu esforço é limitado, posto que as apresentações variam a cada dia, 
alongando-se em alguns momentos, reduzindo-se em outros – na medida 
em que se busca a sensibilidade a cada apresentação. Talvez, para Marcuse, 
o Living conceda demais à sensibilidade mutilada pelo princípio do desem-
penho. E, assim, ao atingir o alvo político, o grupo acaba atingindo a ma-
nifestação artística, reduzindo o caráter crítico e criativo da forma estética 
ao jogo lúdico – ou transgressivo – permitido socialmente.

A crítica que nasce da estética

Neste sentido, o que explicaria a opção marcuseana por Brecht ao invés 
da performance do Living Theatre reside muito mais na capacidade disrup-
tiva que a forma estética brechtiana permite do que uma opção conserva-
dora ou contraditória de um autor que sempre pensou a relação entre arte 
e vida. A desconfiança marcuseana se dá no limite das manifestações ar-
tísticas diante das exigências críticas próprias ao princípio do desempenho. 
Entretanto, como romper com esta grade de ferro?
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Decerto, a resposta não está no abandono das artes. Trata-se de encon-
trar nelas seu potencial crítico e, neste sentido, avançar sobre as margens 
sociais. Por isso, as apostas de Marcuse estão lançadas sobre aquilo que 
sustenta o elemento artístico. É na estética que é possível uma nova sen-
sibilidade; é na estética que surge a racionalidade capaz de rearticular as 
experiências a despeito de sua mutilação. O autor indica a “forma estética” 
como elemento fundamental para esta crítica: “O que constitui a identida-
de singular e permanente de uma ouevre e o que faz de uma obra uma obra 
de arte – este elemento é a Forma”15  – é a forma que faz com que o conteúdo 
alcance a unicidade da obra de arte: o modo como uma história é contada, 
aquilo que se deixa dizer, mas se apresenta na obra de arte, a reunião entre 
pontos, linhas e cores. Conforme Marcuse, mesmo em tempos de reprodu-
tibilidade técnica, há algo da forma estética que reside nesta reprodução, 
havendo uma identidade da obra no interior da reprodução16. Isto porque, 
mais do que uma marca identitária, a forma estética é o princípio normati-
vo pelos quais os materiais da experiência sensível passam a ser dispostos, 
de modo que a Antígona nas mãos de Brecht encontra novas leis, novas 
formulações estéticas que assumem o compromisso de apresentar o clás-
sico grego sem perder o desafio estético dos anos pós-guerra, ou melhor, 
sem perder o encontro das técnicas de estranhamento com a representação 
trágica. Desta maneira, enfim, Antígona salta no tempo e atinge a realida-
de de nosso tempo: com o estranhamento, Brecht não providencia apenas 
uma técnica contemporânea de representação, mas um modo de atingir a 
realidade. Aqui, dialeticamente, a arte imita a vida de modo a estranhá-la.

 A performance, por sua vez, ao rebelar-se contra a “forma artísti-
ca”, identifica todo jogo formal com o modo de criação burguês. Como na 
Antígona do Living Theatre, busca-se levar ao espectador toda a sensação 
da hostilidade e do estado de guerra: ao fazê-lo, procuram eliminar toda 
a ilusão, conferindo ao público a experiência do terror em tempo real. Na 
busca por esta linguagem, Marcuse lembra que, ao procurar fiar o processo 
criativo pela experiência vivida, o grupo de Julian Beck deixa de lado pro-
cessos do campo artístico, de modo que, por mais que tentem reduzir os 
limites entre vida e arte, o máximo que conseguem é perder a qualidade 
artística17. Trata-se, pois, conforme Marcuse, de uma “destruição ilusória, 
de uma superação ilusória da alienação”. Afinal, enquanto a vanguarda ar-
tística brechtiana amplia e enrijece sua incompatibilidade com a realidade 
estabelecida, o combate às formas estéticas da performance apenas obscu-
rece a distância entre arte e realidade, tornando indistinto o objeto de sua 
crítica.
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No interior desta crítica, há algo que precisa ser ressaltado. Apesar da 
insistência no tema da forma estética, Marcuse não se caracteriza como um 
formalista. A forma estética é uma estrutura histórica e, longe do idealis-
mo com que vestimos este termo, possui uma potência de criação de rea-
lidades sem nenhum comprometimento com a realidade estabelecida. Por 
isso, a forma estética é um modo da recusa tão valorizada pelo pensamen-
to radical marcuseano. Recusa da realidade em nome de uma realidade 
a ser construída. Talvez por isso, no interior da cultura norte-americana, 
Marcuse aposte suas fichas na radicalidade em outro plano: no movimento 
cultural negro. Ali, uma nova vertente se organizar pelo mote “black is 
beautiful”, resignificando a ideia mais tradicional do pensamento estético, 
a saber, a ideia de belo. Toda uma linguagem, toda uma sonoridade e um 
imaginário passam a se articular e gerar correspondências em torno deste 
novo campo do belo ocupado pelos negros. Como afirma Marcuse, em seu 
An essay on liberation, o movimento cultural negro “anuncia um universo 
mais subversivo de discurso”: os negros “elevam” alguns dos mais sublimes 
e sublimados conceitos do ocidente, “dessublimando-os e redefinindo-os” 
- diga-se de passagem, sem recorrer em uma dessublimação repressiva18. 
Por exemplo, o “soul” (alma),

o conjunto tradicional de tudo o que é verdadeiramente humano, pro-
fundo, imortal – a palavra que se tornou (…) falsa no universo estabele-
cido de discurso – tem sido dessublimada e em sua transubstanciação, 
migrou para a cultura negra: (…) o soul é negro, orgiástico, violento; 
não está mais em Beethoven, Schubert, mas no blues, no jazz (…). Para-
lelamente, o slogan militante ‘black is beautiful’ redefine outro conceito 
central da cultura tradicional revertendo seu valor simbólico e asso-
ciando-o com a anti-cor da escuridão, da magia-tabu, do fantástico.19

Neste exemplo, aparece o potencial da forma estética, quando o estético 
entra no território da política, revirando sem concessões os valores sim-
bólicos da realidade estabelecida. Neste exemplo a forma estética assume 
seu caráter de Grande Recusa. Neste sentido, a arte, mais do que a vida, 
configura o caminho de crítica diante das ambivalências do princípio de 
desempenho. Reside aí, pois, a dúvida emblemática de Marcuse sobre os 
processos das vanguardas performáticas. 
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Juliana de Souza

A magia, a fantasia 
e a imaginação como 
possibilidade de uma 

redefinição do conceito 
moderno de liberdade

A proposta desta comunicação é compreender como a magia, a fantasia 
e a imaginação se articulam como facilitadores de uma redefinição daquilo 
que compreendemos por liberdade e sociedade. Para tanto utilizaremos o 
livro Eros e Civilização (1955), de Herbert Marcuse, em especial o capítulo 
7 - Fantasia e Utopia-, além de nos apoiarmos na primeira parte do livro 
Sociologia e Antropologia, de Marcel Mauss, intitulada “Esboço de uma te-
oria geral da magia” (1904). A proposta é analisarmos como o pensamento 
mágico de outrora foi subsumido por um pensamento técnico e racional, 
não dando margem ao lúdico e ao imagético. 

Marcuse parte de uma concepção hegeliana-marxiana: a sociedade 
como sistema de satisfação de necessidades, mediada pelo mercado capi-
talista. A sociedade é cindida em classes sociais que estão em luta. E a so-
ciedade capitalista possui uma aparência de liberdade (ideologia) em que o 
trabalho é livre e os homens se acreditam livres. Para Marcuse, “a liberdade 
transformou-se num poderoso instrumento de dominação”. 

Num tempo onde a racionalidade não era o centro da própria vida do 
homem imperava a magia e o pensamento mítico. No entanto, esta forma 
de interpretar o mundo foi sendo substituída por um pensamento calcado 
na racionalidade e na técnica. Ou como interpretou Lukács, no início de 
Teoria do Romance: 

Universidade Sagrado Coração (USC), Bauru - SP
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Afortunados são os tempos para os quais o céu estrelado é o mapa dos 
caminhos transitáveis a serem transitados, e cujos rumos a luz das es-
trelas ilumina. Tudo lhes é novo e no entanto familiar, aventuroso e 
no entanto próprio. O mundo é vasto, e no entanto é como a própria 
casa, pois o fogo que arde na alma é da mesma essência que as estrelas; 
distinguem-se eles nitidamente, o mundo e o eu, a luz e o fogo, porém 
jamais se tornarão para sempre alheios um ao outro. Todo ato da alma 
torna-se, pois significativo e integrado nessa dualidade: perfeito no sen-
tido e perfeito para os sentidos; integrado, porque a alma repousa em si 
durante a ação; integrado, porque seu ato desprende-se dela e, tornado 
si mesmo, encontra um centro próprio e traça seu redor uma circunfe-
rência fechada (LUKÁCS, 2000, p. 25).

Sendo assim, o mundo faz sentido para o homem, e a dualidade corpo 
e alma, por exemplo, não existe, esta dupla de opostos está em harmonia, 
porque “o céu estrelado é o mapa dos caminhos transitáveis a serem tran-
sitados”, e sendo assim, o acaso e a fantasia tem espaço dentro desta “cir-
cunferência fechada”.

No entanto o homem partiu para questionamentos e partiu, literalmen-
te, para conhecer o mundo. Os primeiros questionamentos eram de ordem 
cosmológica e depois de ordem ética (voltado para o individuo que vive 
na cidade), e, assim, a Filosofia se consolidou como topos da racionalidade 
humana, deixando o mágico e o fantástico de lado. No entanto os “tempos 
afortunados não tem filosofia, ou o que dá no mesmo, todos os homens 
desse tempo são filósofos, depositários do objetivo utópico de toda filoso-
fia” (Idem, p. 26).

A partir da análise antropológica de Marcel Mauss, entendemos que a 
magia é um fenômeno social e é uma arte do fazer. Assim, “a magia tendia 
a assemelhar-se às técnicas à medida que se individualizava e se especiali-
zava na busca de seus diversos fins”, e misturar-se-ia à vida leiga. A ordem 
mágica se configura como a técnica mais fácil, que substitui a realidade 
por imagens e faz crer, através da imaginação individual, em forças e ideias 
coletivas, resultando nos fundamentos do entendimento individual. Antes: 
virtude mística, agora ação mecânica. 

As técnicas são como germes que frutificaram no terreno da magia, 
para depois desapossá-la. Progressivamente despojaram-se de tudo o 
que lhe haviam tomado de místico; os procedimentos que dela subsis-
tem mudaram, cada vez mais, de valor; outrora, atribuía-se lhes uma 
virtude mística, eles passaram a ter somente uma ação mecânica; é as-
sim que vemos, em nossos dias, a massagem médica sair dos passes de 
curandeiro. (MAUSS, 2003, p. 175)
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Marcuse, a partir deste movimento e apoiado em Freud – sobretudo 
no livro, Para além do princípio de prazer (1920) – falará que a fantasia 
é uma atividade mental que retém elevado grau de liberdade, e que atra-
vés da atividade de fantasiar poderíamos atingir o Princípio de Liberdade. 
Vale ressaltar que a fantasia continua ligada ao Princípio de Prazer, e por 
este motivo ela consegue ficar livre do critério da realidade, estando, assim, 
afastada do Princípio de Realidade.

Mas afinal, qual é o papel da fantasia? Para Marcuse (e Freud) a fantasia 
tem o papel de desempenhar a função de ligar as mais profundas camadas 
do inconsciente aos mais elevados produtos da consciência (arte), o “so-
nho com a realidade”. As ideias de gênero, memória coletiva e individual 
e imagens tabus da liberdade estão articuladas neste jogo entre fantasia, 
consciência e realidade.

Desta forma, o projeto dos movimentos históricos de vanguarda – leia-
-se dada e surrealismo – estavam em consonância com a tese de Marcuse: 
que a ludicidade e a fantasiação tem elementos que conduzem à liberdade, 
pois os vanguardistas também acreditavam que a estetização da vida liber-
taria.

Passaremos a uma breve análise histórica das bases fundantes do dada 
e do surrealismo, e veremos quais as relações dos movimentos com uma 
possibilidade de mudança de realidade social, a partir de uma retomada do 
mágico e fantasioso, mas com a ressalva de que não há nenhuma intenção 
à uma volta a esse tempo imemorial, mas sim de um despertar para o papel 
da fantasia como mediadora do Princípio de Liberdade com o Princípio de 
Realidade1.

Os movimentos de vanguarda surgem no início do século XX como 
ruptura em relação à realidade social estabelecida pelos valores burgue-
ses. Contra essa realidade que via a natureza como algo a ser superado e 
dominado pelo próprio homem, que ao acreditar ter dominado a nature-
za, e também subjugado outros homens, acabou instrumentalizando a sua 
própria razão. Em nome da razão o homem se alienou e as vanguardas 
artísticas surgiram como uma espécie de alerta que visava à mudança desta 
realidade estabelecida.

As vanguardas surgiram, portanto, como a inversão que não mais con-
sidera a arte como a interpretação de um mundo dado e constituído, mas 
como proeminência de um mundo possível. Não mais preocupado em co-
piar fielmente a cotidianidade da vida, tendo em vista que a fotografia ocu-
para agora este lugar, mas sim transformá-la. Um “novo” olhar é proposto 
para se atingir a verdadeira essência da realidade.
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Os vanguardistas diagnosticaram que a arte estava à serviço do capita-
lismo burguês, e que o propósito da arte para o burguês acaba sendo gerar 
capital e agradar, entreter. “A arte tornou-se uma transação comercial, lite-
ral e metaforicamente, os artistas eram mercenários em espírito; os poetas, 
banqueteiros da linguagem”2. Os Dada sobressaem da sociedade em que 
estão inseridos pela revolta, por aquilo que expressam em suas obras/não 
obras, também por certas convicções que defendem e pelas contradições 
que procuram apresentar. No entanto, apesar dos gestos dos Dada e do es-
forço em destruir o sistema de arte vigente, eles continuaram produzindo 
arte (institucionalizada), ou, em “virtude de um processo de osmose, se 
converteu subsequentemente em arte”.3

No entanto a experiência proposta pelo grupo Dada visou destruir as 
razoáveis ilusões do homem e recuperar a ordem natural e absurda; quise-
ram substituir o contra-senso lógico dos homens de hoje pelo ilogicamente 
desprovido de sentido. É neste sentido que Hans Arp irá propor que gol-
peamos com toda a força no grande tambor de Dada e proclamamos as 
virtudes da não-razão. As filosofias tem menos valor para Dada do que 
uma velha escova de dentes abandonada. Dada denunciou os ardis infer-
nais do vocabulário oficial da sabedoria. Dada é a favor do não-sentido, o 
que não significa contra-senso. Dada é desprovido de sentido como a natu-
reza. Dada é pela natureza e contra a arte. Dada é direto como a natureza4.

  É sabido que as fronteiras entre os movimentos Dada e Surrealista 
são tênues, embora   se oponham em alguns pontos. O surrealismo mer-
gulha as suas raízes no simbolismo e é abertamente politizado, enquanto 
Dada é, na generalidade, apolítico (com exceção do grupo de Berlim5). Por 
fim, nesse clima de efeitos de choques sequenciais que o público não com-
preendeu o objetivo final do dadaísmo, a nova tentativa de recondução da 
arte para a práxis vital seriam operados pelo movimento histórico de van-
guarda surrealista. 

O surrealismo propõe um novo olhar sobre o homem, sobre as suas re-
lações com o mundo, sobre o seu modo de dizer e de pensar. A ruptura 
que o movimento surrealista vislumbrou no horizonte era com a sociedade 
vigente que propendia apenas ao lucro e a divisão do trabalho.

A constituição do movimento dá início a uma aventura intelectual viva, 
na qual a escrita automática6 – restituição de uma escrita autenticamente 
humana – e o pensamento (surrealista) geram um aprofundamento da ex-
periência pela busca do inconsciente e do acaso objetivo [hasard objectif]. 
O movimento surrealista visa à ação direta na política, apontando para 
a possibilidade de lutar por uma sociedade livre. Desta forma, Aragon e 
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Breton definiram os seus critérios de leitura e decifração de um texto sur-
realista. E Breton nos deu a chave para abrir a porta desse mundo mágico, 
no qual a magia, o absurdo e o fantasmagórico imperam. Fica, então, a in-
trigante questão de como se pratica o surrealismo. Qual é a sua exigência? 
Em suma, a exigência surrealista é a mesma desde a sua origem até os dias 
atuais7. Ela é aberta a todas as ideias inspiradas pelo seu projeto fundamen-
tal: a libertação total do homem.

Reiterando o caráter mágico das vanguardas, pode-se dizer que a arte 
de vanguarda possui maior proximidade com as fontes mágico-esotéricas. 
Sendo assim, o surrealismo reata com o pensamento mágico através de 
uma atitude mágica. Afirma a possibilidade de um conhecimento imedia-
to, que reúna diretamente sujeito cognoscente ao objeto conhecido. Tal co-
nhecimento imediato permanece a maior parte das vezes implícito, faltan-
do-lhe um tratamento racional eficaz na capacidade oferecida ao homem 
de transformar o mundo em função da vontade: “A própria essência da 
magia é apenas a crença noturna na eficácia do desejo e do sentimento”8. 

O surrealismo está animado pelo desejo de encontrar o segredo desse 
pensamento mágico, obliterado pelo racionalismo e deformado pelo cris-
tianismo. Encontrar esses poderes perdidos é a intenção já expressa no 
Premier Manifeste du Surréalisme, no capítulo intitulado “Secrets de l árt 
magique surréaliste”. A partir deste capítulo, fica claro que as intenções dos 
surrealistas visam a religação a uma mentalidade mágica, a qual precede a 
separação dos poderes do homem. E os poderes que os surrealistas visam 
reunificar – arte e vida – constituíam-se unificados antes da instauração 
de uma distinção entre poesia, filosofia e ciência (como já mencionado em 
Mauss). Assim, “é preciso admitir que um denominador comum, que não 
pode deixar de ser a magia, une o feiticeiro, o poeta e o louco. Ela é a carne 
e o sangue da poesia. Melhor, na época em que a magia resumia toda a ci-
ência humana, a poesia ainda não se distinguia dela”9. 

Portanto, segundo a citação acima, o racionalismo deve ser reavaliado 
em função daquilo que subjugou. Tal racionalismo asfixiou a arte primiti-
va nas suas realizações plásticas e literárias. Isso pode provar que a magia 
permite ao homem manter-se em estreito contato com a totalidade do Uni-
verso. No mundo moderno-contemporâneo, a magia se desvela quando es-
tamos sob o exercício da poesia, da atividade livre de coações aonde o livre 
jogo impera. A poesia tem como fonte o pensamento mágico, em que este 
faz com que o espírito ultrapasse os limites impostos pela razão. Tal pensa-
mento mágico faz com que exploremos as capacidades poéticas, em todos 
os sentidos, não somente no poema, também nas variadas formas artísticas 
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e na vida cotidiana, porque contribui para a elucidação do homem e das 
suas relações com o mundo.  

Apollinaire e Breton incorporam magia e surrealidade, afirmam que as 
conquistas da ciência se baseiam mais num pensamento surrealista que 
num pensamento lógico. De tal modo que o movimento surrealista visa 
um “projeto de futuro”, no qual as gerações futuras terão de encontrar a 
síntese da razão e da poesia. Esta, portanto, seria a reconciliação dialética 
da razão, já que a magia a que os surrealistas tentam recorrer implica um 
futuro ilimitado. Partindo da premissa segundo a qual o homem primitivo 
não se conhece, apenas procura-se. O homem atual perdeu-se. E o de ama-
nhã deverá reencontrar-se primeiramente, reconhecer-se, tomar contradi-
toriamente consciência de si mesmo.

Os participantes do surrealismo prezam um conhecimento que vai além 
do raciocínio discursivo, caracterizado como um conhecimento intuitivo. 
Tal conhecimento é uma espécie de iluminação, uma vidência do outro 
mundo – um desejo de ultrapassar este mundo atual – no qual trará a 
salvação para o surrealista. O poeta surrealista está atento, à escuta dos 
segredos do mundo, na medida em que quer definir os laços que prendem 
o homem ao universo. Ele possui e multiplica as suas “técnicas” herdadas 
através dos séculos pelas ciências ocultas. Com isso, esse poeta estará apto 
para “ver além” (no sentido rimbaudiano de vidência10). Logo, é necessário 
que entendamos que o poeta surrealista é um iniciado, ele é aquele que 
mergulha para os outros no mundo sem voz. Aqui cabe uma citação de 
Novalis: “Nós compreendemos o mundo quando nos compreendemos a 
nós próprios, porque ele e nós somos metades integrantes”11. 

A verdade é que os surrealistas querem recuperar os valores e os poderes 
perdidos, ou seja, querem trazer novamente a arte para a esfera da vida. 
Para isso, segundo eles, é preciso mergulhar nos abismos do EU. Esses po-
deres originários que a mitologia antiga relegava para um passado edêni-
co, os quais devem ser recuperados, estão latentes para os surrealistas sob 
o peso das repressões morais, sociais e intelectuais. Os pretensos séculos 
científicos traíram a verdadeira ciência (alquimia), “a magia alimentou a 
ciência e os mágicos forneceram os cientistas, podemos supor que foi tam-
bém nas escolas de mágicos que constituíram uma tradição cientifica e um 
método de educação intelectual” (MAUSS, p.176). Segundo Mauss, o que 
ocorreu foi que os physicós (mágico em grego) tentaram sistematizar seus 
conhecimentos e descobriram destes os princípios e a magia acabou adqui-
rindo aspecto de ciência verdadeira.

Assim, segundo Breton, o surrealismo desde a sua origem teve como 
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propósito a libertação total do homem e a religação da arte à vida. O surre-
alismo quer, desde seu início, em luta contra o mundo opressor, reconduzir 
a arte para a vida, e a partir daí proclama-se revolucionário. 

Marcuse no texto, “Algumas Considerações sobre Aragon: arte e política 
na era totalitária” (1945), tratará da oposição entre o artista e a forma pre-
dominante de vida. Ele apontará que a partir desta oposição poderíamos 
notar elementos para a libertação do homem da dominação e da explora-
ção.  Mas isso deixou de se materializar, porque as forças potencialmente 
revolucionárias dos movimentos históricos de vanguarda foram assimila-
das pelos sistemas de controles monopolista. 

Mesmo não se anunciado de forma clara, notamos que Marcuse quer 
dialogar com os best-sellers, com os filmes, com a mídia que expõe ao má-
ximo as desgraças e mutilações sociais. Como, por exemplo, na extrema 
exposição dos campos de concentração pela mídia, que ao expor exacerba-
damente, sem proporcionar uma reflexão efetiva, está apenas fortalecen-
do o “inimigo”: o sistema totalitário. Marcuse chega à conclusão de que 
até mesmo essa arte dita revolucionária (ele trará o exemplo de Guernica, 
Picasso) foi absorvida pelo sistema, tornando-se modismo, e até mesmo 
“clássica”. 

Kant, na Crítica do Juízo de Gosto, na qual o objeto de investigação filo-
sófica é o juízo estético de gosto – desinteressado –, já refletia sobre o lado 
subjetivo da arte em relação à práxis vital. O interesse de Kant é a relação 
entre o juízo estético de gosto e a faculdade de desejar. O estético, para 
ele, é concebido como uma esfera à parte do princípio de maximização do 
lucro que predomina em todas as esferas da vida, é livre e desinteressado. 
Está entre a sensibilidade e a razão. No sistema filosófico de Kant, a facul-
dade de julgar ocupa uma posição central, porque ela tem a função media-
dora entre o conhecimento teórico (natureza) e o conhecimento prático 
(liberdade).

 Já em Schiller, nas Cartas para a educação estética do homem, en-
contramos uma determinação da função social do estético. Tal determina-
ção é um paradoxo com Kant e o seu juízo de gosto desinteressado. Pode-se 
dizer que para Schiller, “a arte, justamente em razão de sua autonomia, 
de sua não-vinculação a propósitos imediatos, estaria apta a cumprir uma 
tarefa que por nenhuma outra via pode ser cumprida: o fomento da huma-
nidade”12. Segundo o filósofo do romantismo, não se pode confiar nem na 
boa natureza do homem nem na capacidade de cultivo do seu intelecto, e 
isto é resultado de um processo histórico, que remete aos gregos, pois “o 
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desenvolvimento da cultura […] destruiu a unidade dos sentidos e do espí-
rito ainda existente entre os gregos”13. 

 A divisão do trabalho condiciona a sociedade de classes e isso já 
foi demonstrado historicamente. É só pararmos para analisar o conceito 
de alienação. O homem alienado está alheio à realidade e acaba por não se 
reconhecer mais. O homem é condicionado e coagido no meio em que está 
inserido. Para Schiller, essa divisão do trabalho não pode ser abolida por 
meio da revolução política, porque a revolução só pode ser naturalmente 
feita pelos homens que, coagidos pela divisão do trabalho, não puderam 
educar-se para a humanidade. A arte tem o papel de re-unir as “metades” 
dos homens que foram arrancadas umas das outras. Ou seja, na sociedade 
da divisão do trabalho, a arte deve possibilitar a formação da totalidade das 
capacidades humanas que o indivíduo, em sua esfera de atividades, vê-se 
impedido de desenvolver. O pensamento de Schiller afirma que a arte, por 
negar toda e qualquer intervenção direta na realidade, está apta a restaurar 
a totalidade do homem. E assim, a própria edificação de uma sociedade ra-
cional estaria dependente de uma humanidade a ser previamente realizada 
pela via da arte. Portanto, a função social da arte se configura no desliga-
mento de todos os contextos da práxis vital.

Então, qual seria o papel da oposição intelectual? Seria possivelmente o 
de quebrar o encanto da padronização, da assimilação. Desta forma o ar-
tista passa por um problema específico e terrível: a assimilação progressiva 
de todos os conteúdos ao da cultura monopolista de massas. A arte deve ser 
um instrumento de oposição, que depende da força alienadora da criação 
estética, ou seja, tem a função de ser/permanecer mais real do que a pró-
pria realidade normativa. Contudo como o artista/arte tem que se “portar” 
diante dessa situação na qual tudo é massificado? 

No texto marcuseano “sobre Aragon” o termo de Grande Recusa é 
apresentado a partir de uma citação de Whitehead (Marcuse toma o ter-
mo “emprestado”). Sabe-se que o termo originalmente é retirado da sua 
relação com a arte, entendemos que pela recusa há a possibilidade da arte 
recuperar a sua força alienadora. Mas como a recuperar? A solução apre-
sentada por Marcuse reside na “forma”. Esta, então, pode ser a solução para 
a cultura de massas, que pelos seus mecanismos tudo assimilam. Pois os 
seus conteúdos são uniformizados, incorporados e absorvidos pelo modo 
de vida monopolista. Marcuse ainda ressalta que o abstrato (palavra, cor, 
tom, linha) já foi absorvido, “tornou-se consciência oficial”, no sentido de 
que, por exemplo, o “terror” (choque) proporcionado pela arte vanguardis-
ta foi totalmente superado pelo terror real do fascismo, da Segunda Grande 
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Guerra. Assim, para a arte recuperar a sua força alienadora e expressar a 
Grande Recusa, a solução seria a “forma”. Mas esta forma já foi absorvida 
pelo mercado, ou instituição arte (Peter Bürguer), e o “problema da formu-
lação permaneceu sem solução”. 

Os vanguardistas têm como sua “razão de ser” o político, que é a ne-
gação e contradição absolutas; a sua realidade é o fascismo totalitário, no 
qual determina a totalidade de sua arte. Ou seja, o político, fora do sistema 
monopolista, deve permanecer fora do conteúdo; e o artístico, a priori, não 
pode ser absorvido pelo conteúdo, mas que absorve mesmo assim, todo o 
conteúdo. Sendo assim, a vontade política aparece na forma em que o con-
teúdo é considerado e formado. 

Marcuse afirmará que hoje tudo é objeto de dominação totalitária e, ao 
mesmo tempo, de libertação. Assim, o conteúdo deve ser posto de forma 
a revelar o sistema negativo em sua totalidade, para que então sinalize no 
horizonte a necessidade absoluta da libertação. É neste sentido que a obra 
de arte deve, em seu ponto de ruptura, despir-se de toda a “parafernália da 
cultura de massas monopolistas”. Para que o homem e a natureza saiam 
desse “abismo de destruição, desespero e liberdade”. E o que seria, para 
Marcuse, uma obra de arte mais revolucionária? É aquela que ao mesmo 
tempo é esotérica e mais anticoletivista. Esta é a meta da Revolução: o indi-
víduo livre. Livre das coerções impostas pela sociedade total administrada. 
Libertação do aparato de produção, distribuição e administração que arre-
gimentam a sua vida. Para tanto, somente o “conteúdo materialista bruto 
da liberdade” pode alcançar a meta – que não pode mais ser questão de 
teoria – de libertação do indivíduo. E a meta é atingida quando todos rece-
berem de acordo com as suas reais necessidades, que nada mais é do que a 
realização dos desejos e potencialidades plenamente desenvolvidas. A arte 
não pode ser submetida ao sistema e muito menos haver redenção artística, 
é exatamente este o problema da autonomia da obra de arte.

O caráter primevo da arte é a sua irrealidade, na qual se cria uma rea-
lidade utópica que deve ser real em contraposição à realidade realista. Por 
essa realidade utópica é gerado o movimento de libertação, ou seja, de ação 
realista, política. Podemos concluir, desta forma, que a arte como conteúdo 
da liberdade possui força para iluminar a meta – que é a emancipação e a 
liberdade plena dos indivíduos. Pela forma é revelado o poder de negação 
da arte, é por ela que o artístico a priori configura o conteúdo.

Marcuse ao falar desse Eros, ou amor, como forma artística cita Aragon 
e Paul Eluard para fundamentar uma crítica “surrealista-romântica” em 
torno da guerra da opressão fascista. Para eles o amor possui um conteú-
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do individual e político. Nas palavras de Marcuse: o “contragolpe artísti-
co” contra os “conteúdos políticos”, onde o artista “salva” os conteúdos de 
sua forma monopolista, preservando-se assim a sua forma revolucionária. 
Uma das saídas é pensar que esse artista salva os conteúdos quando estes 
são expressados através do seu próprio corpo, pois é preciso que o físi-
co seja atingido, no entando, parece que esse estranhamento físico muitas 
vezes não é atingido, não posibilitando a desestabilização e a dissolução 
de camadas fechadas do eu. Podemos pensar em termos marcuseanos: há 
uma identidade entre Eros e Liberdade, e a partir desta afirmação o político 
despolitizado (arte) torna-se político verdadeiramente, e finalmente, cum-
pre a sua meta revolucionária. 

A arte contém em si um elemento reconciliador que não pode ser su-
primido, ele advém do seu conteúdo político que é negado pela sua função 
política. A promessa de felicidade que muitas vezes fora apresentada como 
destruída e destruidora, é suficientemente fascinante, na apresentação ar-
tística, para iluminar a “ordem de vida reinante”. E esta ordem de vida 
reinante destrói a promessa de felicidade ao invés da ordem futura, que a 
realiza. A ordem futura tem como efeito o despertar da memória, a lem-
brança do que foi e do que poderia ter sido. Assim, o sonho é capturado 
e retorna ao passado, e o futuro da liberdade só aparece como uma “luz 
fugidia”. Somente a forma artística pode ser a forma da reconciliação, o 
elemento reconciliador. No qual se constitui como a maldição da arte que 
está ligada à forma predominante de vida. Este parece ser o símbolo da arte 
em um mundo sem libertação.

A obra de arte privilegiadamente interrompe o “fluxo terrível” das coi-
sas que acontecem no mundo, para transpô-las em um mundo cuja to-
talidade é negativa, um mundo histórico. E cria um espaço e um tempo 
artificiais. Desta maneira o médium da forma artística caracteriza-se pelas 
coisas, são libertadas para ter a sua própria vida, contudo, elas não são li-
bertadas na realidade. Ou seja, a arte cria uma reificação peculiar. Assim, 
a forma artística está em repouso, e todo o seu conteúdo se torna objeto 
de contemplação estética. E na medida em que há essa contemplação esté-
tica, o elemento estético, há o triunfo da forma. Como podemos notar no 
exemplo usado pelo próprio Marcuse, a obra Guernica de Picasso, contém 
uma ordem “supra-histórica”, que Picasso chamou de “signos”. Ou seja, na 
arte o falso pode-se tornar o elemento vital da verdade, porque é no “falso” 
que encontramos a pré-condição para a contradição e a negação artística. 
Isto resulta na alienação, que a arte promove em relação ao homem e o seu 
mundo. Em condições da mais total opressão esta pode fornecer a base 
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artificial para a memória da liberdade. É assim que a arte, (ou melhor, a 
educação estética) tem a sua função política elevada e pode ser capaz de 
combater o terror e o mal proporcionado pelas forças fascistas e pelo capi-
talismo avançado.

 A intenção vanguardista está no duplo caráter da arte na sociedade bur-
guesa, a qual é dissociada da práxis vital por causa do “princípio de con-
corrência”. Os valores como humanidade, alegria, verdade e solidariedade 
são tirados da vida real e mantidos na esfera da arte. A arte na sociedade 
burguesa, portanto, tem um papel contraditório, pois “projeta a imagem 
de uma ordem melhor, na medida em que protesta contra a perversa or-
dem existente”. E ao projetar a imagem de uma ordem melhor, segundo 
Bürger, “alivia a sociedade estabelecida da pressão das forças voltadas para 
a transformação”14. Ao fazer esse movimento, a arte se torna “afirmativa”, 
no sentido marcuseano. Logo, a arte possui um duplo caráter no senti-
do da “distância frente ao processo social de produção e reprodução”, que 
possui “tanto um momento de liberdade quanto um momento de descom-
promisso”. Assim, a “tentativa dos vanguardistas, de trazer a arte de volta 
ao processo da vida seja, ela mesma, um empreendimento extremamente 
contraditório”. Porque a liberdade da arte “frente à práxis vital é, ao mesmo 
tempo, a condição da possibilidade do conhecimento crítico da realidade”. 
No entanto, uma arte separada da práxis vital, “mas que é inteiramente 
absorvida por esta, perde – juntamente com a distância – a capacidade de 
criticá-la”15.

A arte, ao se institucionalizar, “morreu”, no sentido hegeliano, por isso 
temos que pensar em novas formas estéticas e estratégias de educação e 
experiências estéticas. A obra de arte, desde as vanguardas, já não repre-
sentavam o valor de culto de um povo, o espírito de um povo, e por isso a 
obra de arte se afastou do cotidiano e instalou-se nas galerias e nos museus. 
Sendo, desde então, assunto para técnico ou erudito. A arte precisa romper 
com essa lógica se quiser assumir um papel revolucionário.

O que se pode concluir deste artigo é que ele procurou responder aos 
questionamentos sobre os objetivos de reunificação da arte à práxis vital 
empreendidos pelas vanguardas artísticas do início do século XX. Não há 
pretensão de esgotamento do assunto, e muito menos dar por encerrada a 
discussão sobre a obra de arte. O que pretendemos é “plantar” a discussão 
e tentar reavivá-la para os nossos dias. Ou seja, à luz do que já foi discutido, 
pensar em estratégias para novamente tentar estetizar a vida, e consequen-
temente, pensar como a magia, na fantasia e a imaginação se articulam 
como facilitadores de uma redefinição daquilo que compreendemos por 
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liberdade e sociedade. 
Em momento algum, pretendíamos passar alguma visão pessimista, 

muito pelo contrário, tinhamos a pretensão de demonstrar alguns aspectos 
do dadaísmo e do surrealismo, e discutir o lado do impacto das vanguar-
das e seus objetivos em reunificar arte e vida, para assim avaliarmos todos 
os âmbitos e os “porquês” das falhas. 

Sob esse aspecto, alcançamos o objetivo desta pesquisa que era apontar 
o conceito de vanguarda, dentro de suas limitações e caracterizações pró-
prias. Identificamos o papel da instituição arte e como os vanguardistas 
conseguiram que tal instituição fosse reconhecida. Porque até então não 
se tinha o conhecimento de que na esfera da arte houvesse uma instituição 
configurada desta maneira. Vimos também algumas nuances da chamada 
arte pós-vanguardista e de como ela está interligada a uma outra configu-
ração e objetivação de arte (performance, instalação e outras formas de 
questionamentos).

 

Notas

1 Somos partidários da idéia de que formas estéticas estão latentes na sociedade, 
mas não temos o distanciamento necessário para identificá-las agora, no entanto, 
sabemos que não podemos assumir uma visão reducionista ou pessimista de que 
o potencial emancipatório das formas estéticas está esgotado. 
2 ADES apud STANGOS, op. cit., p. 98. Nota 21.
3 STANGOS, op. cit., p. 100. Nota 21.
4 ARP, Hans. I become more and more removed from aesthetics, p. 48. In: STAN-
GOS, op. cit., p. 101. Nota 21. “Arp era um poeta, tanto quanto um artista plás-
tico, e aderiu ao ataque contra a linguagem que o Dadá desencadeou e que o 
surrealismo continuaria a sua maneira”.
5 O grupo Dada-Berlim adotou uma envergadura política forte na Alemanha, 
sobretudo, no período de transição para a República de Weimar. A Alemanha 
passava por um período duro, o final dos anos 1920 não estava fácil. A perda da 
1ª Grande Guerra prejudicou não só a política financeira do país, como a moral 
dos alemães estava em baixa. A fome, a pobreza, a atmosfera cinza propiciavam 
o clima ideal para o suicídio. Os vários partidos políticos culminaram na ruína 
daquela república que já nascera fadada ao fracasso. Logo, o resultado não pode-
ria ser outro: o nazi-fascismo. O movimento dadaísta berlinense surge como um 
ácido para corroer mais rápido essa base frágil.
6 A escrita automática é uma escrita sem sujeito, influenciada pelas teorias de 
Freud e da psicanálise sobre automatismo e associações livres do pensamento 
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e da linguagem. Breton e Soupault entregaram-se a uma espécie de catarse ao 
construir uma escrita automática feita a dois, sem nenhum plano. Ou seja, uma 
escritura feita a dois, sem nenhum sujeito. Esse é o ponto de partida do surrea-
lismo em si.
7 Me refiro até os dias atuais porque acredito que não temos mais a idéia de movi-
mento, porque este já foi incorporado pela Instituição Arte, no entanto ele existe 
enquanto força potencial de sobre-realidade, de fantasiação que pode atingir e ate 
modificar o princípio de realidade.
8 DUROZOI, G; LECHERBONNER, B. O Surrealismo. Trad.: Eugenia Maria Ma-
deira Aguiar e Silva. Coimbra: Livraria Almedina, 1972, p. 7.
9 PERRET, B. Le Déshonneur des poètes; précédé de La parole est à Péret. Introdu-
ção: Jean Schuster. Paris: Jean Jacques Pauvert, 1965. p. 51.
10 No caso de Rimbaud, ser vidente, ver além — tarefa do vidente — não é ante-
cipar ou antever o futuro, predeterminá-lo, mas é, sobretudo, percebê-lo através 
de uma outra perspectiva, desregrada, que inclua o desconhecido e o indetermi-
nado.
11 NOVALIS.  In: DUROZOI; LECHERBONNIER, op. cit., p. 16. Nota 42.
12 BÜRGER, op. cit., p. 96 e 67. Nota 14.
13 Idem, p. 98.
14 BÜRGER, op. cit., p. 107. Nota 14.

15 BURGER,Idem, p. 107.
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Rafael Azzi

Mário de Andrade: 
um narrador 

benjaminiano?

1. Introdução

Este artigo tem como objetivo pôr em cena a seguinte questão: poderia o 
poeta brasileiro Mário de Andrade ser considerado um narrador no sentido 
proposto pelo filósofo alemão Walter Benjamin em seu ensaio O Narrador: 
Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov? Para tanto, serão analisadas 
as obras dos dois autores, a saber: o ensaio benjaminiano já mencionado 
e o romance Macunaíma, de Mário de Andrade, à luz da problemática da 
narrativa moderna apresentada na reflexão de Benjamin.

2. Mário de Andrade e o projeto moderno brasileiro

Mário de Andrade foi poeta, romancista, musicólogo, pesquisador de 
etnografia e folclore, historiador, crítico de arte e fotógrafo. Foi igualmente 
um dos fundadores e um dos principais líderes do modernismo brasileiro, 
exercendo enorme influência na literatura brasileira. Além disso, mostrou-
-se um importante articulador da Semana de Arte Moderna de 1922, even-
to que marca a ascensão dos movimentos de vanguarda no Brasil e que se 
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torna uma referência para a reformulação da literatura e das artes visuais 
no país.

Na décadas de 20 e 30 do século XX, a cidade de São Paulo, apesar de 
ainda ser uma cidade provinciana, configura-se como importante cenário 
de mudanças artísticas, e dá início a seu processo de modernização. Nes-
se momento, a cidade vive então um expressivo influxo de imigração es-
trangeira e ocorre forte crescimento urbano desencadeado pela industria-
lização.  São Paulo passa a concentrar então uma espécie de interesse pelo 
moderno.  No campo da arte, tal processo possibilita a realização de uma 
arte nova, pois a própria cidade em franca expansão era também reflexo da 
modernidade urbana, com suas amplas avenidas e seus grandes edifícios.

Tendo a cidade como tema, Mário de Andrade lança em 1922 a primeira 
obra literária do modernismo brasileiro, Paulicéia Desvairada. O livro re-
presenta a preocupação do escritor em representar a metrópole que surge. 
Essa nova São Paulo é uma cidade vertiginosa, inapreensível e multiface-
tada. 

As ideias modernistas chegam ao Brasil inicialmente inspiradas nas 
grandes vanguardas europeias, que se articulavam desde o final do século 
XIX e o início do XX. A ideia de vanguarda artística é a de uma quebra 
com a tradição e a estabilidade, além de grande liberdade na experimen-
tação nos diversos campos artísticos. Pode-se citar como exemplos dessa 
ruptura estética a poesia lírica de Charles Baudelaire e, nas artes plásticas, a 
pintura de Paul Cézanne. Trata-se de movimentos essencialmente urbanos 
que romperam as regras de arte previamente estabelecidas.

No que se refere ao Brasil, o movimento busca se contrapor à tradição e 
resgatar a história nacional. Para os modernistas, a arte no Brasil deveria 
ser moderna, se renovar; entretanto, para tal, seria preciso ter contato com 
elementos considerados essencialmente brasileiros, encontrar a brasilidade 
perdida. Mário de Andrade, bem como os demais modernistas brasileiros, 
negavam a tradição e as regras da arte acadêmica, considerada uma arte 
feita apenas do artificialismo importado da Europa.  Os artistas estavam 
em busca da “verdadeira” natureza brasileira, daquilo que difere os brasi-
leiros de outros povos, da autêntica identidade nacional. 

3. Macunaíma, o herói sem caráter

Mário de Andrade escreve Macunaíma imbuído da missão de descobrir 
a “verdadeira” brasilidade da nação. A obra é uma tentativa de resgate e 
de atualização da cultura brasileira. Seu objetivo, nada modesto, é o de 
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construir ou de recuperar a identidade nacional. O trabalho de Mário de 
Andrade é quase arqueológico: o autor procura retirar as camadas de solo 
e poeira estrangeiras e artificiais que recobrem a cultura brasileira a fim de 
expor a verdadeira identidade nacional. Segundo as palavras do próprio 
Mário de Andrade em um prefácio não publicado do livro:

O que me interessou por Macunaíma foi incontestavelmente a preocu-
pação em que vivo de trabalhar e descobrir o mais que possa a entida-
de nacional dos brasileiros. Ora depois de pelejar muito verifiquei uma 
coisa que me parece certa: o brasileiro não tem caráter. Pode ser que 
alguém já tenha falado isso antes de mim porém a minha conclusão é 
uma novidade para mim porque tirada da minha experiência pessoal. 
E com a palavra caráter não determino apenas uma realidade moral 
não, em vez entendo a entidade psíquica permanente, se manifestan-
do por tudo, nos costumes na ação exterior no sentimento na língua 
na História na andadura, tanto no bem como no mal. O brasileiro não 
tem caráter porque não possui nem civilização própria nem consciência 
tradicional.   
Os franceses têm caráter e assim os jorubas e os mexicanos. Seja porque 
civilização própria, perigo iminente, ou consciência de séculos tenham 
auxiliado, o certo é que esses uns têm caráter. Brasileiro não. Está que 
nem o rapaz de vinte anos: a gente mais ou menos pode perceber ten-
dências gerais, mas ainda não é tempo de afirmar coisa nenhuma. […] 
Pois quando matutava nessas coisas topei com Macunaíma no alemão 
de Koch-Grünberg. E Macunaíma é um herói surpreendentemente sem 
caráter.1

O escritor modernista cita o pesquisador e etnólogo alemão Theodor 
Koch-Grünberg que publicou a obra Vom Roroima zum Orinoco (Do Ro-
raima ao Orenoco). No texto em questão, o etnólogo descreve o folclore e as 
lendas de diversas tribos indígenas amazônicas como os taulipang e arecu-
ná. Macunaíma se inspira em tais histórias e as mescla com diversas outras 
fontes, como relatos orais, lendas e tradições populares, e mesmo com a 
vida brasileira cotidiana. Em 1927, o próprio Mário de Andrade viaja para 
o norte do país antes de publicar o livro, visitando diversas comunidades 
indígenas e recolhendo inúmeras lendas e tradições. 

Para Mário, Macunaíma configurava o herói da gente brasileira, uma 
tentativa de descobrir e unificar aquilo que há de comum e de próprio, a 
verdadeira identidade e o caráter de não ter caráter nenhum. A busca pela 
tradição, segundo o modernista, era essa busca pelo popular, costurando 
essas histórias na forma de um livro. 

No texto, Macunaíma parece realmente um tipo de herói lendário e o 
romance se assemelha ao mítico misturando tempo e lugares sem preocu-
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pação realista. Em suas fugas espetaculares, Macunaíma vai de São Paulo 
a Ponta do Calabouço; e logo já está em Guarajá-Mirim, nas fronteiras de 
Mato Grosso e Amazonas para, em seguida, chupar manga-jasmim em Ita-
maracá de Pernambuco, tomar leite de vaca zebu em Barbacena, Minas Ge-
rais, decifrar litóglifos na Serra do Espírito Santo e, finalmente, se esconder 
no oco de um formigueiro, na Ilha do Bananal, em Goiás.

O tempo também é subvertido. É um tempo originário não linear, é o 
tempo mítico. Assim, o herói do presente entra em contato com figuras do 
passado, estabelecendo-se um curioso “diálogo com os mortos”: Macunaí-
ma fala com João Ramalho (séc. XVI), com os holandeses (séc. XVII), com 
Hércules Florence (séc. XIX) e com Delmiro Gouveia (pioneiro da usina 
hidrelétrica de Paulo Afonso e industrial nordestino que criou a primeira 
fábrica nacional de linhas de costura).

A história de Macunaíma se aproxima da epopéia medieval, pois tem 
de comum com aqueles heróis a sobre-humanidade e o maravilhoso. Não 
por acaso Mário de Andrade chama seu livro de rapsódia. A rapsódia é 
um tipo de composição baseada em tradições e contos populares. São tam-
bém rapsódias os antigos romances versificados e musicados, as canções 
de gesta de Rolando, a Encantada Branca-Flor e, nos dias atuais, as gestas 
de cangaceiros, entoadas nas feiras do Nordeste pelos cantadores. Daí a 
aproximação com as epopéias medievais. O rapsodo na Grécia era o poeta 
que ia de cidade em cidade recitando poemas. Para Walter Benjamin, a 
figura do rapsodo está relacionada a um tipo que se encontra em extinção 
na modernidade: o narrador.

4. O Narrador

No ensaio Narrador: Considerações sobre a obra de Nikolai Leskov, Wal-
ter Benjamin apresenta considerações sobre o papel do narrador. Benjamin 
compreende como narrador a pessoa que é capaz, através de uma história, 
de transmitir e intercambiar experiências (Erfahrung). Segundo o autor, 
esse personagem está se tornando raro na modernidade. A narração mos-
tra-se, portanto, como a capacidade de transmitir as experiências. O ter-
mo experiência é compreendido como a possibilidade de uma tradição ser 
construída e compartilhada por uma comunidade, sendo ainda retomada 
e transformada, a cada geração, configurando dessa forma a continuidade 
e a permanência da palavra transmitida de pai para filho. As histórias con-
tadas por um narrador auxiliam na construção de sentidos comuns, coleti-
vos, que podem ser transformados e adaptados à realidade de cada geração.
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O narrador era uma figura central em comunidades pré-capitalistas, 
relacionada aos relatos orais e fundada na experiência coletiva. Há dois 
estereótipos de narradores: o camponês sedentário e o marinheiro comer-
ciante. O primeiro está vinculado à distância temporal e tem como função 
contar histórias de outras épocas, transmitindo a memória viva da própria 
comunidade. O segundo, relacionado à distância espacial, transmite relatos 
de terras longínquas. Segundo Benjamin, esses dois tipos ideais de narra-
dores se misturam e se associam na Idade Média. Nesse período, o mestre 
sedentário possuía sempre aprendizes migrantes e, assim, associava-se o 
saber de diferentes lugares ao saber do passado recolhido pelo trabalhador 
sedentário.

Os narradores se relacionam àqueles que disseminam histórias de forma 
oral. Na Grécia clássica, a figura do rapsodo representava esse narrador, 
cantando histórias e feitos dos heróis, dos reis e dos deuses. Era simulta-
neamente músico, poeta, historiador e artista. Na Idade Média, a figura do 
rapsodo é substituída pela do bardo - mais tarde, designado como trovador 
-, encarregado da transmissão de histórias, lendas e poemas de forma oral, 
e que cantava a história de seus povos em poemas recitados.

É nesse ponto que Mário de Andrade insere seu livro. Para ele, Macu-
naíma seria uma rapsódia, um livro que reconta e transmite as tradições 
populares do nosso país que de outra forma estariam desencontradas.  Este 
coser de tradições para recontar uma história é o papel clássico da figura 
do narrador.

5. A crise da narrativa

Entretanto Benjamin relata que não é mais possível haver narradores no 
nosso tempo. Na modernidade das grandes cidades não existe mais uma 
grande tradição a ser passada de geração para geração.

Antes, a narrativa e a epopéia se estabeleciam em uma sociedade na 
qual se compartilhavam significados e as histórias se apresentavam aber-
tas e plenas de significados, sabedorias e interpretações. Na modernidade, 
configura-se um tipo de sociedade na qual não há compartilhamento de 
tradições. O homem grego vivia no equilíbrio de uma estrutura fechada, 
que se relaciona com o gênero épico, enquanto o homem atual rompe com 
essa harmonia e o mundo passa a se apresentar através de uma estrutura 
incoerente. O romance moderno, então, será o gênero que ira substituir a 
epopéia clássica e que procura restabelecer algum tipo de sentido, mesmo 
que provisório. O que difere a epopéia do romance é o fato de que este 
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último pertence a uma época em que a totalidade da vida já não é mais 
evidente. A epopéia apresenta-nos uma totalidade concluída em si mes-
ma, enquanto o romance tenta descobrir essa totalidade. Se a narração se 
conecta à lição, à “moral da história”, o romance procura o “sentido da 
vida”. Em uma comunidade fechada, o sentido da vida era fornecido, havia 
uma tradição representada pelo narrador. Na modernidade não há mais 
tradição, não há como transmitir o que Benjamin chama de experiência 
(Erfahrung). O romance moderno difere das narrativas orais e da epopéia, 
pois não se mostra capaz de transmitir experiência, somente vivências in-
dividuais e particulares (Erlebnisse). 

Se antes a palavra narrada podia transpor o tempo e o espaço entre as 
pessoas, a palavra escrita solidifica a distância entre a experiência subjetiva 
de cada indivíduo. Tal fato ocorre porque a experiência coletiva foi pro-
blematizada na modernidade. No caso da narrativa, há uma relação entre 
aquele que conta a história e seus ouvintes, ao passo que o romance tem 
origem no indivíduo isolado. Tanto aquele que escreve o romance quanto 
seu leitor estão sozinhos em sua experiência. 

Este fato representa um problema para Mário de Andrade, pois, na épo-
ca em que o romance prevalece, ele pretende construir um tipo de epopéia. 
Seu objetivo de construir e renovar a tradição de povo não é mais possível 
numa modernidade em que a própria ideia de povo é fragmentária e dis-
sonante. O romance trata da subjetividade do indivíduo, não da grande 
experiência de um povo. Macunaíma consegue renovar e trazer para a mo-
dernidade as tradições populares de uma forma magistral, entretanto não 
pode mais apresentar a identidade nacional de todo um povo, como Mário 
gostaria.

A muiraquitã, a pedra talismã que encaminha as aventuras e desventu-
ras de Macunaíma, foi perdida e não pode mais ser encontrada. Da mesma 
forma que a experiência coletiva das grandes tradições compartilhadas por 
um povo também foi perdida e não pode mais ser encontrada. 

6. Mário de Andrade e Charles Baudelaire

Ainda que seja possível encontrar diversas aproximações entre o narra-
dor benjaminiano e Mário de Andrade, mostra-se interessante contrapor 
o escritor brasileiro a uma figura moderna bastante analisada pelo filósofo 
Walter Benjamin: o poeta francês Charles Baudelaire.

Assim como Mário de Andrade procura ser um rapsodo em um período 
em que a rapsódia não é mais possível, para Benjamin, a excepcionalidade 
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de Baudelaire, o que o destaca dentre outros poetas, é o fato de ele procu-
rar ser um poeta lírico no tempo em que a lírica se encontra em declínio. 
Baudelaire é o último poeta lírico que encontra êxito. O êxito de Baudelaire 
decorre, segundo análise de Benjamin, de seu claro propósito de ser com-
preendido pela sua própria geração. O poeta procura direcionar sua poesia 
ao seu tempo. A dedicatória de sua obra poética mais importante, As flores 
do mal, indica o tipo de leitor que Baudelaire tinha em mente quando pro-
duzia a sua poesia: “Ao hipócrita leitor, meu igual, meu irmão!”2. O objetivo 
do poeta parece ser o de encontrar uma estética própria de seu tempo. Ou, 
nas palavras de Benjamin, de tornar épica a modernidade; isto é, tomar 
como matéria-prima as vivências de seu tempo para produzir uma obra de 
arte que almeje a eternidade.

Baudelaire não é um saudosista procurando resgatar o tempo perdido 
da lírica. O escritor francês utiliza-se da forma clássica da poesia lírica para 
tratar de temas modernos e urbanos. A modernidade para Baudelaire é feia 
e vulgar; entretanto, essa deve ser a matéria do poeta. A arte de Baudelaire 
assume e apresenta toda a conturbada experiência moderna. Ela não é um 
tipo de fuga, nem tampouco uma ode ao seu tempo, mas é apenas a aceita-
ção de sua época. Sua poesia põe em cena toda a nova experiência urbana 
com sua feiura, sua decadência, seus vícios e seus personagens moralmente 
repreensíveis. Sua voz por vezes é cínica, por vezes irônica. 

Essa delicada mistura entre a modernidade e a tradição, temperada com 
ironia, está presente também no texto de Mário de Andrade. O livro não 
se encerra como apenas uma compilação de lendas indígenas, mas se uti-
liza dessas lendas como matéria prima para a construção de um autêntico 
romance moderno. Além dos inúmeros mitos e lendas retiradas de fontes 
populares, Mário de Andrade inventa, de maneira irônica,  vários mitos 
da modernidade. Apresenta, entre outros,  os mitos da criação do futebol, 
do truco, do gesto da “banana” ou do termo “Vá tomar banho!”. Na par-
te central do romance existe o fragmento Carta as Icamiabas, transcrição 
de uma carta do protagonista para suas companheiras de tribo, no qual o 
estilo e a forma são modificados.  Na missiva, o índio que vive agora na 
cidade grande simula um texto escrito cheio de beletrismo como em uso 
corrente na época. Percebe-se no fragmento uma ironia presente não ape-
nas na forma, mas também no conteúdo; pois, através da carta, ao invés de 
observarmos o relato do explorador descrevendo as sociedades indígenas, 
é o inverso que ocorre: é um índio que relata e descobre a cidade grande de 
uma maneira crítica e irônica.
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7. Conclusões

Mário de Andrade se apresenta como um rapsodo da cultura brasilei-
ra; entretanto, ele não é o equivalente à figura do narrador nas sociedades 
antigas. Isso não ocorre, pois não há espaço para esse tipo de narrativa na 
sociedade moderna. Não há como compartilhar lendas e contos para dar 
sentido à vida como era a prática de outrora. Em contrapartida, pode-se 
perceber que Macunaíma é uma obra eminentemente moderna. As tradi-
ções do passado são atualizadas de forma irônica, tal qual o movimento de 
Baudelaire em relação à poesia lírica. Mesmo sem reconstruir as tradições, 
Macunaíma mostra-se uma relevante obra que traduz o caráter nacional e 
a busca por uma identidade brasileira. 

Notas
1 ANDRADE, Mário de. Macunaíma, edição crítica elaborada por Telê Porto An-
cona Lopes, pgs 218-220.
2 BAUDELAIRE, Charles. As Flores do Mal. Trad. Ivan Junqueira. Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1985, p.100.
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Deborah Christina Antunes

O desafio da estética para 
a filosofia: Adorno na con-
tramão da petrificação nas 

ciências sociais

Resumo: O presente trabalho explora a relação de Theodor W. Adorno 
com a pesquisa social empírica, baseando-se tanto em suas críticas a ela, 
quanto em suas posteriores reflexões em Teoria Estética e Dialética Negati-
va. Inicia-se com as críticas do autor à sociologia, a partir de A atualidade 
da filosofia e com as controvérsias traçadas com Paul Lazarsfeld durante o 
Radio Research Project. Mostra-se como, no desenrolar dos anos e na expe-
riência e reflexão das pesquisas realizadas por Adorno, o autor reelaborou 
não apenas sua visão sobre a pesquisa social empírica, como também um 
conceito de empirismo que seria, conforme ele declara em suas aulas sobre 
a Dialética Negativa “um tanto contorcido, dialético”. Essa contorção da 
ideia de empiria desenvolvida por Adorno tem como elemento principal, 
conforme ele elabora em sua Teoria Estética, a extração da essência dos fe-
nômenos de sua existência, que deve ser trazida para a autorreflexão. Trata-
-se do elemento mimético, fantástico e ao mesmo tempo crítico empresta-
do por ele da Estética para uma ciência que se pretende emancipatória. 

Doutora - PPG-Fil UFSCar/Capes
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Em 1931, Adorno, ao assumir uma cátedra na Universidade de Frank-
furt, proferiu sua palestra inaugural. Ao mostrar o horizonte da filosofia 
contemporânea, ele criticava a especialização caótica, demonstrava ceticis-
mo em relação ao potencial do movimento trabalhista, e considerava que 
ciência e filosofia não deveriam se sobrepor uma à outra. Contudo, Adorno 
simplesmente não acreditava no potencial emancipador das Ciências So-
ciais. De acordo com Müller-Doohm, em Adorno: a biography:

No momento da aula inaugural, Adorno não era estranho aos modos 
sociológicos de pensamento. Ao contrário, ele estava familiarizado com 
as principais tendências modernas da disciplina. Contudo, na visão 
dele, a Sociologia tinha que ocupar o segundo lugar em relação ao seu 
objetivo filosófico primário de representar o mundo visível como um 
enigma, interpretando o fenômeno individual. (MÜLLER-DOOHM, 
2009, p. 137).

Para Adorno, a Sociologia da época não ia além de uma conceituação 
abstrata, de uma mera descrição do dado que acabava por cair em um “re-
lativismo universal”. Não se deve negar, contudo, que o autor preservou o 
lugar das ciências individuais e apontou para a necessidade de a Filosofia 
ficar atenta aos seus resultados: “A filosofia estará apta a compreender o 
conteúdo material e a concretude dos problemas apenas no presente estado 
das ciências individuais” (ADORNO, 2000, p. 30). Todavia, tratava-se, para 
ele – naquele momento – de dois modos de conhecimento irreconciliáveis: 
“a ideia da ciência (Wissenschaft) é pesquisa; a da filosofia é interpretação” 
(ADORNO, 2000, p. 31). Trata-se de um paradoxo que ele assume, pois a 
diferença central entre as disciplinas, como o próprio autor argumenta, 
não é de nível de generalidade, abstração ou de natureza de seus materiais, 
mas está no fato de que as ciências particulares se limitam a aceitar seus 
resultados como indestrutíveis e estáticos, enquanto a Filosofia vê esses re-
sultados como um signo a ser interpretado. Para Adorno, apenas a Filoso-
fia, tal como compreendida por ele, tinha uma tarefa muito importante de 
interpretar os “enigmas da existência”; em contraposição, como apontou 
Müller-Doohm (2009), ao “racionalismo das ciências sociais”. Tal interpre-
tação filosófica, ao se ater ao material e oferece-lhe detalhes, deveria fun-
cionar como uma “imaginação exata” e não teria a função de trazer à tona 
um suposto significado fixo já existente. À filosofia caberia agrupar os ele-
mentos da realidade – que ela pode apreender dos resultados das ciências 
especializadas – em constelações que se transformam, até que fosse criada 
uma figura que pudesse ser lida como uma resposta, ao mesmo tempo em 
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que a questão desaparece. (ADORNO, 2000). A essa relação ele atribui o 
conteúdo dialético do materialismo: conteúdo sem o qual a interpretação 
filosófica se torna impossível.

O próprio Adorno confessa ter modificado, posteriormente, sua postura 
em relação ao papel da Sociologia. Tal modificação não ocorreu à parte de 
suas experiências na América. Foi nos Estados Unidos onde, ainda criti-
cando radicalmente as “pesquisas administrativas”, ele apreendeu o valor 
da base material concreta para seu pensamento filosófico – valor que con-
tinuou a destacar após retornar do exílio. Em Experiências científicas nos 
Estados Unidos, Adorno (1995a) afirmou claramente que seus primeiros 34 
anos – que ele completou antes de se mudar para os EUA – foram marca-
dos por uma orientação exclusivamente especulativa, por uma disposição 
não a averiguar fatos, senão a interpretar os fenômenos; em um sentido que 
ele apontou como pré-filosófico, embora relacionado ao interesse filosófico.

Em 1937 Adorno recebeu um telegrama de Horkheimer sobre a possibi-
lidade de sua imigração para os Estados Unidos, caso ele estivesse disposto 
a fazer uma pesquisa sobre o rádio. Adorno saiu de Londres diretamente 
para se juntar ao grupo de Lazarsfeld. Acostumado àquele pensamento es-
peculativo, aos poucos ele compreendeu que o projeto “tratava de coleta de 
dados, dos passos da planificação no campo dos meios de comunicação de 
massas, em benefício, quer da indústria imediatamente, quer dos assesso-
res culturais e agremiações semelhantes” (ADORNO, 1995a, p. 142). Pela 
primeira vez o filósofo estava face a face com o que chamou de “pesquisa 
administrativa”: um tipo de ciência orientada diretamente para o prático. 
Para Adorno, todavia, era inaceitável a esquematização de elementos es-
téticos, bem como sua fixação gráfica. Isso significava o assassinato dos 
sujeitos pelas ciências sociais. (JENEMANN, 2007).

De acordo com Müller-Doohm (2004), em The Critical Theory of Society as 
reflexive sociology, foi no curso de desenvolvimento da teoria crítica – como 
resultado de um processo de aprendizado e reflexão que partiu da tentativa 
de compreender as relações condicionantes entre música e sociedade – que 
Adorno acabou por formular seu próprio conceito de sociologia. Antes, con-
tudo, no artigo On the social situation of music publicado em 1932 na revista 
do Instituto, Adorno (2002) já havia esboçado a necessidade de a análise mu-
sical ser tratada a partir de três aspectos que iriam aparecer novamente nos 
trabalhos americanos sobre música no rádio: a produção, a reprodução e a 
recepção. Tal artigo indicava o que Adorno objetivou posteriormente como 
o papel de uma sociologia reflexiva: “a descoberta do conteúdo social nas 
texturas da manifestação estética” (MÜLLER-DOOHM, 2004, p. 279).
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No que diz respeito à análise musical, já havia, no jovem Adorno – a 
despeito de sua recusa à empiria e ainda que no âmbito estritamente teó-
rico –, a premissa de que mesmo na mais sublime expressão do espírito 
pode-se encontrar enraizada a sociedade. Ele compreendia todas as rea-
lizações humanas como subjugadas por forças anônimas que as regulam 
por meio da universalidade da produção capitalista de mercadorias. Nos 
Estados Unidos, para não submergir nas técnicas da administração, ele se 
viu obrigado a repensar o próprio método de pesquisa a partir de seus pres-
supostos filosóficos, o materialismo e a dialética:

O que era axiomático, de acordo com as regras do jogo da social research 
em sua forma ortodoxa, isto é, o ter como ponto de partida os modos 
de reação dos sujeitos de experimentação como se estes constituíssem 
o primordial, a última fonte legítima do conhecimento sociológico, pa-
recia-me algo bastante mediato e derivado. Ou, dito com maior cautela: 
seria conveniente que a investigação elucidasse, em primeiro lugar, até 
que ponto tais reações subjetivas dos indivíduos são, na realidade, tão 
espontâneas e imediatas como dão a entender os sujeitos, até que ponto, 
por trás daquelas, escondem-se não só os mecanismos de propaganda 
e a força de sugestão do aparato, senão também as conotações objetivas 
dos meios e o material com que são confrontados os ouvintes e, por fim, 
as estruturas sociais mais amplas, até chegar à sociedade como um todo. 
(ADORNO, 1995a, p. 144).

A ideia de Adorno era

[...] uma tentativa de investigar a esfera limitada do rádio como uma 
espécie de modelo ou microcosmo contendo todos os problemas, anta-
gonismos, tensões e tendências que podem ser encontrados no todo da 
sociedade. (ADORNO, 1938, apud CARONE, 2003, p. 85 – grifo meu).

Foi a insistência de Adorno na relação dialética entre sujeito e objeto, e 
no conhecimento do sistema social por meio do particular, que acabou por 
caracterizar a aproximação que ele fez à pesquisa empírica. Em suas recor-
dações sobre as experiências nos Estados Unidos, Adorno (1995a) declarou 
que embora tenha lidado com a pesquisa sobre o rádio, inicialmente, como 
musicólogo, ele se deparou com uma questão sociológica e filosófica fun-
damental que o acompanhou posteriormente: a questão da mediação (Ver-
mittlung). Ou seja, indagações tratadas como primárias, “axiomáticas”, não 
eram suficientes e não poderiam ser consideradas a base do conhecimento.

O próprio fenômeno dos meios de comunicação de massa não está apar-
tado da padronização das criações artísticas e de sua transformação em 
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bens de consumo, da reificação, da consciência coisificada e do que Adorno 
conceituou como pseudoidentificação. De acordo com Jenemann (2007), a 
aproximação ao tema da Indústria Cultural – como viria a ser posterior-
mente denominada por Horkheimer e Adorno (1985) – e seus consumido-
res teve um valor fundamental na relação que Adorno passou a estabelecer 
com a investigação social empírica. Contudo, os instrumentos de investi-
gação utilizados para estudar tal fenômeno eram eles mesmos coisificados 
– eram um reflexo daquele estado de coisas. Isso, entretanto, não significou 
o enrijecimento do afastamento de Adorno em relação à empiria, mas sim 
a reformulação da relação dela com a teoria, no momento em que ele ad-
mite que

As investigações empíricas parecem-me legítimas e necessárias também 
no âmbito dos fenômenos culturais. Mas não é lícito hipostasiá-las, nem 
considerá-las como chave universal. Sobretudo, elas próprias devem 
culminar em conhecimento teórico. A teoria não é mero veículo que 
se torna supérfluo tão pronto se possua os dados. (ADORNO, 1995a, p. 
156).

A mudança da visão de Adorno sobre a legitimidade e o potencial eman-
cipador da pesquisa social empírica foi marcada pelo reconhecimento da 
natureza dialética do próprio objeto investigado pelas ciências humanas e 
sociais. Em sentido semelhante, no curso denominado History and free-
dom, de meados dos anos de 1960, Adorno (2006), ao fazer uma crítica 
imanente da ciência positivista, destacou a necessidade da ideia de media-
ção para fazer justiça à natureza do objeto com o qual as humanidades 
trabalham. Tal ideia deu base à composição do conceito de “primado do 
objeto” – parte integrante de sua Dialética Negativa. Em Lectures on Nega-
tive Dialectics, Adorno (2010) se refere ao seu modo de pensar a dialética 
deixando claro que não se trata do formato esquelético e superficial pelo 
qual esse pensamento se propagou. O autor destaca na dialética a maneira 
pela qual o conceito se move até o seu oposto, o não conceitual. Adorno 
(2010) ressalta, desse modo, que, em sua compreensão e já no pensamento 
de Hegel sobre a dialética, o papel central deve ficar por conta do conceito 
de contradição, o qual tem duplo significado. Primeiro, trata-se de contra-
dição entre o conceito e a coisa a qual ele se refere:

A crítica recíproca de universal e particular, os atos identificadores que 
julgam se o conceito faz justiça àquilo que é apreendido e se o particular 
também preenche seu conceito, é o meio do pensamento da não identi-
dade entre o particular e o conceito. (ADORNO, 2009, p. 128).
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Adorno compreende que o conceito é sempre, em alguma medida, di-
verso do que está subsumido nele. Tanto em seu curso, quanto em seu livro 
Dialética Negativa, Adorno (2009; 2010) explica que, na lógica dialética, 
quando B é definido como um A ele é também diferente de e mais do que 
A, o conceito sob o qual ele está subsumido por meio de um julgamento 
predicativo. Assim, por exemplo, o conceito de liberdade contém um pon-
teiro em direção a algo que vai além daquelas liberdades individuais, sem 
que se compreenda o que é exatamente esse elemento adicional. O conceito 
é sempre mais e menos do que os elementos incluídos nele. O segundo sig-
nificado do elemento de contradição concerne à preocupação com a natu-
reza contraditória do próprio objeto, da realidade. Assim, a essência do mo-
delo de sociedade antagônica na qual se vive é que ela não é uma sociedade 
com contradições ou a despeito de suas contradições, mas sim em virtude 
de suas contradições. A sociedade baseada no lucro produz sua própria 
existência. O princípio de dominação da natureza se estende e permanece 
na dominação dos homens pelos homens; seu reflexo mental é o princípio 
da identidade que atrai para sua esfera de influência toda alteridade que lhe 
é apresentada.

  A necessidade da contradição como elemento central emerge tanto 
do objeto, quanto do pensamento que, em sua forma de conceito, é incapaz 
de alcançar a totalidade daquilo a que ele se refere. Um modo de reflexão e 
análise que a incorpora não é nada além do que um executor, um modo de 
pensar que se dedica ao que seu material disponibiliza. (ADORNO, 2010). 
Inspirada na “ciência da experiência da consciência”, a Dialética Negativa 
tem a intenção de expor o conceito de experiência filosófica, chamada por 
Adorno de experiência intelectual (espiritual): uma experiência completa 
e não reduzida em meio à reflexão conceitual e que visa a alcançar o não 
conceitual.

De acordo com Adorno (2010), o não conceitual é tudo aquilo que é 
negligenciado na formação dos conceitos. A função da Filosofia não é re-
duzir os objetos a um número mínimo de proposições, mas dizer o que não 
pode ser dito; e fazer isso com a ajuda dos próprios conceitos. A tarefa da 
filosofia seria esforçar-se para dizer o que não pode ser dito, em particular 
o que não pode ser dito de forma direta, mas apenas em um contexto; o 
que torna a Filosofia dialeticamente determinada. A ideia é destravar o não 
conceitual por meio do conceito e da autocrítica do conceito, sem reduzir, 
por força maior, o não conceitual a conceitos. A tarefa da Filosofia seria, 
então, se preocupar com o que é diferente de si mesmo, heterogêneo. Sua 
tarefa não seria reduzir o mundo inteiro a um sistema de categorias pré-
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-fabricado, mas o oposto, se manter aberta a toda experiência que se apre-
senta à mente.

O motor dessa experiência descrita por Adorno é tudo o que não está 
garantido de forma explícita. A ideia de experiência intelectual compreen-
de que o dever da filosofia é buscar seus conteúdos na ilimitada diversidade 
de seus objetos, é se tornar totalmente receptiva a eles, sem olhar para qual-
quer sistema de coordenadas. Nesse sentido, a percepção

[...] é constituída a partir do objeto que requisita nela, por assim dizer, a 
sua restitutio in integrum. Não obstante, os modos subjetivos de reação 
dos quais o objeto carece precisam ser, por sua vez, continuamente cor-
rigidos com base no objeto. Essa correção realiza-se na autorreflexão, o 
fermento da experiência espiritual. (ADORNO, 2009, p. 47-48).

Para Adorno (1995b, p. 193) “a objetividade só pode ser descoberta por 
meio da reflexão sobre a história e conhecimento sobre o que em cada mo-
mento se considera sujeito e objeto e sobre suas mediações”. Essa é a posição 
chave do sujeito: a experiência como reflexão sobre o dado e autorreflexão.

Tiedemann (2010) chama isso de virada empirista de Adorno. Porém, 
não se pode dizer que se trata do antigo ou do novo empirismo, mas de 
sua renovação e reformulação. O próprio Adorno (2010, p.82) reconhece 
um necessário resgate do empirismo na filosofia: “ao fazer uso do termo 
experiência, noto que o movimento que eu estou fazendo aqui, ou ao qual 
eu gostaria de fazer alguma contribuição e que eu gostaria de fazer vocês 
pensarem ser plausível, inclui uma recuperação do empirismo”, deixando 
claro que tal empirismo é “um modo um tanto contorcido, dialético”. Não 
se trata do empirismo em seu método de mera identidade – nesse caso, a 
conexão realizada é irônica: o conceito de experiência de Adorno contém o 
elemento intelectual constitutivo exatamente do tipo que é negado pelas fi-
losofias empiristas. Trata-se, por outro lado, da necessidade de uma crítica 
filosófica da identidade que vai além da Filosofia e das Ciências positivistas, 
a fim de reconhecer o que não está subsumido sob a identidade. O aspecto 
de apresentação (Darstellung) – tal como em Marx e em Horkheimer – 
permanece como elemento essencial e intrínseco à própria ideia de uma 
filosofia que vai além de si mesma.

A apresentação, ao conter uma função reconstitutiva, faz justiça ao ele-
mento mimético do conhecimento – como polo oposto ao conceitual. O 
autor enfatiza a necessidade da apresentação franca para a realização da 
Filosofia como negação determinada. É nesse sentido que Adorno (2010) 
afirma que a Filosofia deve se livrar de sua crença provinciana segundo a 
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qual seria possível conhecer o mundo meramente por meio de lápis, papel 
e uma seleção de livros: deve-se filosofar não sobre detalhes concretos, mas 
a partir de dentro desses detalhes, reunindo, montando conceitos em torno 
deles. O pensamento não pode garantir, de forma preliminar e antecipada, 
se algo está ou não presente: esse é o resgate do empirismo.

Tal apresentação pode acontecer somente por meio da extração e da or-
ganização dos elementos do fenômeno em questão através da intervenção 
de conceitos: as ideias não se apresentam de modo independente, mas ex-
clusivamente na organização dos elementos empíricos no conceito. (FOS-
TER, 2007).

A ambição de Adorno é um “método” com uma estrutura lógica di-
ferente do pensar filosófico usual que se baseia em conceitos universais. 
Esse método inclui a concepção de mímesis, assim como de constelação. 
Ao invés de explicar os objetos a partir de conceitos e os conceitos a partir 
uns dos outros, o foco é uma constelação de ideias (ou conceitos) – que não 
são tratadas como constantes – que se desenvolvem a partir do existente, 
exposto como Darstellung. Deste modo, seguindo Benjamin em sua con-
junção de “uma incomparável capacidade especulativa com a proximidade 
micrológica aos conteúdos objetivos” (ADORNO, 2009, p. 24), a intenção 
de Adorno é envolver a realidade histórica concreta que deve se abrir no 
jogo desses momentos.

A palavra Darstellung – corretamente traduzida como apresentação (ou 
exposição) neste contexto – é utilizada por Benjamin para caracterizar um 
determinado modo de escrita filosófica que renuncia o “caminho seguro e 
bem traçado” da exposição conceitual, em busca de uma “imanência radi-
cal que se furta à expressão” (GAGNEBIN, 2005, p.188). Essa apresentação 
contém o elemento mimético não apenas como imitação, mas como míme-
sis figurativa em um sentido amplo de respeito e precisão que se aproxima 
do verdadeiro. Em conexão com a mímesis, ela carrega em si o elemento 
lúdico que Adorno (2009; 2010) aponta como imprescindível ao conheci-
mento. 

É importante lembrar que não se trata do conceito de mímesis criticado 
por Horkheimer e Adorno (1985) na Dialética do Esclarecimento, onde ela 
aparece como um comportamento regressivo, como uma “catatonia do su-
jeito” em vistas de uma adaptação irrestrita, de uma assimilação do perigo 
na tentativa de passar imune por ele. Tal mímesis é parcial e puramente 
imitativa.

Em sua Teoria Estética, Adorno (1997, p. 162) argumenta que a mímesis 
teve seu sentido deslocado “como se objetivando a imitação”, e a compreen-
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de de modo mais abrangente como um princípio de individuação (princi-
pium individuationis), oposto à subsunção irrestrita ao gênero como mo-
delo. Tal princípio é avesso não apenas aos gêneros na arte, mas a qualquer 
subsunção às práticas que prevalecem:

A obra individual não faz justiça aos gêneros se subsumindo a eles, 
mas, ao contrário, através do conflito no qual ela deseja legitimá-los, 
engendrá-los e por último cancelá-los. Quanto mais específica a obra 
de arte, mais verdadeiramente ela preenche seu tipo: o postulado dialé-
tico segundo o qual o particular é o universal tem seu modelo na arte. 
(ADORNO, 1997, p. 202). 

A razão sem a mímesis nega a si mesma, pois nega a finalidade do co-
nhecimento, o elemento distintivo qualitativo – o motivo de existência da 
própria razão. A compreensão apenas se dá onde o conceito transcende o 
que ele quer alcançar. (ADORNO, 1997). Esta é a capacidade intrínseca da 
obra de arte autêntica que, como expressão humana autônoma que consa-
gra a cisão do espírito socialmente determinada pela divisão do trabalho, 
se tornou o último “refúgio do comportamento mimético” capaz de “unir 
Eros e Logos”, conforme analisa Adorno (1997, p.53; p. 331). É essa capaci-
dade que Adorno quer transferir para a sociologia, não porque ela já con-
tenha esse impulso – porque, de fato, para Adorno ela não contém – mas 
porque, ao ter seus dados traduzidos pela via da apresentação – através da 
segunda reflexão capaz de revelar as diferenças a partir das similaridades 
e utilizando-se de conceitos que são reconhecidos de forma crítica como 
mais e menos do que o objeto ao qual ele se relaciona, ou seja, que não vi-
sam à identidade – pode-se recuperar sua humanidade perdida no proces-
so do esclarecimento. No limite, pode-se dizer que, em certo sentido, para 
que a pesquisa sociológica alcance a verdade sobre seu objeto, ela precisa 
reconhecer em si as categorias estéticas historicamente sedimentadas em 
uma obra de arte. A diferença fundamental está em que a arte pode e quer 
ser utópica; ela se apresenta como ficção. Já a ciência precisa deixar clara 
sua relação com o existente – com a parte objetiva, exata, da imaginação – 
captando-o por meio das mais avançadas técnicas disponíveis, ainda que 
aponte para além dele. Adorno (2003, p.22) assinala que “embora arte e 
ciência tenham se separado na história, não se deve hispotasiar seu antago-
nismo”, aliás, como ele argumenta em Teoria Estética:

Ciência e arte não devem ser fundidas, mas as categorias que são válidas 
em cada uma não são absolutamente diferentes. A consciência confor-
mista prefere o oposto, parcialmente porque é incapaz de distingui-las 
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e parcialmente porque recusa a ideia de que forças idênticas estão ativas 
em esferas não idênticas. (ADORNO, 1997, p. 231-232).

Deste modo, ambas estão aptas para realizar tal utopia em virtude da 
negatividade do material, desde que por meio da renúncia da imagem de 
reconciliação: Tal renúncia é constitutiva da arte, mas apenas pode exis-
tir na ciência via segunda reflexão. Isto, que Adorno compreende como 
comportamento estético, “o processo que a mímesis põe em movimento” 
(ADORNO, 1997, p. 331), ou seja, “a capacidade de perceber mais nas coisas 
do que elas são” (ADORNO, 1997, p. 330), é a demanda da Estética para a 
Filosofia que se faz como uma Sociologia reflexiva: “que ela extraia o fenô-
meno de sua existência e traga-o para a autorreflexão; esta seria a reflexão 
do que está petrificado nas ciências e não uma ciência especializada locali-
zada para além delas” (ADORNO, 1997, p. 262 – grifo meu). Apenas desse 
modo a Filosofia pode estar apta a expressar aquilo que não se deixa captu-
rar de forma imediata, é apenas desse modo, que ela se realiza como práxis.
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Ana Lúcia M. de Oliveira

A crítica às “metafísicas 
de vento” na sermonística 

de Antonio Vieira

Neste trabalho, não pretendo desenvolver um estudo aprofundado da 
obra de Antônio Vieira, mas apenas destacar algumas questões diretamen-
te relacionadas à posição do relevante jesuíta seiscentista no tabuleiro re-
tórico do seu tempo — em especial, a do lugar reservado à imaginação nos 
sermões, da qual deriva uma discussão acerca do fundamento teológico 
dos discursos. Em linha d´água, ao longo de minha apresentação, encon-
tra-se um diálogo com a teoria desenvolvida por Luiz Costa Lima (1984) 
acerca do controle do imaginário e da suspeita que a imaginação provoca 
em toda linhagem de pensamento de orientação substancialista. 

Inicio com uma breve reconstituição histórica das principais linhas de 
força que configuraram o horizonte retórico-teológico de produção da 
obra vieiriana.

Como desdobramento do impulso catequético motivado pelo Concí-
lio de Trento e pela preocupação de defender o dogma católico, o púlpito 
transformou-se no meio quase exclusivo de catequese e apologética, o que 
nos possibilita compreender o papel paradigmático do pregador no mundo 
pós-tridentino. No âmbito da Igreja visível contra-reformista, a cerimônia 
da pregação — considerada por Jean Delumeau (1983, 128) um mass me-
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dia da época  — passou a desempenhar uma função de destaque, como 
elemento catalisador de atitudes coletivas, transformando-se em um ver-
dadeiro aparelho de combate pela perduração do poder da Igreja. Além 
disso, as  proibições de espetáculos teatrais profanos em Portugal propor-
cionaram à pregação uma área de influência mais abrangente, além de a 
predisporem para uma teatralidade acentuada. Facilmente se compreende, 
por conseguinte, a grande frequência com que, na época, se “desnivelava o 
púlpito em palco” (Cidade: 1975, 483) — procedimento corrente nas prega-
ções cultistas, segundo a crítica vieiriana:

São fingimento, porque são sutilezas e pensamentos aéreos sem fun-
damento de verdade; são comédia, porque os ouvintes vêm à pregação 
como à comédia; e há pregadores que vêm ao púlpito como comedian-
tes. Uma das felicidades que se contava entre as do tempo presente, era 
acabarem-se as comédias em Portugal; mas não foi assim. Não se acaba-
ram, mudaram-se; passaram-se do teatro ao púlpito.

Outro ponto a destacar é que o sermão, como formação discursiva, veio 
a sofrer com o humanismo grande transformação, ao tornar-se oratio, peça 
letrada de cunho retórico-poético, estatuto que não possuía anteriormente. 
A qualidade artística de alguns dos sermões só pôde existir justamente 
pelo peso de poetas, oradores e outros escritores clássicos — tais como Ho-
mero, Virgílio, Ovídio, Tácito, Cícero e Sêneca — na educação dos novos 
pregadores formados pelos mestres jesuítas. Desse modo, costumes e ideais 
mundanos, pertencentes à esfera do “literário”, penetraram no território da 
palavra religiosa, passando a ocupar o centro das querelas entre as diferen-
tes ordens eclesiásticas.

Considerando-se a referida importância da oratória sagrada na vida 
portuguesa e as rápidas transformações no estilo dos sermões, é fácil com-
preender por que desde cedo se manifestou a necessidade de compendiar e 
difundir regras para orientar os pregadores. Tal necessidade era reforçada, 
no ponto de vista dos clérigos mais zelosos de preservar a finalidade edi-
ficante da pregação, por abusos e excessos de vários tipos que colocavam 
em  risco a sobriedade que devia caracterizar a atividade concionatória e 
a boa qualidade dos frutos espirituais que dela havia a colher. Não é de se 
admirar, por conseguinte, que preocupações desse tipo repercutissem na 
obra de Vieira. 

Alcir Pécora avança a hipótese de que a argumentação do jesuíta, “sendo 
a sua matéria ligada ou não explicitamente à questão retórica, sempre tende 
a se orientar no sentido de problematizar as relações orador-ouvinte e a 
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instituir um lugar diferenciado para o discurso que profere” (Pécora: 1985, 
20). Digno de nota, portanto, se afigura o conhecimento de que pratica-
mente não há sermão desse autor que deixe de fazer referência às funções 
que ele deveria cumprir e, em especial, aos papéis a serem desempenha-
dos por pregador e ouvintes. Desse modo, a redefinição do lugar da fala 
do pregador e, consequentemente, daquilo que se poderia chamar de eixo 
da interlocução ocupa uma posição nuclear na elaboração da sermonística 
vieriana.

Não podemos esquecer que, além de ter sofrido a intensa aprendizagem 
técnica da retórica no Colégio inaciano da Bahia, onde se formou, o jesuíta 
foi professor dessa disciplina em Olinda. Sabemos igualmente, pelo pró-
logo da primeira edição dos Sermões, que os problemas ligados ao modus 
faciendi da pregação constituíam para ele um objeto de reflexão: 

Se chegar a receber a última forma um livro que tenho ideado com o 
título de Pregador e ouvinte cristão, nele verás as regras, não sei se da 
arte, se do gênio, que me guiaram por este novo caminho. Entretanto, se 
quiseres saber as causas por que me apartei do mais seguido e ordinário, 
no sermão do Semen est verbum Dei as acharás: o qual por isso se põe 
em primeiro lugar, como prólogo dos demais. (t. I, p. LXXII).

Como Vieira não chegou a escrever o livro mencionado, restam-nos, 
como mais extensa tematização da retórica sacra e do ato de pregar, o “Ser-
mão da Sexagésima”, além de trechos esparsos encontrados em alguns ser-
mões. Reiteremos: em toda a obra do jesuíta encontram-se formulações 
relativas à sua noção de pregador; todavia, como a maior insistência tópica 
concentra-se no “Sermão da Sexagésima”, isso faz com que esse texto seja 
considerado por excelência uma arte oratória, embora não o seja, segundo 
veremos. Subindo ao púlpito da Capela Real de Lisboa, no domingo da 
Sexagésima de 1655, Vieira tomou como tema o versículo de São Lucas, A 
semente é a palavra de Deus; para desdobrá-lo, aplicou, seguindo a tradição 
cristã, a metaforização evangélica tópica acerca da atividade de pregar: se-
mear a palavra, lavrar, dar fruto, lançar as redes e pescar. Assim, a metáfo-
ra da terra lavrada que pode dar ou não fruto é convertida em um dos prin-
cípios construtivos da obra, assimilada à palavra evangélica do semeador.

Margarida Mendes (1989, 145-175) já nos demonstrou que o referido ser-
mão trabalha uma série de lugares-comuns oratórios, provenientes quer da 
retórica antiga quer da eloquência sacra contra-reformada do século XVI. 
Opondo-se a Pinto de Castro, que aponta nesse texto uma teoria singular, 
origem do verdadeiro “método português de pregar” (1973, 107), a pes-
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quisadora defende a tese de que nele não se encontra qualquer teorização 
retórica peculiar, tampouco “nenhuma teoria que possa definir um método 
ou um estilo de sermão”, mas apenas, no plano preceptístico, um conjunto 
de “recomendações e censuras que encontramos noutros livros da época” 
(1989, 146). Concordando com a concepção defendida por Margarida Men-
des, desposamos a idéia de que Vieira limitou-se a adotar uma grelha tópi-
ca fornecida pela disciplina da retórica, já que seus sermões sempre eram 
edificados sobre um sistema prévio de lugares argumentativos, trabalhados 
a partir de uma “máquina textual que era então propriedade coletiva dos 
oradores e dos escritores em geral” (idem, 161).

Com uma formação pedagógica dirigida pelos preceitos da Ratio studio-
rum de 1598, a teoria retórica de Vieira fundamenta-se em um substrato 
clássico de matriz renascentista, conforme se atesta das diversas referências 
a  autores capitais da tradição greco-romana em sua obra. Além da cons-
tante a menção aos Santos Padres, paradigmas sempre invocados por sua 
condição de autoridades canônicas da Igreja e pela grande eficácia de suas 
prédicas na conversão dos infiéis, observar-se igualmente a influência da 
Retórica eclesiástica de Luís de Granada (1576), livro básico para a forma-
ção dos pregadores nos Colégios da Companhia de Jesus.

Outro ponto a salientar é o fato de que o conceito predicável, utilizado 
como procedimento argumentativo e como método de construção de um 
discurso copioso, é empregado constantemente em suas obras, nisso repe-
tindo um procedimento comum a todos os pregadores ibéricos da época. 
As numerosas coletâneas de conceitos predicáveis que então circulavam 
pela Península Ibérica provam a grande divulgação desse método de argu-
mentar e pregar, de tanta relevância na episteme do século XVII português, 
e cujo uso não configura uma singularidade do estilo do jesuíta.

Considerando-se a reciclagem operada por Vieira dos lugares-comuns 
retóricos, tão visitados pela oratória sacra contra-reformista, pode-se afir-
mar que o nervo do “Sermão da Sexagésima” se localiza menos em sua 
tematização retórica do que na campanha por uma pregação frutuosa e 
por um pregador exemplar. Desdobrando a metáfora evangélica do semea-
dor, o sermonista examina detalhadamente as circunstâncias que estão em 
jogo na prática da pregação, tendo por finalidade não apenas detectar as 
causas da pouca eficácia da mesma como também criticar os chamados 
estilos modernos dos pregadores cultistas, adeptos de uma parenética que 
busca deleitar a imaginação do público, explorando ao máximo os recur-
sos persuasivos e emotivos da linguagem. Eis como ele engenhosamente os 
satiriza, sem identificá-los, mas parodiando o seu estilo:
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Vemos sair da boca daquele homem, assim naqueles trajes, uma voz 
muito afetada e muito polida, e logo começar, com muito desgarro, a 
quê? A motivar desvelos, a acreditar empenhos, a requintar finezas, a li-
sonjear precipícios, a brilhar auroras, a derreter cristais, a desmaiar jas-
mins, a toucar primaveras, e outras mil indignidades destas. (t. I, p. 29)

Segundo se depreende do retrato esboçado por Vieira, os pregadores 
cultistas, jogando com as palavras para provocar efeitos de encantamen-
to nos ouvintes, empregavam uma metaforização que, por não apresentar 
mais um termo real de referência, devido à  longa peregrinação semântica 
efetuada, e por tomar “as palavras da Escritura em sentido alheio e torcido” 
(t. I, p. 26), equivalia à “fala do demônio” (idem, ibid.). As “indignidades” 
apontadas pelo jesuíta remetem, portanto, à desproporção semântica, ao 
excesso metafórico cultista que configuraria um desvio indevido no sensí-
vel, impedindo a edificação das almas. O que vale dizer que a não-eficácia 
dos sermões dos pregadores da corte é um efeito direto do uso frequente 
de uma linguagem afetada e hermética, que impede o bom entendimento 
da palavra divina, por substituir a compreensão do argumento pelo delei-
te com o ornamento. Mas estaríamos, com isso, afirmando que o jesuíta, 
tão decantado pela elaboração cuidadosa de seus sermões que até mesmo 
recebeu, de Fernando Pessoa, o ilustre epíteto de  “Imperador da língua 
portuguesa” (Pessoa: 1972, 86), seria surdo à sereia sutil da retórica? 

Tangenciamos aqui a questão da suposta incoerência entre a teoria retó-
rica e a prática oratória vieiriana. Já configura um lugar-comum da crítica 
ressaltar a contradição em que o jesuíta incorre nesse sermão, criticando o 
emprego excessivo das “lantejoulas do cultismo” (Castro: 1973, 102), com 
as quais, no entanto, ele também ornamenta seu discurso. Tal hipótese in-
terpretativa é, antes de tudo,  anacrônica, por deixar de fora a fundamenta-
ção retórico-teológica que estava na base das práticas letradas seiscentistas 
ibéricas e que, portanto, presidia a argumentação do jesuíta. Além disso, 
localiza erroneamente a questão, visto que o pregador não condena o uso 
da ornamentação discursiva por si só, mas a dissociação entre esta e os 
sinais divinos no mundo, “entre as figuras da técnica discursiva e as do 
sistema providencial” (Pécora: 1994, 186). 

Não sendo indiferente ao encanto da retórica, por ter sido formado nos 
limites do gosto barroco que a reinterpretação sucessiva da Ratio studiorum 
jesuítica acolhera com generosidade, Vieira tampouco desdenhou os recur-
sos inventivos e expressivos que tal gosto admitia, no domínio da parênese; 
todavia, condenou os exageros suscetíveis de comprometer a harmonia de 
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um sermão que, embora opulento, se pretendia equilibrado, e suscetíveis 
igualmente de o transformar em uma atividade lúdica,  cujo valor estético 
considerava  duvidoso e cujo proveito espiritual avaliava como nulo: apesar 
da grande semeadura, “não vemos hoje nenhum fruto da palavra de Deus” 
(t. I, p. 7). 

Nessa proposta vieiriana de tomar a teologia como modelo da retórica — 
ut theologia rhetorica, como bem caracterizada por Adolfo Hansen (1994, 
30) —, revela-se uma concepção do signo, ainda dominante no contexto 
ibérico da época, de base escolástica, participativa, analógica. Seguindo a 
letra da ortodoxia católica, as metáforas não são recursos apenas verbais, 
mas também referentes à coisa, no registro da alegoria factual, que opera 
como uma semântica de realidades. Em outros termos, encontra-se aí um 
ponto cego para o ângulo de visão da crítica contemporânea, frequentemente 
anacrônica não só por desconsiderar esses processos de substancialização 
da linguagem, que configuram um dispositivo de produção da presença de 
Deus na própria fala, como também  por denominar o embate vieiriano 
com os pregadores cultistas de  apenas uma querela de estilo.

Sintetizando os elementos principais apontados, pode-se afirmar que o 
fato de criticar o “estilo moderno” de predicação não implica, em Vieira, 
incompatibilidade com o estilo que o século XX convencionou denominar 
de barroco: ele opera com os mesmo princípios retóricos e a discordância 
em relação aos “cultos modos” é apenas quanto ao grau de utilização dessa 
elocução enigmática e quanto ao fundamento teológico-político da mesma, 
visto que tal elocução, quando levada ao extremo, autonomiza o discurso 
de seu fundamento sagrado, impondo-se como “mundo do espetáculo gra-
tuito” (Saraiva & Lopes: 1989, 558).

Embora efetuando um desvio do propósito central desta investigação, 
é curioso notar que, nessa crítica de Vieira aos seus rivais de púlpito, re-
tomam-se os mesmos argumentos com os quais, desde Platão, o pensa-
mento filosófico dominante buscou descaracterizar o mundo sensível e os 
produtos do imaginário. Desse modo, a afirmação da atividade artística 
como demiúrgica, desvinculada de qualquer idéia de modelo ou de causa 
primeira, não poderia ser aceita por um representante da ortodoxia ca-
tólica, assim como não o pudera pela tradição metafísica ocidental. Mas 
ainda se pode ir mais longe nesse parentesco. Como em Platão, salienta-
-se a crença de que a mimesis — no caso, o discurso cultista — impede a 
participação da linguagem no mundo das idéias, fazendo do discurso um 
eidolon, que desvia o olhar do Bem, perdendo-o na empiria. Vieira  opera 
em clave cristã uma tópica tão cara ao pensamento platônico: os simulacros 
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são identificados às forças demoníacas, cópias degradadas que do modelo 
só guardam a imagem, tendo perdido a semelhança. Assim, os pregadores 
cultistas “pregam palavras de Deus, mas não pregam a palavra de Deus” (t. 
I, p. 25), disseminando com isso simulacros de pregação, estranhas semen-
tes que não germinam.

Defrontando-se com tais simulacros, Vieira escandaliza-se pelo fato de 
“um pregador se vestir como religioso e falar, como... não o quero dizer 
por reverência do lugar” (t. I, p. 30), aludindo, indiretamente, à mulher,  à 
cortesã, ou até mesmo ao ator que representava papéis femininos. Outro 
lugar-comum na época: a crítica aos excessivos fingimentos do orador sa-
cro provinha da eloquência latina e do tema da “depravação dos costumes” 
e da decadência do gênero oratório, cujo percurso pode ser retraçado pelo 
menos até o Diálogo de Tácito acerca da corrupção da oratória. Como co-
rolário desse tema, destaca-se a constatação da perversão do gosto tanto 
em relação ao público quanto aos oradores que respondem à sua demanda 
(cf. Fumaroli: 1995, p.492). Desse modo, em Vieira, os ouvintes são con-
siderados cúmplices dos pregadores, atuando como uma espécie de espe-
lho: aos “entendimentos agudos” (p. 10) dos primeiros correspondem os 
“conceitos” e as “agudezas” inventados pelos segundos, a fim de brilhar 
e de agradar no púlpito. Com isso, a censura apresenta dupla destinação: 
“Verdadeiramente não sei de que mais me espante, se dos nossos conceitos, 
se dos vossos aplausos” (t. I, p. 32).

As observações anteriores deixam entrever a importância de considerar 
a determinação histórica do referido sermão, o contexto do seu momento 
de enunciação, especialmente os receptores aos quais se destinava. Baeta 
Neves já apontou o lugar de relevo da “presença mesma do auditório” na 
sermonística vieiriana em geral, que se caracterizaria, em primeira instân-
cia, como uma “prática interacional” (1988, 171). A dimensão pragmática 
dessa “destinação secular” (idem, 172) do “Sermão da Sexagésima” impede 
que ele seja rotulado apenas como um tratado retórico, desprovido de uma 
situação ilocutória específica, que, como veremos, constitui um elemento 
tão decisivo na elaboração desse texto quanto a tópica da retórica sagrada. 

Pelo caminho traçado, já é de se pressupor a intensidade dos efeitos pro-
duzidos pela referida prédica, bem como a polêmica entre os pregadores 
coevos a que deu lugar. A carapuça crítica confeccionada por Vieira ajusta-
va-se com perfeição às cultas cabeças dos pregadores da corte ali presentes, 
que empregavam sem reservas o estilo criticado. Dessas afiadas críticas, 
doeram-se mais explicitamente os dominicanos, que, segundo o jesuíta, 
“uma Quaresma inteira pregaram contra ele” (Vieira: 1951-1954, t. VI, p. 
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238); seguiu-se, portanto, uma inflamada querela acerca do lugar do prega-
dor sacro e da retórica compatível com o púlpito (cf. Cantel: 1959, 38), que 
efetivamente apontava para uma rivalidade entre as diferentes ordens reli-
giosas atuantes na época e camuflava uma disputa profissional pelo cargo 
de “pregador de El-rei”.

Para que se complete o quadro sobre o qual refletimos, importa retomar 
a questão  deixada em suspenso e que dizia respeito à exploração dos recur-
sos artísticos e afetivos pela Igreja contra-reformada, como instrumentos 
de persuasão,  e ao perigoso comércio com o sensível intimamente adstrito 
a essa prática. Já apontamos que a crítica vieiriana aos “cultos modos”  e às 
“metafísicas de vento”, que constituíam as pregações cultistas, centrava-se 
na recusa de uma palavra de destinação meramente humana, para delei-
te do auditório, em prol de uma linguagem fundada na verdade e no seu 
garante sobrenatural. Destacamos igualmente a dupla face de que se cons-
titui o conceito predicável, procedimento discursivo amplamente empre-
gado pelo jesuíta: a matéria sacra, baseada no engenho divino, e a forma 
aguda, baseada no engenho humano. Assim, Vieira produz o sermão como 
theatrum sacrum, revelando a participação da graça divina em todo signo 
e determinando, a partir daí, o ornamento decoroso compatível com o púl-
pito para que seu discurso possa mover, ensinar e deleitar os ouvintes, sem 
contudo deixar brechas para a autonomização dos procedimentos formais. 
A esse respeito, é de se repetir o juízo sintético de Adolfo Hansen: “Se o 
delectare obviamente está previsto, só o está, contudo, de modo acessório” 
(1994, 35).

De posse dessas coordenadas parece explicável a recusa do tão recorren-
te quanto anacrônico retrato de Vieira como beletrista. Além disso, como 
se sabe, o próprio Vieira atribuía aos seus sermões, na qualidade de  texto 
impresso, um papel secundário em relação às suas obras proféticas, o que 
facilmente se comprova no citadíssimo fragmento das suas cartas:

[...] estando eu em Lisboa todo aplicado à obra, a força de Castela e Por-
tugal me a tiraram das mãos, querendo que em lugar de palácios altíssi-
mos me ocupasse em fazer choupanas, que são os discursos vulgares que 
até agora se imprimiram. (Vieira: 1970-1971, t. III, 681)

Outro ponto não despiciendo é o fato de que o valor dessas choupanas 
ainda decaía mais, considerando-se o pouco apreço do jesuíta pela forma 
impressa de seu sermonário, como se pode observar no “Prólogo do autor” 
para a primeira edição: “[...] começo a tirar da sepultura estes meus bor-
rões, que, sem a voz que os animava, ainda ressuscitados são cadáveres” 



224

(Sermões, t. I, p. LXXI). A citação anterior põe em relevo a oposição tópica 
entre a voz viva e a letra morta, tão cara ao imaginário cristão, remetendo à  
bíblica associação da voz a uma ação transformadora e à própria emanação 
demiúrgica da vida. Para essa forma mentis em que a verdade se ligava ao 
poder vocal dos que sabiam, perpetuando-se por seus discursos, “a voz se 
identificava ao Espírito vivo, sequestrado pela escrita” (Zumthor: 1993, 79).

Desse modo, evidencia-se que Vieira ainda partilha a concepção me-
dieval de que o “texto” é sempre performativo, necessita de uma presença 
viva para ser realizado, conforme ele mesmo enuncia, no “Sermão da Se-
xagésima”, apontando o papel capital da voz e da gestualidade do pregador 
na eficácia da atividade parenética. Convém lembrar que, no âmbito das 
práticas jesuíticas, é bastante evidente a preferência pelos sistemas sim-
bólicos in praesentia, isto é, ostensivos; consequentemente, a produção de 
palavra não admite privacidade, configurando-se como um acontecimento 
público, oral e teatral.

Sem pretender fechar a questão, concluo meu trabalho, destacando que 
as considerações precedentes buscaram diagramar, em amplos traços, o 
delicado equilíbrio que pautava as relações da classe eclesiástica com o 
universo retórico-poético no século XVII, a partir da operação central de 
controle exercido sobre a imaginação para que esta se mantivesse subor-
dinada à verdade teológica, evitando, com isso, a perigosa intransitividade 
dos signos verbais. 
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Sobre a loucura 
maravilhosa

Resumo: A realidade sobrenatural e a loucura provocam uma tensão nas 
convenções da realidade natural e da razão, o estado de conservação do 
humano é quebrado pelos questionamentos e reflexões trazidas pelo que 
não se explica imediatamente. Uma nova possibilidade de real, uma nova 
possibilidade de razão é sempre apontada pelo gótico e pela loucura dian-
te das certezas e padrões construídos pelas convenções de mundo dado 
materialmente. A imaterialidade mostra sempre um país de maravilhas, 
de estranhos, de fantásticos, de terrores que apontam para a existência da 
realidade subjetiva sem o juízo de valor que foi por muito tempo ressaltado. 
A viagem de Alice pelo seu mundo subjetivo nos trás a interação entre a 
loucura e o sobrenatural, que não apenas aponta para a existência de outro 
tipo de razão, mas propõe a interação entre as razões e constrói visões mais 
profundas da natureza humana, seus entendimentos prévios e, com isso, 
da própria literatura. O trabalho apresentado propõe uma análise sob esta 
perspectiva do clássico de mais de um século escrito por Lewis Carroll.

Palavras-chave: Imaterialidade, interação, sobrenatural, loucura. 
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1. Gotas de Gótico

O ontem do ho-
mem talvez jamais 

seja como o seu ama-
nhã: nada perdura, a 

não ser a instabiliade.
[Mary Shelley, Frankenstein]

Em meados do século XVIII, a estética gótica iniciava a sua consolida-
ção que, entre outras questões, foi figura chave para a abertura de reflexões 
acerca de uma nova sensibilidade. Na Idade Média, a Literatura encontrou 
espaço para questionar as convenções e a alienação da sociedade, através de 
uma linguagem que evoca a construção de um novo conceito de razão e de 
imaginação, que divide espaço com o profundo indizível do ser humano. 

Algumas obras de arte literária se consolidaram com o passar dos anos, 
como importante documentação do estabelecido na sociedade da época. O 
clássico de Mary Shelley, Frankenstein, reflete sobre o comportamento do 
outro em relação a mim, sobre o estranho, o inaceitado, mas traz, princi-
palmente, o questionamento de um modelo, uma tensão nas convenções. A 
obra aponta para a tradição e ruptura de um modelo categórico. 

O modelo referido está relacionado com o que Francesco Orlando, em 
seus Estatutos sobre o Sobrenatural na Narrativa, menciona:

Designarei como sobrenatural literário de tradição o mais forte deles: 
o máximo de crédito, convalidado por reificações duradouras do ima-
ginário coletivo limitado apenas por suas próprias regras. Por mais que 
seja recriado em novas formas por novos textos, as matérias se transmi-
tem ao longo dos séculos, de maneira mais ou menos fiel (ORLANDO, 
p.261).

Mary Shelley desloca o modelo para a contemporaneidade, de modo que 
o leitor se identifique e reconheça como seu o espaço/tempo. Ela utiliza as 
formas arcaicas, mas nem por isso é por elas contaminada, faz um misto de 
“tradição e transformação”. 

Ou seja, para que se questione e tensione o estabelecido, é preciso co-
nhecer e identificar a tradição. Por falar em tensionamento, Ana Maria 
Machado aponta Lewis Carroll como “fundador da literatura infantil de 
verdade, aquela que não fica querendo ensinar nada, nem dar aulinha, mas 
faz questão de ser uma exploração da linguagem, matéria-prima de toda 
obra literária de qualidade” (2001, p.199). O autor também parece conhecer 
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a tradição e, a partir dela, reconstrói a literatura de tradição de cunho não 
realista.

O sobrenatural presente no livro de Carroll Alice no país das maravilhas 
estabelece, ao lado da “loucura” que tange as personagens, uma interação 
entre racionalidades distintas, de modo parecido com o filme contempo-
râneo K-Pax – O caminho da Luz1, como será mencionado no desenvol-
vimento. Do diálogo entre a loucura e o sobrenatural resultam reflexões 
profundas acerca do real, do racional, do subjetivo, da literatura e uma 
pequena parte tentarei insinuar neste trabalho.

2. Sobre a natureza da loucura

É a incerteza que dá encanto aos fatos.
[Oscar Wilde, O retrato de Dorian Gray]

Os habitantes do país das maravilhas se reconhecem como loucos: 
“‘Mas não quero me meter com gente louca’, Alice observou. ‘Oh! É inevi-
tável’, disse o Gato; ‘somos todos loucos aqui. Eu sou louco. Você é louca’” 
(CARROLL, 2002, p.63)2. Francesco Orlando observa, entre outras coisas, 
no primeiro capítulo do clássico de Cervantes, a justificativa para o sumiço 
da biblioteca de Dom Quixote pautada na fantasia. A personagem que de-
saparece com a biblioteca de Quixote achou que “talvez, retirando a causa, 
cessasse o efeito”, mas como resultado teve o contrário: a justificativa má-
gica dada, pelo cura e pelo barbeiro, faz com que Quixote enriqueça a sua 
fantasia cavaleiresca (ORLANDO, ANO, p.245). A loucura no clássico de 
Cervantes constrói o sobrenatural, de modo muito semelhante, em certa 
medida, ao que acontece com Alice no país das maravilhas. Desta forma, a 
loucura apontada nas obras, assim como o sobrenatural, passam de simples 
maniqueísmo em relação à razão e ao natural para serem também desesta-
bilizadores de conceitos.

2.1 Sobre o natural 

Já tinha reparado alguma vez nesta 
porta? Perguntou [...] - Está associada 
na minha mente acrescentou – a uma 

história muito estranha.
[O Médico e o Monstro]

O termo sobrenatural abrange tudo aquilo que está sobre a natureza do 
ser humano. O clássico contém traços da produção sobrenatural dentro de 
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uma tradição que remonta ao épico clássico, passa pelos contos de horror 
do século XVII e segue obras produzidas ao longo do século XX. 

Para apontar esses traços me remeto à Todorov, que em sua Introdução 
a Literatura Fantástica parte do sobrenatural e do natural para classificar 
a obra como maravilhosa ou estranha. Resumidamente, a obra cujos acon-
tecimentos aparentemente sobrenaturais são explicados por leis naturais, 
mesmo que tenham causado a hesitação fantástica, e/ou medo, antes da ex-
plicação do fenômeno, faz parte do que o autor denomina como fantástico-
-estranha. E a obra cujos acontecimentos aparentemente sobrenaturais não 
podem ser explicados por leis naturais no decorrer da história é denomina-
da fantástico-maravilhosa. O estranho é fruto da decisão de que as leis da 
realidade convencional permanecem intactas e permitem explicar os fenô-
menos descritos, enquanto que o maravilhoso deve resultar da inserção de 
novas leis (TODOROV, 1975, p. 48).

 Para Todorov, o gênero fantástico existe mesmo na indecisão e na 
hesitação. Diante da sua classificação sobre estranho e maravilhoso, terí-
amos uma solução muito simples acerca de Alice. Ela nos revela no final 
da história que desperta de um sonho e, portanto, que as leis naturais per-
manecem intactas, isso vale dizer que, se tomada a categorização do autor, 
o clássico pertenceria ao fantástico estranho: “ ‘– Acorde, Alice querida!’ 
– solicitou sua irmã. – ‘Puxa, como você dormiu pesado!’ – ‘Nossa, tive um 
sonho tão esquisito!’ – contou Alice e relatou à sua irmã tudo o que con-
seguia lembrar sobre essas aventuras que você acabou de ler” (CARROLL, 
2005, p. 136).3 Despertou de um sonho e as leis naturais estão intactas... 
Com o despertar de Alice somos levados à segurança da realidade conhe-
cida, mas será mesmo que aquele sonho acabou? Será que, porque se tratou 
de um sonho, não aconteceu? Será mesmo que a realidade desconhecida, 
o sobrenatural, estão além do cotidiano e por isso vive na literatura? Ou, 
assim como nos diz Hoffmann em sua obra, “o inexplicável se esconde na 
cotidianidade mais simples e banal realista e burguesa” (CESERANI, 2006 
p.90)? Sigamos com o fantástico para que ele nos leve a uma resposta pos-
sível, já que assim como a pergunta da Lagarta à Alice, esta também nos 
possibilita uma infinidade de significados.

 Mas este fantástico está relacionado, principalmente, a textos de 
tradição europeia, nota-se isto a partir dos exemplos dos textos dados pe-
los autores, que não contemplam textos literários de cunho não realista de 
outras regiões, como a hispanoamérica, por exemplo. Moacyr Scliar afir-
ma, acerca dos livros de Alice, que “podemos considerar a obra precursora 
do realismo mágico” (2010)4. O realismo maravilhoso da hispanoamérica 
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é delimitado com precisão na obra de Chiampi (1980), que “é, a grosso 
modo, a ‘naturalização do irreal’”(p.26), e difere, portanto, da incerteza e 
da hesitação fantásticas: 

o realismo maravilhoso desaloja qualquer efeito emotivo de calafrio, 
medo ou terror sobre o evento insólito (...) O insólito, em óptica racio-
nal, deixa de ser o ‘outro lado’, o desconhecido, para incorporar-se ao 
real: a maravilha é (está) (n)a realidade (CHIAMPI, 1980, p.59).

Às vezes, Alice naturaliza o estranho, o “irreal”, como no momento em 
que está prestes a passar pela portinha e, após muito chorar, muda de ta-
manho e cai na lagoa formada por suas próprias lágrimas: “(...) pisou em 
falso e, num instante, tchibum! Estava com água salgada até o queixo. A 
primeira idéia que lhe ocorreu foi que, de alguma maneira, caíra no mar, “e 
nesse caso posso voltar de trem”, disse de si para si”5 (CARROLL, 2002, p. 
23), é possível percebemos certa tranquilidade diante de um fato tão insóli-
to. Esta característica parece já apontar para um deslocamento do modelo 
tradicional, como veremos mais a seguir.

Traz ainda traços do absurdo, nonsense, maravilhoso infantil. Pense-
mos um pouco sobre o absurdo para melhor especificar. O absurdo é muito 
discutido na filosofia e na literatura de Sartre, portanto vamos nos remon-
tar a ele para, paradoxalmente, tentar insinuar o que é indefinível. “A ex-
periência donde parte e que tem para ele (Sartre) o maior valor existencial 
é a do tédio (...)” (JOLIVET, 1968, p.22), o tédio, ou a náusea6 para Sartre, é 
um aspecto psicológico da experiência da contingência universal, ou seja, 
do absurdo. O estado da existência em que “tudo pode acontecer, que não 
há leis, normas nem quadros fixos e invariáveis, em que o espaço e o tempo 
são elásticos e moles, e que há apenas a existência” (JOLIVET, 1968, p. 25), 
é inexplicável e, portanto, é o absurdo. O absurdo é, ainda, definido pelo 
dicionário Michaelis7 como “contrário e oposto à razão”.

A partir do tédio, Alice se permite ver e sentir coisas absurdas, que são, 
afinal, a sua percepção do mundo adulto, seu próprio mundo interior irre-
conhecido até então. A ação dos adultos, a lógica do mundo dos grandes é 
absurda aos olhos de uma criança. Passa a percorrer, portanto, a jornada 
da eleição de si mesma. Se visto deste ponto, tudo que vem a seguir já não 
é tão absurdo quanto parece, no sentido mais usual do termo. “Alice estava 
começando a se cansar de ficar sentada ao lado de sua irmã, sem nada para 
fazer, à beira do riacho8 (CARROL, 2005, p. 15)”, percebemos nesta passa-
gem o início do tédio, sensação que vai gradativamente se evidenciando 
ainda mais:
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Dessa forma, estava pensando (da maneira como podia, porque o dia 
estava tão quente que ela se sentia meio sonolenta e burra), e tentando se 
decidir se o prazer de fazer uma coroa de margaridas valeria o sacrifício 
de ter de ir apanhá-las, quando, de repente, um Coelho Branco, de olhos 
cor-de-rosa passou correndo diante dela9 (CARROL, 2005, p. 15).

A esta altura, Alice já se sente bastante livre do que lhe é externo, tanto 
que se questiona acerca da vantagem de se envolver ou não com o externo, 
no caso, as margaridas. Logo após se entediar, vê o Coelho Branco pas-
sar apressado e daqui em diante todas “as coisas podem ser, seja o que 
for” (JOLIVET, 1968, p.24). Isso vale dizer que o sentido provisoriamente 
e previamente compreensível pela personagem será tomado por um pon-
to de vista, ou melhor, por vários outros pontos de vista e, aquilo que era 
limitado, tomará dimensões difíceis, para não dizer impossíveis, de serem 
delimitadas. O chá com o Chapeleiro Maluco evidenciará muito bem estas 
situações, como podemos, por exemplo, observar nesta ocasião: 

- Tudo bem, eu digo – respondeu Alice prontamente – pelo menos... 
pelo menos eu estou pensando no que vou dizer... o que é a mesma coisa, 
não é?
- De maneira alguma! – exclamou o Chapeleiro. – É como se você dis-
sesse que “vejo o que como” é a mesma coisa que “como o que vejo”.
- Ou o mesmo que dizer que “gosto de tudo o que tenho” é o mesmo que 
“tenho tudo o que gosto” – explicou a Lebre.
- Ou o mesmo que dizer - acrescentou o Esquilo, que parecia estar fa-
lando dormindo – que “respiro quando durmo” é o mesmo que “durmo 
quando respiro”.
- No seu caso é a mesma coisa – afirmou o Chapeleiro.10 (CARROL, 
2005, p.79).

O mundo subterrâneo está liberto, livre de tempo preciso, de lógica 
precisa, espaço preciso ou qualquer outra precisão, não há “normas nem 
quadros fixos e invariáveis [...] o espaço e o tempo são elásticos e moles” 
(JOLIVET, 1968, p. 25).

Enfim, o discurso de cunho não realista que remonta às diversas tra-
dições tange a obra em questão, o que já parece transgredir os limites de 
categorização estruturalista. O próprio absurdo, como pudemos perceber, 
abala o pré-estabelecido, mas, além disso, as características da literatura 
sobrenatural constroem personagens e situações interativas que são tangi-
das pela loucura, como é o caso mesmo do próprio Chapeleiro Maluco na 
passagem citada acima, portanto, vamos à loucura.
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2.2  A cura dos loucos 

Oh! Oh! Este rapaz está dançando como louco!
Foi picado pela tarântula!
[O Escaravelho de Ouro]

Foucault, em sua História da Loucura, aponta para a ligação com uma 
experiência cósmica, à qual a loucura era relacionada antes do século XVI. 
Depois disso, a questão foi tomada por uma experiência crítica que vai 
abrir discussão que trata de uma nova relação entre loucura e razão. Se 
antes a loucura só era entendida em relação à razão de maneira a uma 
fundamentar a outra, no início do século XVI, ela vai ser tomada como 
uma forma da razão: “a verdade da loucura é ser interior à razão, ser uma 
de suas figuras, uma força e como que uma necessidade momentânea a 
fim de melhor certificar-se de si mesma” (Foucault, 1997: 36), e esta última 
concepção vem ao encontro da loucura presente no clássico em questão.

A noção de nonsense, descrita por Deleuze, se relaciona a uma conduta 
contrária ao bom senso e à lógica comumente entendida: “o não-senso é 
ao mesmo tempo o que não tem sentido, mas que, como tal, opõe-se à 
ausência de sentido, operando a doação de sentido. E é isso que é preciso 
entender por non-sense” (DELEUZE, 1998, p.74).  A loucura descrita por 
Foucault se revela não oposta à razão, mas como uma forma de razão e o 
nonsense de Deleuze também não se opõe a razão, ao sentido, mas trata-se 
de uma transgressão da razão como é habitualmente entendida. Os ha-
bitantes do país das maravilhas se apresentam adversos à razão de Alice, 
por isso a loucura, em uma primeira impressão da personagem, parece ser 
simplesmente algo sem sentido, absurdo: 

“O que é uma corrida em comitê?” perguntou Alice; não que quisesse 
muito saber, mas o Dodô tinha feito uma pausa como se achasse que 
alguém devia falar, e mais ninguém parecia inclinado a dizer coisa al-
guma.
“Ora”, disse o Dodô, “a melhor maneira de explicar é fazer” [...] Primei-
ro traçou uma pista de corrida, uma espécie de círculo (“a forma exata 
não tem importância”, ele disse.) e depois todo o grupo foi espalhado 
ela pista, aqui e ali. Não houve “um, dois, três e já”: começaram a correr 
quando bem entenderam e pararam também quando bem entenderam, 
de modo que não foi fácil saber quando a corrida havia terminado [...] 
Alice achou aquilo tudo muito absurdo, mas todos pareciam tão sérios 
que não ousou rir.11 (CARROLL, 2002, p.30).
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Mas no decorrer de sua caminhada, a loucura daquele lugar vai lenta-
mente desestabilizando os conceitos pré-estabelecidos de Alice trazidos de 
seu mundo exterior, causando assim reflexões sobre si mesma, como pode-
mos notar no episódio da Lagarta: “Quem é você?”. Este questionamento 
fará Alice iniciar uma série de reflexões sobre quem é: “Eu... eu mal sei, Sir, 
neste exato momento... pelo menos sei quem eu era quando me levantei 
esta manhã, mas acho que já passei por várias mudanças desde então.” e 
segue: “pois eu mesma não consigo entender, para começar; e ser de tan-
tos tamanhos diferentes num dia é muito perturbador”12(CARROLL, 2002, 
p.45).

O sobrenatural presente na obra, conforme discutido no item anterior, 
se mescla com a loucura das personagens, mais ou menos de forma pare-
cida como no filme do diretor Iain Softley, de 2001, intitulado K-PaX – no 
caminho da luz. No filme o protagonista Prot surge misteriosamente na ci-
dade dizendo pertencer ao planeta K-Pax, imediatamente a reação das per-
sonagens é enviá-lo a uma clínica de tratamento psiquiátrico. No decorrer 
do enredo, a explicação dada por Prot é tão convincente, por ser coerente, 
que o mistério assume dimensões incríveis. Nesta altura a loucura de Prot 
passa ao sobrenatural, pois o que seria tratado como “simples” transtorno 
psiquiátrico, passa a exigir novas leis por falta de precisão das leis naturais. 
Alice imediatamente, ao se deparar com as atitudes não convencionais da-
queles seres, corre para a solução mais fácil: são todos loucos. No decorrer 
do enredo a menina passa a incorporar a linguagem e a lógica daquele 
país. Na interação com o Gato de Cheshire sobre o jogo de criquet com 
a Rainha, podemos notar que mesmo não entendendo muito bem o que 
acontece, decide por falar a mesma “língua” do misterioso Gato: 

“Encontre-me lá”, disse o Gato, e desapareceu. Alice não ficou muito 
surpresa com isso, tão acostumada estava ficando a ver coisas esquisitas 
acontecerem. Ainda estava olhando para o lugar onde o vira quando ele 
apareceu de novo de repente. “A propósito, o que foi feito do bebê?” quis 
saber o Gato [...; “Virou um porco”, Alice respondeu tranquilamente, 
como se o Gato tivesse voltado de maneira natural13 (CARROLL, 2002, 
p.64).

Alice não se surpreende com o desaparecimento do Gato, porque acaba 
se acostumando com as “coisas esquisitas” que acontecem, estas coisas são 
esquisitas porque não são explicáveis, são sobrenaturais, mas a garotinha 
acaba aceitando o inexplicável de certa forma. O próprio gato, como citado 
no início deste trabalho, rotula a ele mesmo, e aos demais habitantes da-



235

quele país, de loucos. Ora, a loucura é atributo, dentre outras coisas, de um 
tipo de razão que não se explica, aspecto que se relaciona com o sobrenatu-
ral, ambos estão sobre a natureza. 

 Sancho no decorrer da narrativa parece ter uma atitude parecida com 
a de Alice diante da “loucura” de Dom Quixote, com a mescla de loucura 
e sobrenatural, o escudeiro de Quixote por vezes passa a incorporar aquela 
linguagem e aplicar as novas leis, conforme nos diz Francesco Orlando: 

Sancho acaba aprendendo tão bem a lição que inverte os papéis e passa 
a aplicá-las ao cavaleiro. Quando este julga ver tão somente uma cam-
ponesa feiosa e duas amigas montadas em três burricos, Sancho lhe ga-
rante que é Dulcineia com duas donzelas em seus corcéis. E Quixote, 
ao interpelá-la em suas feições transformadas, declara que um mago 
malévolo lhe pôs ‘nuvens e cataratas nos olhoś  [II, X, o.145] (ORLAN-
DO, 246).

A loucura dentro de Alice no país das maravilhas, em um primeiro 
momento, como podemos notar, se liga a um desequilíbrio, a um “irra-
cionalismo“. Em um segundo momento, toma novas proporções e passa 
a uma nova forma de racionalismo, não como inverso a razão, mas como 
um modo diferente de razão. Os conceitos que se chocaram na primeira 
impressão de Alice, razão versus loucura, tornam-se aliados e complemen-
tares. E, não sendo mais opostos, como pensar a razão e a loucura?

3. Sobre a loucura maravilhosa

Mas o que ainda uma vez, sob minhas pala-
vras de honra, afirmo é que só digo a verdade. 
Não importa que me acreditem, mas só digo a 

verdade – mesmo quando ela é inverossímil.
[A confissão de Lúcio]

Qual é o limite entre a loucura e o sobrenatural? Se o sobrenatural não 
se explica com leis “naturais”, e a loucura só é loucura, dentre outras coisas, 
porque propõe um comportamento que também não se explica natural-
mente, tanto a loucura quanto o sobrenatural transgridem as regras.

No episódio em que Alice está com o bebê-porco no colo e encontra o 
Gato de Cheshire na floresta, podemos notar a construção loucura-sobre-
natural de maneira mais clara: 
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Ao ver Alice, o Gato só sorriu. Parecia amigável, ela pensou; ainda as-
sim, tinha garras muito longas e um número enorme de dentes, de modo 
que achou que devia tratá-lo com respeito. “Bichano de Cheshire”, co-
meçou, muito tímida, pois não estava nada certa de que esse nome iria 
agradá-lo; mas ele só abriu um pouco mais o sorriso. “Bom, até agora 
ele está satisfeito”, pensou e continuou: “Poderia me dizer, por favor, que 
caminho devo tomar para ir embora daqui?” “Depende bastante de para 
onde que ir”, respondeu o Gato [...] “Mas não quero me meter com gente 
louca”, Alice observou. “Oh! É inevitável”, disse o Gato; “somos todos 
loucos aqui. Eu sou louco. Você é louca” [...] e dessa vez desapareceu 
bem devagar, começando pela ponta da cauda e terminando com o sor-
rido, que persistiu algum tempo depois que o resto de si fora embora.14 
(CARROLL, 2002, p.64).

Como podemos observar, o Gato atribui o adjetivo “louco” a todos da-
quele país, inclusive a Alice. A personagem até explica o que seria a sua lou-
cura baseando a explicação na oposição, no contrário, pouco mais adiante 
quando diz: “‘E como sabe que você é louco?’ [...] você sabe, um cachorro 
rosna quando está zangado e abana a cauda quando está contente. Ora, 
eu rosno quando estou contente e abano a cauda quando estou zangado. 
Portanto sou louco”15 (Carroll, 2002, P.63). Mas de louco, segundo o Gato, 
todos ali tem um pouco. 

 Podemos notar ainda elementos de uma estética sobrenatural tradicio-
nal ligada ao físico, como “as garras longas”, “o número enorme de dentes”, 
a capacidade de aparecer e desaparecer quando bem entende, sem falar 
na leve hesitação por parte de Alice ao tratá-lo “com respeito”. Nesta cena 
podemos ver nitidamente a mescla de loucura e sobrenatural que percorre 
toda a atmosfera da obra. O que parece ressaltar nesta questão é o que esta 
mescla causa na personagem central. Ao que parece, na interação entre 
Alice e as demais personagens, meio ao misto de loucura e sobrenatural, a 
garotinha mergulha em uma profunda autorreflexão. 

  No caso desta mesma cena, podemos notar na fala da protagonista tra-
ços de suas reflexões como “Não me importa muito para onde [ir]”/“Como 
sabe que sou louca?”/“Alice não achava que isso provasse coisa alguma;”/ 
“Era uma casa tão grande que não quis chegar mais perto antes de lambis-
car mais um pouquinho do pedaço de cogumelo”/ “Mesmo assim avançou 
bastante timidamente, dizendo para si mesma: ‘E se no fim das contas ela 
estiver freneticamente louca?’”/ e outras que apontam para si mesma.

Podemos perceber que, quando Alice se vê diante da transgressão da 
regra, da ordem pré-estabelecida que traz do mundo “exterior”, as reflexões 
surgem. Quando está diante de um habitante e interage, algo sempre muda 
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em si. Quando interage com o Chapeleiro Maluco, conforme fragmento 
exibido anteriormente, acaba decidindo tomar uma outra atitude “‘Desta 
vez, vou me sair melhor’, disse para si mesma, e começou por pegar a cha-
vezinha de ouro e destrancar a porta que dava para o jardim (...)”16 (CAR-
ROL, 2002, p.75).

Assim como ocorre com Alice, o encontro de loucura e sobrenatural 
pode também trazer ao leitor reflexões que desmistificam a própria loucura 
e o próprio sobrenatural, ou, no mínimo, abalam as noções pré-estabele-
cidas a partir de um modelo categórico. Rodrigues aponta, por exemplo, 
para mais características dentro de Alice que remetem à tradição do mara-
vilhoso destinado ao público infantil, ela comenta sobre os traços do conto 
de fadas presente na obra em questão:

Fazendo uso de uma terminologia mais literária, pode-se dizer que, 
no conto de fadas, temos transposto para artifício ficcional um siste-
ma animista de crenças, ou seja, as coisas têm alma, as plantas falam, 
bichos como coelhos participam da vida de uma menina ou unicórnios 
fazem acordos (cf. Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll) (RO-
DRIGUES, 1988, p.56).

 Prossegue ainda dizendo que neste universo do maravilhoso e do conto 
de fadas “não há questionamentos sobre verossimilhança”, características 
apontadas também por Todorov (1985) quando fala sobre a questão do nar-
rador que nos atira direto para o fantástico sem espaço para a hesitação e 
ou questionamentos sobre verossimilhança, apontados por Rodrigues.

 A tensão que parece ser ocasionada pela obra é entre sobrenatural, lou-
cura e razão. O Gótico não é uma fórmula, não é uma categorização, nem 
um modelo de reflexão, cada obra aqui mencionada traz consigo seus tra-
ços únicos e traz, também, consigo, assim como toda obra de arte literária, 
uma desestabilização de categorizações. Neste âmbito do imaginário cabe 
“às regras a tarefa de limitar, determinando-as, e determinar, limitando-as, 
a infinitude da fantasia, a ausência de formas do não ser, a plasticidade do 
vazio preliminar” (ORLANDO,  p. 250).

Alice traz consigo não um mero despertar, mas um despertar para uma 
nova subjetividade, para uma ressignificação da imaginação, para um novo 
reino de possibilidades, do mesmo modo como Clive Bloom comenta em 
seu Now welcome the night. The origins of Gothic Culture. O sobrenatural 
está desperto no sonho, está desperto na vigília, basta aguçar o olhar, assim 
como na mirabilia17 em que há o “mirar” que, para CHIAMPI, é “olhar 
com mais intensidade, ver com atenção ou ainda, ver através” (1980, p.48). 
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Olhar com intensidade é, certamente, um atributo necessário à análise li-
terária para que seja mais que mera paráfrase. Ver através da literatura é 
transcender a escala da passividade, pois “um mundo sem literatura teria 
como traço principal o conformismo, a submissão dos seres humanos ao 
estabelecido. Seria um mundo animal” (LLOSA, 2009).

Orlando em introdução ao tópico “Num outro mundo, ou num mundo 
outro” comenta: “Leis naturais ou normais da realidade: se a fictio literária 
abre mão delas, situar-se-á inteira em algum outro lugar? Inspirando-se 
ou não em códigos culturais, criará com plenos poderes uma outra reali-
dade?” (p.25). Estar sobre a natureza é ser inaceitável pelo natural ou estar 
além dele? Se é ir além trata-se de um além que parece não ter relação com 
um juízo de valor, tal qual o sonho não é menos real que a realidade dada 
fisicamente, o sobrenatural também não é melhor ou pior. 

Monique Plaza define a loucura como uma relação de alteridade, o que 
parece vir ao encontro das interações da obra de Carroll: “ a ‘loucura’ não 
é um estado mental que afeta uma pessoa [...] ela é antes uma relação [...] 
relação de tensão da qual os protagonistas, seja qual for o lado em que se 
situem, são partes interveniente e responsável” (1990: 14). Como pudemos 
notar na cena do Gato, o louco não é mais o exterior, não é mais o outro, 
mas o próprio sujeito enunciador, a loucura se constrói na relação de inte-
ração baseada na oposição.

Alice no país das Maravilhas não se prende na crença única em um so-
brenatural de origens ocultas, mas não deixa de apresentar alguns traços 
deste estatuto no que se refere, como vimos, às percepções físicas. Tam-
pouco se adequa exclusivamente ao estatuto do Sobrenatural de Ignorân-
cia, de que fala Orlando, do qual a estrutura de Todorov resolveria a obra. 
Também não aponta apenas ao reinado da modernidade que traz consigo a 
razão e a ciência. Através desta breve reflexão, podemos concluir que a obra 
em questão transgride as regras utilizando-se das próprias regras; dá asas 
à consciência acerca da subjetividade, do real, da razão. 

Termino lembrando uma citação de James Joyce que diz: ”Achas mi-
nhas palavras obscuras. Escuridade está em nossas almas, não achas?” O 
gênero que faria referência subjetiva ao objetivo mundano parece abordar 
de forma muito mais objetiva a experiência humana que não é dizível ob-
jetivamente. A fantasia parece insinuar os estados do humano e, como não 
parece ser possível passar para o plano das palavras aquilo que antes é ex-
periência, resta a insinuação. Alice pode parecer obscurecer as palavras, 
mas deste ponto de vista parece esclarecer as experiências que precedem 
as palavras. Se as palavras permanecem obscuras, de maneira semelhante 
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ao que parece a Alice os diálogos nonsenses a primeira vista, arrisco dizer 
que as experiências indizíveis ainda não estão claras. A escuridade está em 
nossas almas.

Notas

1 Filme de 2001 com direção de Iain Softley. 
2 Tradução de Maria Luiza X. de Borges. Do original: “But I don’t want to go 
among mad people,’ Alice remarked. `Oh, you can’t help that,’ said the Cat: `we’re 
all mad here. I’m mad. You’re mad’.” (CARROLL, s/d, p.31)
3 Do original: `Wake up, Alice dear!’ said her sister; `Why, what a long sleep 
you’ve had!’ `Oh, I’ve had such a curious dream!’ said Alice, and she told her 
sister, as well as she could remember them, all these strange Adventures of hers 
that you have just been reading about […]” (CARROLL, s/d, p. 65)
4 Texto intitulado “Do outro lado do Espelho”, publicado na Folha de São Paulo 
no caderno “Mais”, dia 18/04/2010.
5 “As she said these words her foot slipped, and in another moment, splash! she 
was up to her chin in salt water. He first idea was that she had somehow fallen 
into the sea, ànd in that case I can go back by railway,’ she said to herself.” 
(CARROLL, s/d, p.9).
6 Termo que deu titulo a uma das obras literárias de Sartre e que nomeia o estado 
que premedita o mergulho no absurdo.
7 Dicionário virtual Michaelis Escolar – Português.
8 Do original: “Alice was beginning to get very tired of sitting by her sister on the 
bank, and of having nothing to do […]” (CARROLL, s/d, p. 4).
9 Do original: “So she was considering in her own mind (as well as she could, for 
the hot day made her feel very sleepy and stupid), whether the pleasure of making 
a daisy-chain would be worth the trouble of getting up and picking the daisies, 
when suddenly a White Rabbit with pink eyes ran close by her. (CARROLL, s/d, 
p.4).
10 Do original: “ Ì do,’ Alice hastily replied; àt least--at least I mean what I say--
that’s the same thing, you know.’ `Not the same thing a bit!’ said the Hatter. `You 
might just as well say that “I see what I eat” is the same thing as “I eat what I 
see”!’ `You might just as well say,’ added the March Hare, t̀hat “I like what I get” 
is the same thing as “I get what I like”!’ `You might just as well say,’ added the 
Dormouse, who seemed to be talking in his sleep, t̀hat “I breathe when I sleep” 
is the same thing as “I sleep when I breathe”!’ Ìt IS the same thing with you,’ said 
the Hatter […]” (CARROLL, s/d, p. 34).
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11 Do original: “`What IS a Caucus-race?’ said Alice; not that she wanted much 
to know, but the Dodo had paused as if it thought that SOMEBODY ought to 
speak, and no one else seemed inclined to say anything. `Why,’ said the Dodo, 
t̀he best way to explain it is to do it.’ […]First it marked out a race-course, in a 

sort of circle, ( t̀he exact shape doesn’t matter,’ it said,) and then all the party 
were placed along the course, here and there. There was no `One, two, three, and 
away, ‘but they began running when they liked, and left off when they liked, so 
that it was not easy to know when the race was over.[…] Alice thought the whole 
thing very absurd, but they all looked so grave that she did not dare to laugh […] 
(CARROLL, s/d, p.13).
12 Do original: “`Who are YOU?’ said the Caterpillar. This was not an encouraging 
opening for a conversation. Alice replied, rather shyly, Ì--I hardly know, sir, just 
at present-- at least I know who I WAS when I got up this morning, but I think I 
must have been changed several times since then.’”(CARROLL, s/d, p.21).
13 `You’ll see me there,’ said the Cat, and vanished. Alice was not much surprised 
at this, she was getting so used to queer things happening. While she was looking 
at the place where it had been, it suddenly appeared again. `By-the-bye, what 
became of the baby?’ said the Cat. Ì’d nearly forgotten to ask.’ Ìt turned into a 
pig,’ Alice quietly said, just as if it had come back in a natural way.” (CARROLL, 
s/d, p.31)
14 Do original: “The Cat only grinned when it saw Alice. It looked good- natured, 
she thought: still it had VERY long claws and a great many teeth, so she felt that 
it ought to be treated with respect. `Cheshire Puss,’ she began, rather timidly, as 
she did not at all know whether it would like the name: however, it only grinned 
a little wider. `Come, it’s pleased so far,’ thought Alice, and she went on. `Would 
you tell me, please, which way I ought to go from here?’ `That depends a good 
deal on where you want to get to,’ said the Cat. […]But I don’t want to go among 
mad people,’ Alice remarked. ̀ Oh, you can’t help that,’ said the Cat: ̀ we’re all mad 
here. I’m mad. You’re mad.’ […]and this time it vanished quite slowly, beginning 
with the end of the tail, and ending with the grin, which remained some time 
after the rest of it had gone.” (CARROLL, s/d, p. 31).
15 Do original: “ Ànd how do you know that you’re mad?’ […] “`you see, a dog 
growls when it’s angry, and wags its tail when it’s pleased. Now I growl when I’m 
pleased, and wag my tail when I’m angry. Therefore I’m mad.’” (CARROLL, s/d, 
p. 31).
16 Do original: “`Now, I’ll manage better this time,’ she said to herself, and began 
by taking the little golden key, and unlocking the door that led into the garden.” 
(CARROLL, s/d, p.36)
17 Do latim: coisas admiráveis, belas ou execráveis, boas ou horríveis 
(CHIAMPI, 1980, p. 48).
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O fantástico como 
categoria modal de 

contar

Resumo: Em seu livro O fantástico, Remo Ceserani (2006) desenvolve um 
consistente enfoque crítico, tanto em termos dos conceitos centrais das 
teorias examinadas por ele, quanto de aspectos pontuais de um conjunto 
de abordagens sobre a literatura fantástica e neofantástica. Buscando dis-
cutir o conceito de fantástico formulado por Tzvetan Todorov (2004) em 
Introdução à literatura fantástica, Ceserani incorpora alguns aspectos das 
contribuições de Irene Bessière, Rosemary Jackson e, sobretudo, de Lucio 
Lugnani. Neste trabalho, fazemos uma análise dos conceitos fundamentais 
que levam Ceserani a considerar o fantástico como uma categorial modal 
de contar, na medida em que o fantástico utiliza diversos procedimentos 
formais e sistemas temáticos recorrentes dos mais diversos gêneros lite-
rários. Dessa forma, Ceserani rejeita a ideia defendida por Todorov da li-
teratura fantástica como gênero literário, onde o fantástico acaba sendo 
reduzido “a um momento quase virtual”. Nesse sentido, para discutir o que 
propomos, abordaremos, principalmente, os capítulos II, III e V, que são, 
respectivamente: “Tentativas de definição”, “Procedimentos formais e siste-
mas temáticos do fantástico” e “Encontros do fantástico com o esteticismo 
do final do século XIX e com o surrealismo do século XX”. 

Palavras-chaves: Remo Ceserani. Tzvetan Todorov. Fantástico.
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Um dos livros mais utilizados como referência ao fantástico é, sem dúvi-
da, o do crítico Tzvetan Todorov, Introdução à literatura fantástica, publi-
cado pela primeira vez na França, em 1970. Nesse livro, Todorov (2010, p. 
30-31) considera o fantástico uma hesitação que um ser experimenta frente 
a um acontecimento de aparência sobrenatural. A partir dessa hesitação, 
esse ser deve optar por um destes dois caminhos: ou considera que esse 
acontecimento é fruto de sua imaginação e as leis naturais continuam con-
forme são percebidas por nós, seres humanos, ou o acontecimento ocorreu 
realmente e a realidade deixa de ser aquela que conhecemos e passa a ser 
uma realidade regida por leis até então desconhecidas. No primeiro caso, 
passaríamos do fantástico (ou seja, um momento de hesitação) para o es-
tranho, e, no segundo caso, para o maravilhoso.

A consideração do fantástico como uma hesitação permeia todo o traba-
lho de Todorov, mas acaba se tornando um conceito de difícil entendimen-
to. Por exemplo, em relação ao conto “Véra”, de Villiers de l’Isle-Adam, o 
crítico nos diz que nele “a hesitação não está representada no texto”, e as-
sim, ela só pode partir do leitor, já que “nenhuma personagem compartilha 
esta hesitação”. Portanto, essa identificação do leitor com o personagem em 
relação à hesitação se trata “de uma condição facultativa do fantástico: este 
pode existir sem satisfazê-la; mas a maior parte dos textos se submetem a 
ela.” (TODOROV, 2010, p. 37, grifos nossos). Mais a frente, já no final do 
último capítulo, Todorov trabalha A metamorfose de Kafka explicando por 
que esse autor não se inclui no que ele chama de gênero fantástico: 

Mesmo que uma certa hesitação persista no leitor, nunca toca a per-
sonagem; e a identificação como anteriormente observada não é mais 
possível. A narrativa kafkiana abandona aquilo que tínhamos designa-
do como a segunda condição do fantástico: a hesitação representada no 
interior do texto, e que caracteriza especialmente os exemplos do século 
XIX. (TODOROV, 2010, p. 181, grifos nossos).

Todorov exclui Kafka do gênero fantástico devido a não representação 
da hesitação no interior de A metamorfose, algo que, como pudemos per-
ceber, era, no início de sua análise, uma condição facultativa do fantástico. 
Ora, a nosso ver, é uma tarefa um tanto quanto difícil caracterizar um 
gênero literário específico, como o faz Todorov, dando a esse gênero o ad-
jetivo de “fantástico”, sendo que, nesse gênero, o elemento que o qualifica, 
isto é, o fantástico, não o é, e, sim, pode acontecer, mas jamais vir a ser, e, 
se acontece, é durante um momento, uma “hesitação”, e, ainda, em alguns 
casos, pode ser que nem ocorra. 
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É principalmente essa teoria do fantástico como uma hesitação que a 
crítica de Remo Ceserani irá contestar. Em seu livro O fantástico, Cese-
rani (2006) desenvolve um consistente enfoque crítico, tanto em termos 
dos conceitos centrais das teorias examinadas por ele, quanto de aspectos 
pontuais de um conjunto de abordagens sobre a literatura fantástica e neo-
fantástica. Para discutir esse conceito de fantástico formulado por Todo-
rov, o crítico italiano incorpora alguns aspectos das contribuições de Irene 
Bessière, Rosemary Jackson e, sobretudo, de Lucio Lugnani.

De acordo com Ceserani (2006, p. 7), após a publicação de Introdução 
à literatura fantástica, houve uma “grande efervescência de estudos” sobre 
essa literatura, especialmente direcionados às obras produzidas nos séculos 
XIX e XX. Segundo ele, 

Trata-se de um fato importante. Uma tradição literária inteira foi redes-
coberta e recuperada; foram definidos e estudados os mecanismos de 
operação de um modo literário que forneceu ao imaginário do século 
XIX a possibilidade de representar de maneira viva e eficaz os seus mo-
mentos de inquietação, alienação e laceração, e de deixar essa tradição 
como legado para a tradição moderna – como uma das descobertas ex-
pressivas mais vitais e persistentes. (CESERANI, 2006, p. 7).

Surgem, então, duas tendências contrapostas na crítica. Uma tende a 
reduzir o fantástico a um gênero literário limitado historicamente a alguns 
textos e escritores do século XIX. A outra tende a alargá-lo demais, esten-
dendo-o sem limite histórico a vários setores da produção literária, entre 
os quais se encontra “uma quantidade de outros modos, formas e gêneros, 
do romanesco ao fabuloso, da fantasy à ficção científica, do romance utópi-
co àquele de terror, do gótico ao oculto, do apocalíptico ao meta-romance 
contemporâneo.” (CESERANI, 2006, p. 8-9). 

Voltando à definição de Todorov, Ceserani, em seu capítulo “Tentativas 
de Definição”, a considera portadora de pelo menos dois méritos, que são, 
segundo ele, “o da grande (embora abstrata demais) clareza e o de ficar ao 
centro, desde aquele momento, de um debate amplo e muito acalorado, em 
que demonstrou [...] resistir, em seu núcleo central, às muitas críticas e con-
seguir manter ainda hoje uma notável utilidade hermenêutica.” (CESERA-
NI, 2006, p. 48). Entretanto, Ceserani afirma, logo após essa consideração, 
que o esquema de Todorov, além de conter vários elementos contraditórios, 
possuía 

[...] uma tendência a quase não dar espaço real, textual, ao elemento que 
era o intermédio do fantástico, e a reduzi-lo a um momento quase vir-
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tual. Em outras palavras, o discurso de Todorov corria o risco de, a cada 
momento, reduzir-se a uma mera linha distintiva, a uma divisória: ou 
se cai de um lado ou se cai de outro, o texto permanece na ambiguidade 
do fantástico somente durante um tempo da leitura, e depois se resolve 
ou pelo maravilhoso ou pelo estranho. (CESERANI, 2006, p. 55-56).

O próprio Todorov mostrou perceber o problema dessa caracterização 
em que o fantástico, segundo ele, “leva pois uma vida cheia de perigos, e 
pode se desvanecer a qualquer instante. Ele antes parece se localizar no 
limite de dois gêneros, o maravilhoso e o estranho, do que ser um gênero 
autônomo” (TODOROV, 2010, p. 48). 

Em resumo, o fantástico limita-se, em Todorov “a um momento quase 
virtual” sem que lhe seja concedido qualquer autonomia. Sua vigência fica 
restrita ao tempo de uma hesitação, até que o leitor opte pelo maravilhoso 
ou pelo estranho. Além disso, há, ainda, o problema de construção de uma 
abordagem centrada na organização linguística e retórica do texto, o que 
reduz os diversos níveis de discurso (literário, filosófico, psicológico) ao 
nível do discurso literário/retórico. 

Partindo, então, das mais articuladas teorias sobre a definição do fan-
tástico – principalmente as de Lucio Lugnani, Irene Bessière e Rosemary 
Jackson –, além de considerações próprias tecidas em torno dessa questão, 
Ceserani considera, como ele mesmo menciona já em sua introdução, o 
fantástico “não como um gênero, mas como um ‘modo’ literário, que teve 
raízes históricas precisas e se situou historicamente em alguns gêneros e 
subgêneros, mas que pôde ser utilizado [...] em obras pertencentes a gêneros 
muito diversos.” (CESERANI, 2006, p. 12). Afirma, ainda, “que a literatura 
fantástica não pode ser reduzida a uma simples operação retórica e linguística, 
mas trata-se [...] de algo que tem suas raízes nas mais profundas camadas de 
significado e toca a vida dos instintos, das paixões humanas, dos sonhos, das 
aspirações.” (CESERANI, 2006, p. 100). Temos, então, percorrendo todo O 
fantástico, a rejeição argumentada da classificação do fantástico como gê-
nero literário e sua redefinição como uma categoria modal de contar. 

Adotando essa definição do fantástico como uma categoria modal de 
contar, Ceserani apresenta, em seu terceiro capítulo, “Procedimentos for-
mais e sistemas temáticos do fantástico”, diversos procedimentos formais 
e temas recorrentes dos mais diversos gêneros dos quais o fantástico se 
alimenta, com combinações e empregos particulares, sem, com isso, estar 
confinado a esses mecanismos. Esses procedimentos e temas são frequen-
tes no fantástico desde seu aparecimento na literatura e nas artes, mas con-
vém ressaltar, conforme afirma Ceserani, que 
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Não existem procedimentos formais e nem mesmo temas que possam 
ser isolados e considerados exclusivos e caracterizadores de uma moda-
lidade literária específica. [...]. O que caracteriza o fantástico não pode 
ser nem um elenco de procedimentos retóricos nem uma lista de temas 
exclusivos. O que o caracteriza, e o caracterizou particularmente no 
momento histórico em que esta nova modalidade literária apareceu em 
uma série de textos bastante homogêneos entre si, foi uma particular 
combinação, e um particular emprego, de estratégias retóricas e narra-
tivas, artifícios formais e núcleos temáticos.  (CESERANI, 2006, p. 67)

É o caráter recorrente, portanto, do emprego nos textos fantásticos, que 
caracteriza os dez procedimentos formais que Ceserani seleciona, os quais 
apresentamos abaixo de forma sintética, mas mantendo as ideias principais 
conforme foram apresentadas pelo crítico em O fantástico. 

1) Posição de relevo dos procedimentos narrativos no próprio corpo da 
narração. Existe, por detrás do modo fantástico, toda uma série de expe-
rimentações e descobertas narrativas do século XVIII, das quais ele faz 
uso em todas as suas amplitudes. Há, ainda, conforme aponta Ceserani, 
o interesse em casos de “aventura”, a grande investida nas potencialidades 
narrativas de um conto e a influência de Laurence Sterne: “o destaque, a 
manipulação consciente e paródica dos procedimentos narrativos, o gosto 
por colocar em relevo e explicitar todos os mecanismos da ficção” (CESE-
RANI, 2006, p. 68-69). Desse modo, a narrativa fantástica é marcada pela 
ambiguidade de, por um lado, querer e poder utilizar todos os artefatos 
narrativos para prender a atenção do leitor na história e, por outro, de fazer 
o leitor sempre se recordar que se trata apenas de uma história. 

2) Narração em primeira pessoa. Esse procedimento já havia sido desta-
cado por Todorov, no capítulo 5, intitulado “O discurso fantástico”, em que 
o crítico fala, entre outras coisas, da liberdade cedida a um narrador que 
diz “eu”: sendo narrador, seu discurso não é colocado à prova de verdade, 
sendo personagem sim. E diz ainda:

O narrador representado convém pois perfeitamente ao fantástico. Ele 
é preferível à simples personagem, que pode facilmente mentir [...]. Mas 
ele é igualmente preferível ao narrador não representado, e isto por duas 
razões. Primeiro, se o acontecimento sobrenatural nos fosse contado 
por um narrador desse tipo estaríamos imediatamente no maravilho-
so; não haveria possibilidade, com efeito, de duvidar de suas palavras; 
mas o fantástico, nós o sabemos, exige a dúvida [...]. Em segundo lugar, 
e isto se liga à própria definição do fantástico, a primeira pessoa “que 
conta” é a que permite mais facilmente a identificação do leitor com 
a personagem, já que, como se sabe, o pronome “eu” pertence a todos. 
(TODOROV, 2010, p. 92). 
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Ceserani alarga um pouco mais esse procedimento, dizendo o fantásti-
co contempla, além da narrativa em primeira pessoa tradicional, aquelas 
narrativas onde há personagens que trocam cartas, onde aparecem desti-
natários explícitos, ainda, em narrativas onde as personagens participam 
de uma discussão, ou são ouvintes diretas de um caso. Esses destinatários/
ouvintes diretos/participantes da discussão “ativam e autenticam ao má-
ximo a ficção narrativa, e estimulam e facilitam o ato de identificação do 
leitor implícito com o leitor externo do texto” (CESERANI, 2006, p. 69). 

3) Um forte interesse pela capacidade projetiva e criativa da linguagem. 
Em relação a esse procedimento, Ceserani diz:

Entre a concepção tradicional da “transitividade” da linguagem (as pa-
lavras são instrumentos neutros que devem nos enviar o mais fielmente 
possível à realidade) e aquela, que será difundida por algumas correntes 
extremas do simbolismo, da “intransitividade” da linguagem (as pala-
vras não devem nos enviar a nada mais do que a elas próprias), o modo 
fantástico escolhe um terceiro caminho, aquele das potencialidades 
criativas da linguagem (as palavras podem criar uma nova e diversa 
“realidade”). (CESERANI, 2006, p. 70).

O fantástico faz um profundo uso das “potencialidades fantasiosas da 
linguagem”, carregando as palavras de “valores plásticos” e criando, a partir 
delas, outra realidade. Nesse sentido, a metáfora, como uma figura de estilo 
capaz de relacionar mundos semanticamente distantes, pode ser percebida 
de outra forma no modo fantástico, ela “pode permitir aquelas repentinas 
e inquietantes passagens de limite e de fronteira que são características 
fundamentais da narrativa fantástica.” (CESERANI, 2006, p. 70-71).

4) Envolvimento do leitor: surpresa, terror, humor. O conto fantástico 
tem a forte capacidade de envolver o leitor, levando-o para um mundo fa-
miliar a ele para, depois, lançar sobre ele seus mecanismos de surpresa, de 
desorientação e de medo. Além disso, alguns contos possuem elementos 
sutilmente humorísticos que, acompanhados do elemento do terror mais 
um certo destaque crítico, podem muitas vezes resultar no “grotesco”. 

5) Passagem de limite e de fronteira. Esse procedimento, que consiste na 
passagem do cotidiano, familiar, para o perturbador, inexplicável, é funda-
mental nos contos fantásticos. Podemos encontrá-lo, por exemplo, na pas-
sagem de fronteira de uma dimensão real para uma dimensão do sonho, 
do pesadelo ou, ainda, da loucura. É também a passagem de limite entre 
aquilo que podemos decodificar e aquilo que não podemos. Para Ceserani, 
“é típico do fantástico não se afastar muito da cultura dominante e procu-
rar as áreas geográficas um pouco marginais, onde se entrevêem bem as 



248

relações entre uma cultura dominante e uma outra que está se retirando, o 
lugar das culturas em confronto.” (CESERANI, 2006, p. 74). 

Todorov fala a esse respeito considerando o denominador comum entre 
a metamorfose e o pandeterminismo, que seria, conforme ele aponta, a 
ruptura “do limite entre matéria e espírito” (TODOROV, 2010, p. 122), que 
leva, após uma análise mais minuciosa, à consideração dessa ruptura como 
uma das primeiras características da loucura, outro tema do fantástico. 

6) O objeto mediador. O procedimento do objeto mediador está ligado 
diretamente ao procedimento anterior de passagem de limite e de frontei-
ra. Isso por que o “objeto mediador” refere-se a um objeto que, devido a sua 
inserção concreta no texto, torna-se efetivamente o testemunho do fato de 
que o personagem inequivocamente esteve em outra dimensão da realida-
de e trouxe dela o objeto consigo. 

 7) As elipses. É comum nos depararmos em alguns textos fantásticos 
com súbitas aberturas de espaços vazios, ou seja, de elipses na narrativa. 
Para Ceserani, é a “escritura povoada pelo não dito” (CESERANI, 2006, p. 
74). Esse procedimento está presente em vários autores do fantástico, mas é 
em Henry James que ele ganha uma amplitude assombrosa. 

8) A teatralidade. As técnicas e práticas teatrais (como a fantasmagoria, 
a criação de um efeito de “ilusão”) são usadas pelo modo fantástico, devido 
a seu gosto pelo espetáculo, como um procedimento. De acordo com Cese-
rani, foram feitas, no final do século XVIII, “reflexões fundamentais sobre 
a gestualidade teatral, sobre a ficção cênica e principalmente [...] sobre o 
papel do ator [...], e assim sobre a possibilidade e necessidade que ele tem 
de ser ao mesmo tempo ele mesmo e um outro, e portanto, ser um ‘duplo’ 
de si mesmo” (CESERANI, 2006, p. 75). 

9) A figuratividade. Esse procedimento está incluído no procedimento 
de teatralidade referido anteriormente, mas ele requer destaque, pois, no 
modo fantástico, procurou-se “ativar todos os procedimentos de figurati-
vidade e iconicidade implícitos na prática narrativa” (CESERANI, 2006, p. 
76). Em relação a esse procedimento, Ceserani afirma que são colocados 
em destaque “não tanto os elementos temáticos ou semânticos relativos ao 
ver, aos olhos, aos espelhos, aos instrumentos óticos etc. tão difundidos nos 
textos fantásticos, mas sim há o recurso a procedimentos que sublinham ele-
mentos gestuais e visíveis, de aparição e colocação em cena.” (CESERANI, 
2006, p. 76).  

10) O detalhe. Os procedimentos de destaque e da função narrativa do 
detalhe, que foram procedimentos amplamente utilizados pelo romance 
policial e considerados um traço distintivo da literatura “moderna”, tive-
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ram um papel importante no modo fantástico. Convém destacar aqui que 
“detalhe” é contraposto a “fragmento”. Este, segundo Ceserani, “seria in-
dício de um modo antigo, ‘arqueológico’ de ver e conhecer o mundo”, en-
quanto aquele “seria indício de um modo ‘moderno’ de ver e conhecer o 
mundo”; por isso, ainda segundo ele, o modo fantástico demonstra “estar 
projetado para a ‘modernidade’” (CESERANI, 2006, p. 77). 

Após essa definição dos dez procedimentos formais mais recorrentes no 
modo fantástico, Ceserani apresenta alguns dos sistemas temáticos mais 
difundidos e praticados por esse modo. Cabe destacar que alguns desses 
temas estão estreitamente relacionados com os procedimentos já definidos, 
sendo que, em alguns casos, ocorre mesmo uma tematização dos desses 
procedimentos. Ei-los:

1) A noite, a escuridão, o mundo obscuro e as almas do outro mundo. O 
mundo noturno é o ambiente preferido pelo modo fantástico. Várias con-
traposições podem surgir disso, como, por exemplo, claro x escuro, sol e 
escuridão noturna, dia x noite etc., contraposições essas que podem, inclu-
sive, serem facilmente carregadas de significados alegóricos, como ilumi-
nismo x obscurantismo, consciente x inconsciente, entre outros. Ceserani 
fala, ainda, apoiando-se em Lugnani para isso, da preferência do modo 
fantástico “pelos mundos tenebrosos, subterrâneos, do além, ‘subnaturais’ 
mais do que ‘sobrenaturais’” (CESERANI, 2006, p. 79). 

2) A vida dos mortos. Esse tema, que obviamente não é um tema novo, 
constrói-se no fantástico com aspectos novos. Para Ceserani, no fantástico, 
este tema “interioriza-se”, “liga-se a novas explorações filosóficas e expe-
rimentações pseudocientíficas, com o desenvolvimento das filosofias ma-
terialistas e sensitivas, das filosofias da vida e da força, dos experimentos 
sobre o magnetismo”. O tema possui ainda os vínculos com a vida material 
e com as convenções sociais: “por um lado, as pulsões do eros e os condi-
cionamentos materiais e sociais; por outro, o novo modelo cultural suge-
rido pelo amor romântico (concebido como fusão e anulação total, quase 
magnética, de dois espíritos e dois corpos).”. Esses vínculos geram “uma 
temática do imaginário que é feita de projeções fantasmáticas, sublimações 
extremas, espiritualizações do eros” (CESERANI, 2006, p. 80). 

É interessante destacar que, para Todorov, o tema da morte no fantástico 
vem, em vários casos, acompanhado do tema do amor: o amor pela morte 
ou por algo (alguém) morto. Esse amor pela morte tem um nome: necrofi-
lia. A necrofilia, na literatura fantástica, “assume habitualmente a forma de 
um amor com vampiros ou com mortos que voltaram ao meio dos vivos. 
Esta relação pode [...] ser apresentada como a punição a um desejo sexual 
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excessivo; mas ela pode também não receber nenhuma valorização negati-
va.” (TODOROV, 2010, p. 145-146). 

3) O indivíduo, sujeito forte da modernidade. A individualidade burgue-
sa colocada no centro da vida social e biológica é um grande tema carac-
terístico da modernidade. Tem-se, de um lado, de acordo com Ceserani, o 
eu que planeja a própria história e evolução de uma forma linear e unitária, 
que formula hipóteses e maneiras para enfrentar a realidade que o circun-
da, de outro, o eu que, bem ao contrário, representa-se “em suas próprias 
descontinuidades, nos saltos e mutações de desenvolvimento, nas rupturas, 
nas hesitações e nas dúvidas que acompanham inevitavelmente a afirma-
ção do modelo forte da individualidade auto-afirmada” (CESERANI, 2006, 
p. 82). É deste último, segundo Ceserani, que nascem várias obras literárias 
do século XIX, em especial as do modo fantástico:

[...] sejam das representações do eu que leva o próprio programa de 
autoafirmação às últimas consequências, e se transforma no eu mo-
nomaníaco, obsessivo, louco, sejam as representações do eu dividido, 
duplicado em um próprio sósia, dividido em duas naturezas e em dois 
caracteres contrastantes [...]. Do primeiro tipo nasce o tema da loucura, 
tão difundido na literatura do século XIX, no qual o eu burguês cons-
trutor do seu destino encontra o próprio limite e o próprio compor-
tamento obsessivo. Do segundo tipo nascem as representações do eu 
dividido e alienado, que são temas específicos da literatura fantástica. 
(CESERANI, 2006, p. 82).

4) A loucura. Sabemos que a loucura, como fenômeno patológico, so-
cial e cultural, é um tema literário de grande tradição, porém, no modo 
fantástico, ela assume um aspecto diverso. De acordo com Ceserani, no 
fantástico, ela está ligada aos problemas mentais da percepção. “Não há um 
salto entre o louco e o homem normal. Os limites entre o louco e o homem 
de gênio [...] tornam-se muito flexíveis. A loucura se transforma em uma 
experiência a seu modo cognoscitiva e tem o valor pessimista e trágico da 
descida às profundezas do ser”. É a partir daqui que o tema da duplicidade 
adquire “um significado rico e produz grupos de imagens fortemente su-
gestivas: o tema do louco se liga àquele do autômato, da persona dividida, e 
também àquele do visionário, do conhecedor de monstros e de fantasmas.” 
(CESERANI, 2006, p. 83). 

Em Todorov, a loucura está relacionada, como já dito acima, ao rompi-
mento de limite entre material e espírito; na mente do louco não existiria, 
de acordo com o crítico, uma separação clara entre esses dois aspectos. 
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5) O duplo. O tema do duplo, no modo fantástico, “é fortemente inte-
riorizado, e ligado à vida da consciência, das suas fixações e projeções”. É, 
ainda, acrescido de complexidades e enriquecido “por meio de uma pro-
funda aplicação dos motivos do retrato, do espelho, das muitas refrações 
da imagem humana, da duplicação obscura que cada indivíduo joga para 
trás de si, na sua sombra.” (CESERANI, 2006, p.83). Na narração fantástica 
há uma descentralização do sujeito, uma agressão em sua unidade subjeti-
va e em sua personalidade humana que levam a uma tentativa de colocá-las 
em crise. 

6) A aparição do estranho, do monstruoso, do irreconhecível. A presença 
de um “estranho” ou “estrangeiro” num ambiente familiar, dá-se, no fan-
tástico, de forma repleta de aspectos inquietantes, uma forma que suscita 
“reações de profunda perturbação psicológica e não tem como consequên-
cia apenas a simples exclusão do elemento estranho”. Há, ao contrário do 
romance de aventura, por exemplo, um evento que se move “de fora para 
dentro”, contrário àquele praticado em gêneros tradicionais, onde o evento 
movia-se “de dentro para fora”. Existe, ainda, “uma forte interiorização 
da experiência, o eu profundo é agredido por uma súbita irrupção. E, por 
consequência, a imagem do estrangeiro se complica e se transforma.” (CE-
SERANI, 2006, p.84). 

7) O Eros e as frustrações do amor romântico. O modo fantástico abor-
da esse tema, de acordo com Cesarani, de forma tal que, em seus textos, 
“todos os limites e todas as aberrações do amor romântico” se unem: “os 
excessos da projeção individual do objeto de amor sobre um objeto que não 
é digno dele ou nem mesmo se apercebe dele, e as sublimações que chegam 
a encarnar o objeto de amor em uma imagem pictórica ou até mesmo em 
um fantasma.” (CESERANI, 2006, p.88). 

8) O nada. “Quando o sentido do limite se torna o sentido da ruína e do 
nada, há aí uma temática também nova e sugestiva, fortemente niilista.”. 
Essa temática está relacionada tanto com a filosofia materialista do século 
XVIII quanto com o idealismo e o espiritualismo de cunho pessimista. 
Porém, “a possibilidade de colher os buracos vazios dentro da realidade é 
uma temática fortemente ‘moderna’, alternativa às ideologias otimistas da 
tradição oitocentesca.” (CESERANI, 2006, p.88).  

Fechamos, então, com o nada, os dez procedimentos formais e os oito 
sistemas temáticos do modo fantástico destacados por Ceserani, onde pu-
demos contrapô-los aos temas do “eu” e do “tu”, em Todorov. 

Finalizando essa parte em que salientamos a crítica de Todorov e de 
Ceserani a respeito do fantástico, convém considerar o seguinte: é sabido, 
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é claro, a importância de Introdução à literatura fantástica para os estudos 
da área, por isso não a abandonamos. Por exemplo, vimos que parte dos 
procedimentos e temas trabalhos por Ceserani, já estavam em Todorov, 
sendo que alguns foram trabalhados de forma mais específica e outros tive-
ram maior amplitude em O fantástico. O que nos faz optar pelo trabalho de 
Ceserani é, em primeiro lugar, seu trabalho mais abrangente (em relação às 
diversas obras trabalhadas) e ao mesmo tempo mais específico (em relação 
aos elementos pontuais das obras analisadas e do modo fantástico); em se-
gundo lugar, acreditamos que a consideração do fantástico como um modo 
é mais cabível e melhor argumentada, tendo em vista o caráter dependente 
do fantástico enquanto gênero em Todorov.

Notas

* Graduanda em Letras (Licenciatura em Língua Portuguesa e Bacharelado em 
Estudos Literários) pela Universidade Federal de Ouro Preto. Desenvolve estudos 
sobre o fantástico sob a orientação do prof. Dr. Carlos Eduardo Lima Machado.
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Fantasia e o 
detrimento da crítica

Resumo: O objetivo deste trabalho é retomar, a partir de um exame so-
bre o aspecto sociocultural do surgimento da psicanálise, o movimento 
da sociedade da Viena do final do século XIX. Através dessa dinâmica da 
população são levantados indícios de que a desatenção aos acontecimen-
tos político-econômicos da época indicava um não querer saber sobre a 
dificuldade pela qual passava o Império Austro-Húngaro. Para recobrir o 
sentimento de impotência e insegurança, uma boa parcela dos vienenses 
utilizava a apreciação do teatro e da música. O gosto refinado, no entan-
to, demonstrava uma ausência de crítica a algumas produções artísticas e 
também ao cenário político de então. Cabem aí algumas perguntas: a con-
duta de negar a decadência do Império é algo a ser criticado? A construção 
de um imaginário social que tinha os contos de fada e a valsa como aca-
lentadores é simplesmente a escolha da fantasia em detrimento da crítica? 
Desse modo, algo subjaz nessas questões que nos lança a uma discussão 
sobre a importância da fantasia e a pobreza na transmissão das experiên-
cias na contemporaneidade, e é sobre esse pano de fundo que se pretende 
discorrer a comunicação. 

Palavras-chave: Crítica, Experiência, Fantasia, Psicanálise.
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O título de “velha Cidade Imperial” foi dado a Viena por esta ter sido 
a capital do Império Austro-Húngaro. O peso do nome não dizia respeito 
somente aos tempos gloriosos do reinado dos Habsburgos, mas à crença na 
relação de herança deste com o Império Romano, por isso mais um títu-
lo era imputado ao território, o de “Santo Império Romano-Germânico” 
(BETTELHEIM, 1991, p. 4). Embora o Império tivesse sido quase extermi-
nado durante as Guerras Napoleônicas, o Congresso de Viena (1814-1815) 
reformulou a geopolítica europeia, o que favoreceu a volta de Viena à posi-
ção de cidade mais importante da Europa.

A História nos mostra que essa importante capital sofreu sérias os-
cilações nas áreas política, econômica e social. A ocorrência de revoltas 
populares, como as Revoluções de 1848, que lutavam contra os regimes 
governamentais autocráticos; a alternância de modos de governo, que ora 
demonstrava a solidez do absolutismo de Francisco José, ora autoridade era 
questionada de forma veemente; certo atraso econômico em vista da fragi-
lidade da burguesia no trato político; e o antissemitismo adquirindo cada 
vez mais corpo e entrada política, dentre outros fatores, são mostras do 
turbilhão de informações e perturbações com que a população se defron-
tava, assim como um clima fervilhante de multiplicidades que era contido 
pelo plano de uniformidade (MEZAN, 1985, p. 43).

Embora frágil politicamente, a burguesia trouxe mudanças ao cenário 
cultural vienense com seus ideais liberais, que coadunavam com os ideais 
da Ilustração alemã (Aufklärung). A infiltração da corrente iluminista aca-
bou proporcionando um progresso baseado em valores, como a excelência 
do trabalho, uma educação difundida, e a produção de saber, aspectos que 
privilegiavam uma disciplinarização da razão voltada para a autonomia 
individual e o apreço pela racionalidade tecnocientífica.

Com um processo de decadência em marcha, o governo precisava tocar 
na importância cultural e econômica de Viena, e propôs uma feira mun-
dial, em 1873, para levar a velha Cidade Imperial às manchetes e resgatar 
a admiração que o “Santo Império” despertara outrora. Entretanto, a ten-
tativa de levar Viena às glórias do desenvolvimento arquitetônico e a con-
sequente especulação financeira criada montaram um ambiente propício 
para a quebra de bancos e empresas. Como se isso não bastasse para agra-
var a situação global do Império, a multiplicidade de nacionalidades por 
ele abrigadas trazia sempre questões de manifestações por independência 
ou pela constituição de uma identidade nacional. Em vez de um totalita-
rismo, isso era conduzido através de um “pluralismo orgânico”, que, com o 
discurso de respeito a cada povo, acabava por fazer surgir um “vazio políti-
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co” que só apontava para uma despolitização. Além do antissemitismo que 
adentrava mais à política, temia-se pelo futuro do progresso e da cultura 
vienenses, pois não havia uma consistência política que amenizasse a inse-
gurança da população, embora esta estivesse anestesiada com as tentativas 
de se fazer desacreditar a crise.

O governo vienense criou formas para desviar a atenção do povo da cri-
se que avançava – uma posição subjetiva foi acentuada nesta época. Além 
do planejamento de uma feira mundial e da manipulação em jornais para 
que os fatos reais não viessem de forma escancarada nas primeiras páginas, 
havia um movimento da própria população vienense para escapar deste 
ambiente angustiante.

O gosto pela música, pelo teatro e pela dança, aura de bom gosto e ar-
roubo, acaba, no caso de Viena, desviando a atenção que poderia ser dirigi-
da para discussões políticas. Stefan Zweig traduz isso em sua autobiografia:

Fazer música, dançar, fazer teatro, conversar, portar-se com bom gosto 
e gentileza ali se cultivavam como uma arte especial. Não era o aspecto 
militar, o político, o comercial que predominava na vida do indivíduo 
e da coletividade; o primeiro olhar que um morador mediano de Viena 
lançava ao jornal todas as manhãs não buscava os debates no Parlamen-
to nem os acontecimentos mundiais mas o repertório do teatro, que as-
sumia nessa cidade uma importância que outras cidades mal saberiam 
entender. (ZWEIG, 1999, p. 30).

O gosto refinado, no entanto, parecia demonstrar uma ausência de críti-
ca a algumas produções artísticas e também aos acontecimentos da época. 
A conduta de negar a decadência do Império mascarava todo um leque de 
acontecimentos desastrosos, e criava um imaginário social que atravessou 
gerações de maneira surpreendente, a saber, o imaginário dos contos de fa-
das, com a valsa de Johann Sebastian Strauss, o filho, como fundo musical. 
Na opinião de Renato Mezan:

A arte de ignorar o que é desagradável [quanto à decadência do Im-
pério], porém, tem uma contrapartida perigosa: a tendência a crer que 
tudo vai bem. A atmosfera elegante e levemente provinciana da Viena 
aristocrático-burguesa da Belle Époque, se satisfaz o olhar nostálgico de 
um Stefan Zweig, não resiste a uma análise mais penetrante, que des-
venda a artificialidade de seu modo de viver e os elementos desagrega-
dores que ele encerra. (1985, p. 52).

Que tipo de experiência estava em jogo nesse momento na população 
vienense? A fantasia só preservava o “mundo da segurança”, como nomeia 
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Zweig? A despolitização apartava de uma vez por todas a possibilidade de 
uma crítica sobre o contexto?

Este clima levou diversos pensadores e artistas vienenses a um grande 
desespero pela ausência de uma identidade nacional no seio da cultura ale-
mã. Contudo, à adversidade que se apresentava com todo este contexto po-
lítico, o movimento de jovens vienenses, o Jung-Wien, reunia energia para 
se colocar a postos para tentar renovar arte, costumes e valores de forma a 
restaurar o orgulho de seu povo.

Com a percepção de a situação vienense ser um entrave para suas pro-
duções, escritores como Hugo von Hofmannsthal lamentavam as possibi-
lidades que tinham em sua terra quando a comparavam com outras me-
trópoles da Europa. Era esperado que suas criações não falassem bem de 
Viena. Isso levou o grupo de artistas a um olhar para si e a uma exacerba-
ção da “vida dos sentimentos”, movimento que já atendia a uma tendência 
em virtude da desconfiança surgida com relação à conduta liberal no que 
dizia respeito ao valor à racionalidade, à lei moral e ao progresso. A visão 
estética da vida era tomada por uma secularização e um individualismo. 
Assim, “a arte se transformou de ornamento em essência, de expressão em 
fonte de valor” (SCHORSKE, 1990, p. 31).

O contexto denunciava um sentimento sem antecedentes. A referência 
a um imperador definhava na medida em que a crise imperial avançava, 
e, com ele, todos os pilares sobre os quais se sustentava o Império. Havia 
um sentimento de perda. Se na autobiografia de Stefan Zweig, intitulada O 
mundo que eu vi, há um profundo lamento quanto ao declínio do “mun-
do da segurança”, local e época de experiências que davam por definitivos 
caráter e história, o prenúncio da perda do patrimônio cultural que o Im-
pério Austro-Húngaro representava promovia o surgimento de uma “nova 
barbárie”, nos dizeres de Walter Benjamin (1994, p. 115). Não se trata de 
uma barbárie ressentida, mas aquela impelida “a começar de novo, a cons-
truir com pouco” (BENJAMIN, 1994, p. 116). Nesse sentido, a arte vie-
nense também propunha novo caminho: tentava-se abandonar a nostalgia 
despertada pela lembrança dos tempos áureos do Império para vislumbrar 
uma autonomia frente ao ideal universalista e racional da Ilustração.

O crítico literário Hermann Bahr identificou este sentimento de perda 
ligado a um eterno perecimento das coisas. A modernidade seria um perí-
odo em que as criações iriam se tornar voláteis, em que as convicções não 
seriam decisivas. De acordo com ele, o lema desta época seria: “Acima de 
tudo não se fixar, não durar, não permanecer idêntico a si mesmo: porque 
toda novidade é melhor, ainda que fosse somente porque é mais recente do 
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que o antigo” (apud LE RIDER, 1992, p. 45). Para Bahr, o homem moderno 
não poderia se fixar a nenhum tipo específico de pensamento, não poderia 
se filiar a uma tradição única, posto que deveria atender apenas à lei da sua 
própria subjetividade.

Assinalado o projeto moderno de transitoriedade e volatilidade das 
ideias, o individualismo “genial” do “moderno” criador vienense domaria 
essa velocidade para garantir sua coerência (1992, pp. 44-45). O paradoxo 
aqui é perceber que, a despeito de um “culto ao eu”, há uma “fragilidade do 
eu”, ou seja, há um questionamento do que seria o sujeito anterior à moder-
nidade e uma crise que o assola no movimento de entrada nesse período.

Nesse sentido, o individualismo crítico e observador das mudanças sub-
jetivas que se deram como consequência do projeto de modernização e se 
estenderam para a conduta humana dentro da modernidade, ressalta a cri-
se iniciada pelo desaparecimento do mundo conhecido, de bases firmes, ou 
seja, a crise da identidade. Aqui, além dos já citados, acrescentamos Arthur 
Schnitzler, da literatura, Ernst Mach, das ciências, Gustav Klimt e Egon 
Schiele, das artes plásticas, Karl Kraus e Theodor Helz, da crítica política, 
Gustav Mahler, da música, e Otto Wagner, da arquitetura, como comba-
tentes desse período decadente.

As ciências também passavam por um momento de muitos questiona-
mentos oriundos da oscilação que o declínio imperial fazia acarretar. O 
desapontamento que perpassava o racionalismo ilustrado, junto da aposta 
no novo, fez com que surgisse um disparate entre o trabalho de estabele-
cimento da verdade e a intimidação provocada pela modernidade, ao que 
Krishan Kumar afirmou o seguinte: 

Havia uma ânsia de dissecar, de compreender todos os fenômenos da 
natureza e da mente da forma cientificamente mais implacável. Ao mes-
mo tempo, observava-se uma profunda aversão a tudo isso, a “rendição 
instintiva, quase sonambúlica” ao sonho e à fantasia, o desejo de esca-
par do mundo moderno. (KUMAR, 1997, p. 110).

É verdade que há uma distância entre arte e ciência que extrapola a dife-
rença metodológica existente entre elas; aliás, sempre se colocou uma rígi-
da distinção entre os dois campos e seus respectivos objetivos. Entretanto, 
essa ambivalência com relação à área científica, contextualmente, é bem 
significativa, pois trata de um tempo em que se tenta criar uma identidade, 
uma época de predileção pelo individualismo e pela autonomia. E se Sch-
nitzler propõe sua arte como forma de discutir a “vida dos sentimentos” 
através da fantasia que critica a realidade, a ciência vai se esforçar em tratar 
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do mesmo campo à sua maneira. Na medida em que Freud, médico que 
por toda a vida fora apaixonado pela crítica que a literatura podia levan-
tar como questão com relação ao humano, utilizava as obras de grandes 
escritores como forma de fortalecer e enriquecer seus pensamentos diante 
das dificuldades de sua clínica, ele acaba aproximando as duas áreas e abre 
portas para que alguns dos grandes artistas bebessem dos resultados de 
suas pesquisas.

Assim, com a convicção de estar iniciando uma teoria cuja concepção se 
baseava numa ideia universalista, a psicanálise foi sendo construída com os 
punhos fortes de um homem que tinha certeza da necessidade de trabalhar 
com os impulsos humanos, o que tinha como intuito auxiliar os pacientes 
em seus próprios sofrimentos. Se Freud acreditava na luz que sua pesquisa 
poderia trazer à sua clínica, e que afastaria qualquer tipo de impressio-
nismo que a psicologia pudesse causar, é porque acreditava na luz que a 
ciência poderia trazer à vida. Se a postura do governo imperial se mostrou 
cínica ao ajudar a construir uma fantasia que fazia crer que tudo andava 
bem, e assim ocasionava um enfraquecimento da crítica, do lado de Freud, 
perceber uma construção fantasiosa e conceituar a fantasia como fuga da 
realidade concreta, como defesa com relação àquilo que não vai bem, pode 
também demonstrar a criticidade da realidade psíquica.

Notas

* Psicanalista. Mestre em Psicologia na Área de concentração Estudos psicanalí-
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Jorge Benedito de Freitas

A fantasia dos 
observadores, a Janela 
e o Pintor: diálogos da 

modernidade

Nesta comunicação, propomos pensar a modernidade a partir da fan-
tasia, mais especificamente, a modernidade na esfera da literatura e sua 
interseção com a estética. Utilizarei, para isso, o conto A Janela de Esqui-
na do Meu Primo, do escritor alemão E. T. A Hoffmann (2010), publicado 
em 1822, e diversas vezes esquecido nas referências sobre o tema da mo-
dernidade nos estudos posteriores. Analisaremos, ainda, a relação deste 
conto com o ensaio estético do poeta Charles Baudelaire (2010) intitulado 
O Pintor da Vida Moderna, publicado em 1863. Nesse ensaio, Baudelaire 
apresenta elementos conceituais na tentativa de definir o evento da moder-
nidade, utilizando como referências as aquarelas do pintor francês, mui-
to admirado por Baudelaire, Constantin Guys. Buscaremos realizar uma 
análise comparativa entre os elementos que compõe ambas as narrativas, 
o conto e o ensaio. De modo que levantaremos de antemão a hipótese de 
que o conto hoffmanniano, ao preceder o ensaio em quarenta e um anos, 
exerceu uma forte influência na produção deste.

Antes de entrarmos nas perspectivas confluentes entre as narrativas 
é necessário uma breve contextualização tanto do conto hoffmanianno 
quanto do ensaio estético de Baudelaire.

O conto de Hoffmann transcorre acerca da observação atenta do mer-
cado central na cidade de Berlim, conhecido como Gendarmenmarkt1·. A 

Mestrando UFOP



261

narrativa transcorre em um apartamento de esquina, onde uma janela no 
alto abre-se para a observação da feira. Da janela, dois primos, o dono do 
apartamento, o próprio Hoffmann, acometido por uma grave doença de-
generativa, algo que lhe impedia de locomover-se, condenando-o à posição 
de convalescente, e seu primo visitante, personagem que atua inicialmente 
como narrador do conto – ambos observam os acontecimentos no merca-
do.  

Ao iniciarem as observações do vai e vem da feira, caracterizada pri-
meiramente pela visão ingênua e inexperiente do primo visitante como 
“(...) uma única massa humana, bem concentrada, de forma que se poderia 
pensar que uma maçã atirada do alto jamais conseguiria chegar ao chão” 
(HOFFMANN, 2010, p. 13). Hoffmann, como um experiente observador 
da multidão, atenta para a necessidade de se ensinar ao ingênuo visitante 
às “primícias da arte de enxergar”. (HOFFMANN, 2010, p.16-17). Sendo 
assim, ambos os primos exercitam a distinta arte da observação elegen-
do diversas figuras de acordo com a sua toalete2 e fisionomia, conferindo 
aos personagens da multidão - antes uma massa impossível de determinar 
– destinações sociais. De modo que o conto hoffmanniano transcende às 
simples colocações de uma narrativa sobre dois observadores, para ser lido 
como um antecipador das tendências literárias que determinam os câno-
nes literatura3, e até mesmo a produção filosófica, que trata do tema da 
modernidade.

No ensaio estético de Baudelaire, O Pintor da Vida Moderna, segundo 
Jeanne Marie Gagnebin em Sete Aulas sobre Linguagem, Memória e Histó-
ria:

Baudelaire se opõe à concepção acadêmica e tradicional do Belo como 
forma eterna e absoluta [e] [...] Contra essa ideia atemporal do Belo, 
Baudelaire pretende desenvolver uma “teoria racional e histórica do 
belo” que de conta do elemento temporal, histórico e fugidio da beleza. 
(GANEBIN, 1997, p.143).

 
Para desenvolvimento dessa teoria temporal do Belo, o poeta pauta-se 

em seu ensaio, sobretudo, nas aquarelas do pintor Constantin Guys, cha-
mado no ensaio apenas de Sr. G.4 Para Baudelaire, o Sr. G gozava dos atri-
butos de um excelente observador, era capaz de, no transitório e no fugidio 
da modernidade, capturar a essência da beleza – na volatilização constante 
dos costumes, da moda, dos acessórios e da toalete. Deste modo, Baude-
laire concede ao Sr. G o título de “Pintor da Modernidade”. No ensaio, o 
poeta transita por capítulos que determinam como será composta a sua 
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enorme aquarela de costumes sobre a modernidade e, Gagnebin aponta 
que a lista de capítulos, “diz muito bem a preocupação de Guys com o mais 
atual, o mais recente, numa palavra o mais moderno” (GAGNEBIN, 1997, 
p 144), e é necessariamente no quarto capítulo de seu ensaio, intitulado “A 
Modernidade” que Baudelaire apresenta a sua definição desse conceito, o 
qual pretendo trabalhar nesta comunicação. Segue-se a definição do poeta: 
“A modernidade é o transitório, o fugidio, o contingente, a metade da arte, 
cuja outra metade é o eterno e o imutável.” (BAUDELAIRE, 2010, p. 35).

Segundo o historiador da literatura Hans Robert Jauss, no ensaio Tra-
dição literária e consciência atual da modernidade – onde Jauss realiza 
uma explicitação cronológica e filológica do termo modernidade, partin-
do desde a querela entre os Antigos e Modernos, até a tese baudelairiana 
apresentada em O Pintor da Vida Moderna –, a definição de modernidade 
proposta pelo poeta designa uma “dupla natureza do belo, que permite a 
compreensão simultânea da vie moderne, do cotidiano histórico e da atua-
lidade política, esboçados por Constantin Guys.” (JAUSS, 1996, p.79).

É nesse ínterim de uma revolução nos termos constitutivos da moderni-
dade apresentada pela tese baudelairiana – de acordo com Jauss, revolucio-
nária por substituir o par conceitual Antigo/Moderno pelo Velho/Novo –, 
que irei inserir as comparações entre as principais características do conto 
presentes no ensaio, pressupondo uma influência de Hoffmann no escri-
to de Baudelaire. De modo que destacarei os elementos observadores em 
ambas narrativas: no conto, a Janela que se oferece para a rua; no ensaio, o 
pintor que observa os pormenores da multidão. 

A Janela e o Pintor

“Um olho que realmente enxergue!” 
[HOFFMANN, 2010, p. 16]

“Observador, flâneur, filósofo, qualifiquem      
-no como quiserem;”

[BAUDELAIRE, 2010, p. 21]

A janela destaca-se em uma posição de superioridade, elevada sobre a 
massa na altura do apartamento, permite que ambos os observadores re-
latem o movimento da turba, elegendo suas figuras principais. Para Ho-
ffmann, o movimento da multidão, a compra e a venda de mercadorias, 
o corrente desfile das diversas vestimentas e fisionomias, simbolizam o 
verdadeiro “cenário da vida burguesa” (HOFFMANN, 2010, p. 16). O Gen-
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darmenmarkt, em sua totalidade, ocupa nas observações hoffmannianas 
a essência de uma nova sociedade que pauta-se, sobretudo, nas relações 
mercadológicas e na instituição do progresso tecnológico.  A janela oferece 
aos observadores a condição do anonimato, a possibilidade de observarem 
a multidão sem que a mesma os observe e, assim constituem-se capazes de 
criarem livremente as suas fantasias dentro de uma temporalidade diversa 
daquela do mercado. O anonimato é uma condição essencial também para 
Baudelaire no que diz respeito à criação dos esboços de Guys, pois segundo 
o comentador do ensaio baudelairiano, Jérôme Dufilho, “O anonimato for-
nece uma máscara para Guys e permite que a modernidade vista por Bau-
delaire no Sr.G torne-se genérica e intemporal” (DUFILHO, 2010, p.122).

Tanto os primos observadores, quanto o pintor Guys, exaltam em suas 
obras uma descrição privilegiada da vestimenta dos habitantes. É através 
da descrição das toaletes que Hoffmann consegue captar as peculiarida-
des da multidão observada. Cada observação detalhada dos primos aponta 
para a condição social a que pertence o personagem observado, como tam-
bém, oferece aos observadores o material para constituírem sua fantasia, 
especulando sobre as condições históricas e psicológicas de cada persona-
gem na mira de sua janela.  

Os primos, na situação de observadores da multidão, assemelham-se 
a outra característica determinante do pintor, pois através de sua fantasia 
sobre os personagens do mercado, captam como o Guys de Baudelaire, as 
circunstâncias, os detalhes, aquilo que faz com que cada toalete observada 
na atitude dos primos, ou esboçada no croqui do pintor, suscite no “histó-
rico da moda, o que ela pode conter de poético.” (BAUDELAIRE, 2010, p. 
35). Seja na fantasia criada a partir da observação pela janela, ou nas aqua-
relas do anônimo da multidão produzidas por uma arte mnemônica, tanto 
Hoffmann quanto Guys, conseguiram, no relampejar do que é transitório, 
capturar aquilo que ele tem de eterno, condizendo com a definição moder-
na de Baudelaire.

A cada passante Hoffmann atribui uma descrição pormenorizada tanto 
de sua toalete como de sua fisionomia, isto enriquece a fantasia do escritor, 
transforma o amontoado inicial de cores que compõe a multidão em um 
detalhado “croqui de costumes”.5 A título de exemplo deste croqui de fan-
tasia hoffmannina, tomemos emprestada a seguinte passagem: “EU6 - Eu 
a localizei. Ela está usando um lenço claro, cor de lima siciliano, com um 
turbante enrolado em torno da cabeça à moda francesa; o seu rosto, tanto 
quanto toda figura, indica claramente uma francesa.” (Hoffmann, 2010, 
p.17).



264

No conto, a personagem francesa sobressai na observação dos primos, 
justamente pela elegância com que percorre mercado. O interessante na 
figuração desta personagem é o detalhe capturado pelo observador que a 
distingue da multidão. Este detalhe é um lenço amarelo. Algo que distin-
gue a personagem em seu flanar pelas diversas bancas do mercado. Curio-
samente, o mesmo detalhe aparece em uma aquarela famosa do “Pintor da 
Vida Moderna”. Uma captura, realizada por Guys, do movimento de uma 
mulher nas calçadas de Paris que se destaca, justamente, pelo detalhe de 
vestir um lenço amarelo. Segundo Daniel Piza, no artigo do Jornal O Esta-
do de São Paulo, “Baudelaire, elogio da beleza fugaz”:

Na Mulher com Lenço Amarelo, ele [Guys] ignora as demais cores e não 
se detém em definir os limites do amarelo a uma peça de roupa; por isso 
mesmo, nos sugere todo o movimento, a graça, o caráter transeunte e 
transitivo da cena. (PIZA, 2010, in Site estadao.com.br/blogs – acessado 
em 17/02/2012)

Mulher com lenço amarelo- Constantin Guys7
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Na feira de Hoffmann, encontramos alguns personagens que podem 
ser descritos na mesma ótica da modernidade visualizada por Baudelaire. 
Através de suas especulações fantásticas vistas da janela, o contista destaca 
uma criatura exótica que percorre o mercado com um tabuleiro embai-
xo do braço – conspirando atacar com voracidade as barraca – na qual 
visualizamos o que Baudelaire denomina como conspirador profissional. 
Encontra-se também no movimentado Gendarmenmarkt a figura do dân-
di, “O cavaleiro abastado e bem cevado, que se achega vestindo um casaco 
marrom, é com certeza um cidadão próspero e abastado” (HOFFMANN, 
2010, p. 43), características comuns à determinação baudelairiana daquele 
que se dedica aos deleites do ócio, como descrito em O Pintor da Vida Mo-
derna, o dândi é visto como o “homem rico, dedicado ao ócio [...] que não 
tem como outra profissão que não a da elegância [...] [baseia sua vida] nos 
dons celestes que nem o trabalho nem o dinheiro podem conferir.” (BAU-
DELAIRE, 2010, p. 62-66). 

As características mais marcantes e menos triviais deste cenário hoff-
manniano, desenrolam-se em conformidade com o ensaio de Baudelaire 
em dois aspectos de extrema importância. O primeiro destes aspectos diz 
respeito à conclusão da observação dos primos, segue citação:

Esse mercado”, disse meu primo, “é também agora uma imagem fiel da 
vida eternamente mutável. A atividade intensa, a necessidade momen-
tânea leva as pessoas a se reunirem; alguns instantes mais tarde tudo 
está deserto, silenciam-se as vozes que se misturavam e confundiam 
num barulho desordenado, e cada vez posto abandonado pronuncia de 
maneira extremamente vívida: acabou! (HOFFMANN, 2010, p. 57).

A passagem final do conto de Hoffmann é condizente com a definição 
baudelairiana de modernidade apresentada no ensaio. Pois, a imagem sus-
citada pelo fim da feira é a da constante movimentação da multidão se-
guindo às suas necessidades e o caráter transitório da constituição de um 
cenário da vida moderna, que há alguns minutos atrás, era observado pelos 
primos através de sua janela, como um alvoroço de passantes, agora é visto 
como uma imagem vazia de sentido. Onde o contista observador foi capaz 
de extrair, desse movimento de transitoriedade da vida moderna, a outra 
metade da definição de Belo proposta por Baudelaire, que reside no caráter 
imutável da beleza literária presente nas palavras descritivas e fantasiosas 
do conto de Hoffmann. 

A feira narrada por Hoffmann – onde se concentram por um espaço de 
tempo as peculiaridades de uma massa, a fim de saciar as suas necessidades 
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de consumo e, as figuras dessa massa, que suscitam para os personagens da 
modernidade baudelairiana – foi um dos primeiros exemplos do realismo 
da modernidade - apesar do enorme teor de fantasia que permeia as ca-
racterísticas psicológicas dos personagens do conto - em termos literários.

O segundo aspecto, deixado para o fim, vai além da comparação com o 
ensaio baudelairiano, onde, em uma passagem do conto, o primo inválido 
(Hoffmann) surpreende-se com uma das floristas lendo um livro de sua 
autoria. No decorrer da narrativa, o escritor se apresenta como autor do 
referido livro e, para seu espanto, a florista não compreende que o livro 
possa ser obra de uma pessoa. Marcos Mazzari aponta no pósfacio da obra 
de Hoffmann, apresenta a seguinte questão ao referir-se a essa situação do 
contista, “(...) a sugestão de que o próprio livro se transformou numa mer-
cadoria como os gerânios, repolhos, aves e pães à venda, despojando-se o 
poeta da aura que ainda parecia adornar um ou outro romântico?” (MA-
ZZARI, 2010, p.70).

A questão ecoa com violência nas colocações de Walter Benjamin sobre 
a situação do poeta na modernidade, presente no artigo Sobre Alguns Te-
mas em Baudelaire, onde o escritor na sociedade moderna, regida pelas leis 
do capital, não possui alternativa senão a de sujeitar-se à venda no merca-
do, tal como um pão ou uma ave. A própria condição de não identificação 
do contista, Hoffmann, como autor de sua obra, aponta para o atestado 
baudelairiano de que não existe lugar na sociedade capitalista para o po-
eta. Pois, se Baudelaire perdeu sua aura ao desviar-se de um automóvel, 
deixando-a “cair no lodo do asfalto [...] [e] Julguei menos desagradável per-
der minhas insígnias do que me deixar quebrar os ossos” (BAUDELAIRE, 
apud BENJAMIN, 1989, p.144), Hoffmann, por sua vez, não encontra o seu 
reconhecimento como autor na transitoriedade de uma feira. Neste senti-
do, ambos, contista e poeta, estão na modernidade, despojados de sua aura.

Benjamin aborda as obras de Hoffmann em alguns de seus ensaios, den-
tre eles, um de caráter mais extenso intitulado E.T.A Hoffmann und Oskar 
Panizza8, onde o filósofo interpreta a produção referente aos contos fantás-
ticos de Hoffmann, em especial a analogia do autômato como proletariado. 
Também em alguns pontos do livro sobre Baudelaire, intitulado Charles 
Baudelaire: Um Lírico no Auge do Capitalismo, onde Benjamin dedica al-
gumas observações sobre o conto A Janela de Esquina do Meu Primo. As 
principias colocações de Benjamin acerca desse conto de Hoffmann, estão 
no sétimo tópico de seu artigo Sobre Alguns Temas em Baudelaire, onde o 
filósofo aponta na representação hoffmanniana o esclarecimento de como 
o homem privado enxerga a multidão, classificando-o como uma das pri-
meiras tentativas de captar “a cena de rua de uma cidade grande”. (BEN-
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JAMIN, 1994, p.122). Segundo Benjamin, ao falar do conto A janela de 
esquina do meu primo:

Esse texto pode ser considerado como uma tentativa cuja realização co-
meçava a ter contornos. É claro, porém, que está tentativa foi realizada 
em Berlim sob condições que frustraram seu completo êxito. Se algum 
dia Hoffmann houvesse conhecido Paris ou Londres, se houvesse visado 
à representação da massa como tal, não se teria fixado, então, em uma 
feira; não teria colocado as mulheres em primeiro plano; teria talvez, 
aproveitado os temas que Poe extrai da multidão movimentando-se à 
luz dos lampiões a gás. (BENJAMIN, 1994, p.123).

Fica clara aqui posição de superioridade atribuída por Benjamin ao con-
to de Poe, O homem da multidão, ao abordar a multidão em uma grande 
metrópole,como Londres e a entrega do personagem de Poe a movimenta-
ção da multidão como um detetive.   Diferentemente de Hoffmann, que se 
encontrara acamado, impossibilitado de entregar-se à multidão, e à situa-
ção da cidade de Berlim atrasada no processo de modernização e transfor-
mação em uma metrópole nos moldes de Londres ou Paris.

É evidente a impossibilidade de apontar fatos que comprovem a hipó-
tese apresentada no início desta comunicação, a influência do conto ho-
ffmanniano no ensaio de Baudelaire, ou que o poeta tenha efetivamente 
conhecido este conto de Hoffmann em particular. Mas é viável esclarecer 
que adentro em uma perspectiva embasada pelo próprio Benjamin, co-
nhecedor profundo das obras de Baudelaire, que no mesmo artigo em que 
aborda esse conto de Hoffmann, precisamente em uma nota de rodapé, o 
filósofo diz o seguinte: 

Neste texto [A janela de esquina do meu primo] Hoffmann dedica con-
siderações edificantes ao cego (entre outras figuras), que mantém sua 
cabeça erguida em direção ao céu. Baudelaire, que conhecia esse conto, 
extrai da observação de Hoffmann uma variante no último verso de Os 
Cegos, desmentindo a sua edificação moral: “... que buscam estes cegos 
ver no céu”. (BENJAMIN, 1994, p.123).

Deste modo, segundo Benjamin, Baudelaire conhecia esse conto hoff-
manniano, e adentrando no poema Os Cegos é possível perceber pontos de 
consonância entre a descrição do cego do conto de Hoffmann e o cego do 
poema, finalizados com um golpe fulminante de crítica baudelairiana, que 
não enxerga como Hoffmann, a possibilidade deste cego alcançar a “luz 
eterna, que brilha no além plena de consolo, esperança e bem-aventuran-
ça.” (HOFFMANN, 2010, p.42)
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 Tentamos, e faz-se justiça salientar o processo de fantasia em nossas 
colocações, delinear elementos presentes no conto que coadunam com a 
leitura baudelairiana em seu ensaio sobre o belo e a modernidade. De ma-
neira nenhuma busquei tentar fazer justiça a Hoffmann, longe da propos-
ta deste simples comunicação, a grandeza do contista ultrapassa, e muito, 
essa necessidade de justiça. 

O importante nessa leitura comparativa é o apontamento da abordagem 
literária para o evento do surgimento e da mudança dos paradigmas estru-
turais da sociedade, seja ela alemã ou francesa, substituindo o antigo regi-
me por um processo que prioriza as relações econômicas e fantasmagóricas 
como base estrutural da metrópole moderna. 

Notas

1 MAZZARI, 2010, p.65.

2 “Em francês a palavra “toilette” não se restringe, como em português, ao ato do arranjo 
da aparência pessoal, mas abrange também os objetos que compõe esse arranjo: vestimenta, 
adereços, cosméticos, etc.” (PVM, 2010, p.140).

3 Vide as semelhanças dos observadores da janela de Hoffmann com o observador e, poste-
riormente perseguidor, do conto muito estudado por Walter Benjamin, considerado câno-
ne sobre a modernidade, O Homem da Multidão, de Edgar Allan Poe, publicado em 1840. 
Dentre as semelhanças acuso que, o observador de Poe também encontrava-se a observar a 
multidão que passava em frente à sua janela, ou “bow window”(uma janela circular ou retan-
gular). O observador de Poe estivera doente por algum tempo e, como Hoffmann, encontra-
va um pouco de convalescência sentado em frente sua janela. A observação do personagem 
de Poe também se inicia de aspectos gerais da multidão para depois, como os personagens de 
Hoffmann, se ater aos pormenores ou as circunstâncias, vide: “No início, minhas observa-
ções tomaram um rum abstrato e generalizante. Eu contemplava os passantes em blocos e os 
considerava em seus aspectos coletivos. Logo, entretanto, desci aos pormenores, e comecei a 
observar com particular interesse as inumeráveis variedades de acessório, roupa, aparência, 
andar, rosto e expressão facial.” (Poe, 2010, p. 92)

4 Característica de nomeação pertencente aos contos fantásticos. Cabe ressaltar que A Janela 
de Esquina do Meu Primo não se enquadra na classificação literária como um conto fantásti-
co, porém Hoffmann é reconhecido como autor de um dos mais célebres contos fantásticos, 
O Homem de Areia (1817).

5 Definição de Baudelaire. “Croqui de Costumes” é o título de um dos capítulos de O Pintor 
da Vida Moderna. 

6 EU, por se tratar de um diálogo entre os dois primos. Aquele que aparece na figura do EU é 
o primo visitante e caracterizado por Hoffmann como narrador inicial do conto.

7 Mulher com lenço amarelo: 1860-1864, Museu do Louvre – RF 23330. Recto, 21,3 x 14,3 cm. 
Pena e aguada cinza; aquarela.

8 Sobre E.T.A Hoffmann und Oskar Panizza, não encontrei o artigo original. Sendo assim, 
utilizei as colocações de Michael Lowy em seu livro Walter Benjamin: aviso de incêndio: uma 
leitura das teses “Sobre o conceito de história.” Editora Boitempo, 2005.
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Nicolas Germano Lemos Liotto

Benjamin, Bioy Casares, 
Klein: o homem na era 

de sua reprodutibilidade 
técnica

Os conceitos elaborados por Walter Benjamin em A obra de arte na era 
de sua reprodutibilidade técnica podem ser vistos, interpretados e amplia-
dos de diversas maneiras. Outros textos – não necessariamente filosóficos 
– e outras linguagens – como o cinema – trabalham em cima dos mesmos 
temas por vezes de modo semelhante e também através de diferentes pers-
pectivas. As sucintas páginas desta pesquisa pretendem traçar uma com-
paração entre os termos de Benjamin – ampliando-os em certa medida 
– e duas outras obras: A invenção de Morel, romance do escritor argenti-
no Adolfo Bioy Casares e Qui êtes-vous Polly Magoo, filme do fotógrafo 
e cineasta William Klein. A intenção é apresentar, através da articulação 
destas três obras, como os conceitos de reprodutibilidade e perda da aura, 
desenvolvidos por Benjamin, tomam outra forma no texto de Bioy Casares 
e no filme de Klein, apontando para um diagnóstico da condição humana 
na atual situação em que nos encontramos, cercados por todos os lados 
pela cultura de massa e onde o homem perde sua autenticidade em prol da 
imagem.

Este artigo é sobre duas obras ficcionais e seu viés crítico das técnicas de 
reprodução da imagem do ser humano ou, em outras palavras, dos “efeitos 

Mestrando em filosofia pela UFPR - nicolas.liotto@gmail.com 
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colaterais” que os métodos de reprodução podem ter sobre os indivíduos 
reproduzidos e não somente sobre os espectadores, trazendo à tona uma 
sátira à condição humana. 

A primeira obra é o filme do fotógrafo e cineasta William Klein, chama-
do Qui êtes-vous Polly Magoo; e a segunda o romance do escritor argentino 
Adolfo Bioy Casares, intitulado A invenção de Morel.

Além disso, pretende-se utilizar as noções de reprodutibilidade, auten-
ticidade e perda da aura conforme apresentadas no texto A obra de arte na 
era de sua reprodutibilidade técnica de Walter Benjamin. Vale ressaltar que 
Benjamin utiliza esses termos para se referir às obras de arte e que aqui eles 
serão transpostos para o ser humano.

Há dois aspectos principais presentes nestas duas obras. O primeiro é a 
perda da identidade, do sentido e eventualmente do próprio ser do indiví-
duo reproduzido. E o segundo é o esvaziamento da identidade dos espec-
tadores afetados por essa reprodução, que assume pretensão de arquétipo.

O protagonista do texto de Bioy Casares passa pelas duas situações, pri-
meiro como espectador e posteriormente como reproduzido. Já no filme 
de Polly Magoo o que acompanhamos é o processo de sua reprodução e o 
produto final desse processo: um programa televisivo apresentando Polly 
como o arquétipo da moda.

Aqui será abordado somente o primeiro aspecto. Isto posto, comecemos 
por um resumo d’A invenção de Morel e pelas cenas do filme.

Otto Maria Carpeaux faz um excelente resumo do livro de Bioy Cassa-
res no posfácio intitulado O Mundo de Morel, segue-se o excerto:

Um homem foi, por motivos políticos e sem suficientes provas, conde-
nado a reclusão vitalícia. Embora perseguido pela polícia, conseguiu 
fugir, abrigando-se numa ilha deserta do arquipélago Ellice, no ocea-
no Pacífico, onde ninguém o procurará; pois todos sabem que nessa 
ilha está grassando uma epidemia misteriosa, letal. Mas não é preferível 
expor-se ao perigo, talvez evitável, de morrer pela peste em vez da segu-
rança de passar o resto da vida numa cela e, ali, também morrer enfim?
Na ilha, o fugitivo encontra casas vazias e umas máquinas misteriosas 
e entre esses engenhos um grupo de turistas que se divertem, mas que 
não parecem perceber-lhe a presença; tampouco reagem aos seus sinais 
de vida. Embora incapaz de romper o muro do seu isolamento, o refu-
giado apaixona-se por uma das mulheres do grupo que ele vê, todos os 
dias, contemplar o crepúsculo sobre o mar. Enfim ele chega a compre-
ender que esses homens e mulheres não o vêem nem ouvem porque já 
não pertencem, como ele, ao reino dos vivos. Há anos atrás, a ilha foi 
realmente visitada por aquele grupo, liderado por certo Morel que tinha 
inventado uma espécie de supervitrola, gravando em discos os movi-
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mentos, as formas, os sons, o cheiro, tudo, enfim uma imagem total da 
realidade que já não é possível distinguir da realidade. Mas Morel e sua 
amiga e seus amigos já morreram há muito tempo. As radiações que 
impulsionam sua máquina mataram-nos. A presença dessas radiações é 
a doença mortal na ilha. O refugiado encontra-se entre os espectros que 
repetem, inúmeras vezes, cenas de sua vida para sempre passada.
Estudando as máquinas misteriosas, o refugiado consegue gravar novos 
discos em que ele próprio se associa aos espectros e à querida morta. 
Com ela, sente-se como no paraíso, no momento em que já percebe os 
primeiros sintomas da doença que o matará assim como matou os ou-
tros. (CARPEAUX, 2006, p. 129 a 131).

Quanto ao filme de Klein, ele não segue uma linha narrativa muito co-
erente, então foram escolhidas algumas cenas que - espera-se - passam a 
idéia geral do filme, como a entrevista com Polly:
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O que está em jogo tanto no texto de Bioy Casares como nos filmes 
Klein não é a fotografia, o cinema e outras mídias como arte, mas uma 
perspectiva diferente, a da reprodução do homem sem pretensões artísti-
cas: no caso de Klein, como o que vemos hoje, por exemplo, na indústria da 
moda e nos realities shows; e, no caso de Bioy meramente a ostentação de 
uma eternidade artificial.

Para exemplificar com o texto de Bioy Casares: o que Morel pretende, 
sem que ninguém saiba disso no começo, é guardar na memória de sua 
máquina extraordinária – que é capaz de gravar impressões sensoriais ple-
nas (uma música é apenas audição, uma fotografia é visão, um filme é audi-
ção e visão, a máquina de Morel abarca todos) - os momentos que ele e seus 
convidados passam em uma ilha deserta, em um hotel com piscina e vista 
para o mar, apenas “matando o tempo” como bons vivants, sem nenhuma 
pretensão artística. Ora, isto não passa da perpetuação de imagens vazias, 
formas ocas: as reproduções de Morel não possuem pensamentos ou sen-
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timentos, a invenção capta apenas o exterior, o que os cinco sentidos têm 
acesso. Cito o texto de Bioy:

Creio que perdemos a imortalidade porque a resistência à morte não 
evoluiu; os aperfeiçoamentos insistem na primeira ideia, rudimentar: 
manter vivo todo o corpo. Só deveríamos buscar a conservação do que 
interessa à consciência. (BIOY CASARES, 2006, p. 20).

Ironicamente, Morel, com sua máquina, pretende a imortalidade, mas, 
preso à reprodução da mera aparência perde exatamente o fundamental, a 
consciência ou a alma, como na descrição de um dos fantasmas, Faustine, 
pelo fugitivo:

Não foi como se não me tivesse ouvido, como se não me tivesse visto; 
foi como se os ouvidos que tinha não servissem para ouvir, como se os 
olhos não servissem para ver. (BIOY CASARES, 2006, p. 35).

O protagonista, por outro lado, apresenta um contra exemplo eficaz. Ao 
se apaixonar por Faustine e descobrir o funcionamento da máquina forja 
um método para se inserir na “filmagem”. Mesmo sabendo que não será 
visto, pela eternidade, por sua amada e consciente de sua morte devido aos 
efeitos da gravação, ele “filma” a si mesmo. Portanto o que há aqui é uma 
inversão, é a ausência de valor para a imagem e a presença de conteúdo, de 
arte: enquanto Morel queria a posteridade de seus momentos fúteis, uma 
aparência, o protagonista quer a posteridade de algo invisível, seu amor 
pela dama, um sentimento, mesmo sabendo que isso não é possível. Resta 
a ele a esperança vã do parágrafo final do livro:

Minha alma não passou, ainda, para a imagem; caso contrário, eu já 
teria morrido, teria deixado (talvez) de ver Faustine, para estar com ela 
numa visão que ninguém recolherá.
Ao homem que, com base neste informe, invente uma máquina capaz 
de reunir as presenças desagregadas, farei uma súplica. Procure Fausti-
ne e a mim, faça-me entrar no céu da consciência de Faustine. Será um 
ato piedoso. (BIOY CASARES, 2006, p. 124).

Do mesmo modo transcorre o dilema de Polly Maggoo, que é arrebata-
da por uma fama não prevista e se vê numa entrevista inesperada, exigin-
do-se que fale dela mesma. Entretanto o que os editores querem é apenas 
sua imagem, não sua “fala” propriamente dita, não sua alma; Polly talvez 
consciente disso diz: 
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- Quem sou eu? Eu sou Polly Maggoo. Mas só entre nós, não sei bem 
como responder. Querem saber quem eu sou? Às vezes, eu me imagino. 
Pessoas tiram foto de mim. Tiram fotos diariamente, então já tiraram 
milhares de fotos minhas. E toda vez que tiram foto de mim sobra um 
pouco menos de mim. Então, o que vai restar de mim no fim? Gostaria 
de saber. (QUI ÊTES-VOUS POLLY MAGOO?, William Klein, 1966).

A diferença entre aparência e conteúdo, imagem e alma, também pode 
ser percebida nas diferentes versões da Cinderela: a versão clássica, uma 
história de amor, e a versão alternativa – contada no filme por um sociólo-
go -, vil, imoral, focada na aparência. Na história conhecida há a busca pelo 
amor, pela mulher que o príncipe se apaixonou: independente do tamanho 
do pé, o sapato serve apenas para identificar a amada; já na perversão da 
história, é a aparência que conta: o pé pequeno e o casamento por interesse.
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Este horror vivido pelo protagonista de Bioy, “minha alma não pas-
sou, ainda, para a imagem”, e por Polly Maggoo, “toda vez que tiram foto 
de mim sobra um pouco menos de mim. Então, o que vai restar de mim 
no fim?” é causado pela reprodução através da máquina de Morel e das 
fotografias. Enquanto no texto de Walter Benjamin a obra de arte perde a 
“aura” devido à reprodução, aqui os indivíduos perdem a “alma”.

O motivo disto, transpondo Benjamin, é a negação da “autenticidade”, 
da “existência única” de cada indivíduo:

Mesmo na reprodução mais perfeita, um elemento está ausente: o 
aqui e agora da obra de arte, sua existência única, no lugar em que 
ela se encontra. É nessa existência única, e somente nela, que se 
desdobra a história da obra. [...] O aqui e agora do original cons-
titui o conteúdo da sua autenticidade. (BENJAMIN, 1994, p. 167).
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Ora, parece ser exatamente isto que leva à morte tudo o que a máquina 
extraordinária de Morel registra, e que faz com que Polly Maggoo “defi-
nhe”: a perda do aqui e agora, de uma possível história, logo, a condenação 
à morte.

O protagonista do livro e Polly Maggoo não possuem história alguma, 
estão solidificados em uma eterna repetição que, além de vazia, pois é 
apenas aparência, é uma falsificação: no caso do livro de Bioy o personagem 
falsifica uma participação na vida de Faustine – a mulher fantasma que ele 
ama - inserindo-se de modo teatralmente ensaiado, e no caso de Polly os 
editores falsificam sua personalidade, editando cenas e forjando uma es-
pontaneidade. Além disso, as personagens não possuem futuro, pois sem-
pre serão essas mesmas gravações e essas mesmas fotos. E assim o desfecho 
do livro é a alma ser consumida pela imagem e o corpo apodrecer até a 
morte; e do filme é Polly Maggoo desaparecer, esquecida, na multidão dis-
forme.



279

Disso tudo, resta uma espécie de alerta para nós, homens contemporâ-
neos, em como lidar com esta realidade forjada e vazia, na sentença de Otto 
Maria Carpeaux no posfácio d’A invenção de Morel:

Podemos ficar certos que essa “realidade totalmente reproduzida” 
será tão morta como Morel e seus companheiros, assim como a 
possibilidade de reprodução perfeita e multiplicável da obra de 
arte mata a obra de arte. Nossa morte no mundo de Morel talvez 
não chegue a ser física, mas espiritual: seríamos robôs, peças de 
uma máquina.
 A invenção de Morel é uma sátira [e, acrescenta-se, o filme de 
William Klein também]. Mas objeto da sátira não é a técnica e, 
sim, a condição humana. Pois assim como o fugitivo de Bioy Ca-
sares temos todos nós a escolha, apenas, entre a morte pela peste 
e a prisão na vida – até a morte. (CARPEAUX, 2006, p. 132)
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Eduardo Pellejero

A realidade da ficção. 
Uma aproximação a 

partir da filosofia francesa 
contemporânea

Foucault dizia que a ficção é a nervura verbal do que não é, tal como 
é (FOUCAULT, 1994, vol. I, p. 308). Essa paradoxal intuição, que encon-
tra uma das suas principais referencias na obra de Paul Valéry, demons-
trou uma considerável produtividade nas poéticas autorais do século XX. 
A ficção, não como fábula, mas como variação (continua) dos lugares e 
das vozes, dos tempos e dos discursos que articulam a realidade1, ofereceu 
à literatura da época uma tarefa crítica fundamental. Num momento em 
que a política se convertia, através de uma instrumentalização da ficção, 
na prática que decidia o que uma sociedade podia esperar (e o que não), o 
que devia entender-se por real (e o que ficava no terreno da ilusão), num 
momento em que o saber se aliava ao poder para estabelecer os limites do 
possível e do desejável, a literatura se consagrava a trabalhar esses elemen-
tos que constituem historicamente os critérios de verdade, os núcleos de 
interpretação do verdadeiro.

E, abraçando essa tarefa crítica, a literatura mudava, sem se o propor, a 
própria forma da crítica, porque a ficção trabalha a verdade (ou com a ver-
dade), mas para desenvolver um discurso que não é nem verdadeiro nem 
falso, que não pretende ser nem verdadeiro nem falso. Nesse matiz indeci-
dível entre verdade e falsidade radica toda a sua potência, a força crítica da 
ficção (PIGLIA 2005, p. 149).
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Prolongamento inevitável do projecto crítico da modernidade, o ques-
tionamento da verdade como valor também conhece um lugar importante 
no pensamento contemporâneo.2 E, independentemente das problemati-
zações, reavaliações e reconstruções da própria ideia de verdade às quais 
dá lugar (JASPERS 1963, pp. 257-339), essa crítica abre o caminho a um 
novo paradigma de pensamento conceptual que persegue, não a procura 
da verdade, mas a produção de ficções (críticas, reguladoras, heurísticas, 
vinculantes, etc.). De repente, o pensamento já não trata da verdade, mas 
de ficções.

Pôr a ficção no lugar da verdade, em todo o caso, não é desfazer-se da 
verdade em si, não é negar o seu valor de forma sistemática; é, simples-
mente, afirmar que a verdade é segunda, que não está dada mas deve ser 
criada, que não é princípio mas produto: produto de um trabalho ficcional, 
subjacente a todo o pensamento preocupado em agenciar o múltiplo (his-
tórico, social, cultural, libidinal).3 Por detrás ou, se preferirem, para além 
da verdade e da mentira, oculta-se a ficção como actividade genérica, isto 
é, como atributo constituinte da humanidade.4 Desse modo, o filósofo re-
conhece em si o poeta que expulsara outrora da cidade e procura desfazer 
esse caminho sem angústias; retorna à aparência, mas na aparência já não 
há nada que lamentar (nenhuma ausência, nenhuma carência, nenhuma 
negatividade).

Talvez pudéssemos ver um novo avatar dessa crítica da vontade de ver-
dade no anúncio do fim dos grandes relatos que Lyotard realizava em 1984. 
Segundo Lyotard, tanto os enunciados científicos como as instituições que 
regem o laço social viam oscilar o solo sobre o qual se levantavam há al-
guns séculos, reconhecendo nos meta-relatos que as diferentes filosofias 
da história lhes ofereciam apenas uma forma privilegiada da ficção. Na 
mesma medida, a verdade e a justiça viam dissolver-se as suas referências 
fundamentais em nuvens de jogos narrativos incomensuráveis.

Tal como o anúncio da morte do homem por Michel Foucault, porém, 
isso não significava o fim destes relatos enquanto que tais, nem o do seu 
funcionamento efectivo dentro das sociedades contemporâneas, mas ape-
nas o fim da validade desses relatos como princípios imediatos de legitima-
ção, isto é, como reguladores universais da acção e do pensamento. Lyotard 
notava que, no meio da crise e contra o movimento de desrregulação que 
a mesma comportava, o poder tentava a todo o custo forçar a comensura-
bilidade dos elementos e a determinabilidade do todo (LYOTARD, 1998, 
p. 10). Os grandes relatos não só não iriam deixar pacificamente o campo 
de batalha, mas, pelo contrário, iriam ganhar uma força insuspeita nos 
anos seguintes (desde a elevação a paradigma insuperável do capitalismo 
reinante à declaração de uma «guerra de civilizações, passando muito es-
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pecialmente pelo renovado projecto da unificação europeia).
Algo, contudo, tinha mudado para sempre. Os novos relatos de legiti-

mação já não iriam poder reclamar-se da necessidade (e da veracidade) da 
que gozavam no contexto das filosofias da história. A imolação da filosofia 
como meta-relato privilegiado abria o pensamento a uma série de pers-
pectivas menores que teriam por objecto privilegiado da crítica a sobrevi-
vência dos relatos hegemónicos. Romper com a vontade de verdade e das 
pretensões de universalidade ao nível do saber não implicava necessaria-
mente o fim das tentativas de se apropriar destas coisas ao nível do poder, 
mas implicava certamente o fim de qualquer tipo de justificação filosófica 
das mesmas. A partir de então os grandes relatos sobreviventes viriam a 
aparecer, já não como critérios de valoração absolutos ou universais, mas 
simplesmente como ficções privilegiadas. Isto é, poderiam reger uma so-
ciedade de facto, mas nunca por direito.

A crítica dos grandes relatos, contudo, não implica o desconhecimento 
da importância do trabalho da ficção para a intensificação e a estilização 
da vida.5 Longe de constituir uma prática a-política ou um discurso errado, 
a ficção trava uma relação complexa com a verdade e atravessa a realida-
de no seu conjunto, determinando aspectos centrais das nossas sociedades 
contemporâneas.

Nesse sentido, Jacques Rancière fala de uma “política-ficção”, e lembra 
que, entre as causas que produzem o movimento do corpo político, Hobbes 
colocava em primeiro lugar frases como “há que escutar a voz da consciên-
cia em vez da voz da autoridade” ou “é justo suprimir os tiranos”, expres-
sões que não designam propriamente nada, mas que armam, por exemplo, 
as mãos dos tiranicidas (RANCIÈRE, 1992, pp. 43-46). No limite, Rancière 
chega a afirmar que só há história (acontecimentos políticos, revoltas, revo-
luções) porque os homens se reúnem e dividem, se chamam a si próprios e 
chamam os outros segundo nomes que não têm “a menor relação” com os 
conjuntos de propriedades que supostamente designam, isto é, porque pro-
cedem a actuar politicamente guiando-se por ficções (RANCIÈRE, 1992, 
p. 74).

Trata-se de uma ideia que nos recorda com alguma felicidade o conceito 
bergsoniano de fabulação. Bergson encontrava na origem das sociedades 
humanas, não uma ideia racional ou uma representação adequada, mas 
uma série de representações fictícias (deuses da cidade, antepassados fami-
liares, etc.), que pela sua intensidade teriam levado os indivíduos a pensar 
em outra coisa que em si próprios e a agenciar-se como grupo. Essas re-
presentações, por serem ficcionais, não resultam menos vinculantes. Ber-
gson compreende que o trabalho ficcional, como uma espécie de instinto 
virtual, é o único que, pela produção de representações adequadas, pode 
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fazer frente à representação intelectual do real e do poder dissolvente da 
inteligência.

Oportunamente, Deleuze extrairá da lição antropológica de Bergson to-
dos os corolários políticos. Assim, em L’image-temps, a ficção vê finalmente 
reconhecida toda a sua potência específica no seio das sociedades contem-
porâneas, desde a direcção propagandística das massas à individuação de 
resistências em condições materiais de opressão, dando um critério plau-
sível para a releitura historiográfica da filosofia política contemporânea. 
Livre da sua sujeição à verdade, o pensamento redescobre a ficção como 
uma força entre outras, e, ainda melhor, na ficção reconhece a sua própria 
potência crítica, para além da representação objectiva do real.6

É nesse mesmo sentido que o problema da ficção se torna tão importan-
te para a redefinição do que significa pensar na filosofia de Foucault. Com 
efeito, o próprio Foucault assume de bom grado que na sua vida não escre-
veu outra coisa que ficções. Com isso não pretende dizer que tenha estado 
sempre fora da verdade, que tenha errado sistematicamente, mas que fez 
trabalhar de certo modo a ficção na verdade, que tratou de induzir efeitos 
de verdade com um discurso de ficção, ou seja, com um discurso que não 
se regia pelos critérios do verdadeiro (saberes) de uma época dada.

Isto é, Foucault procura suscitar, procura ficcionar, no seio dos discursos 
que se reclamam da verdade, algo que não existe ainda. Por exemplo, fic-
ciona a história a partir de uma realidade política que a torna verdadeira. 
Ou ficciona uma política que não existe ainda a partir de uma verdade 
histórica. Nessa medida, mesmo fazendo história, mesmo fazendo filoso-
fia, Foucault sente que o que faz implica uma ruptura fundamental, não se 
reconhecendo nem na tradição da história, nem na tradição da filosofia. 
Foucault dizia: “não me gabo de fazer uma filosofia verdadeira (...) eu esta-
ria antes no simulacro da filosofia” (Foucault, 1964).

Isso não significa que Foucault se considere um literato. Digamos que 
pratica uma espécie de ficção-filosófica, uma espécie de ficção-histórica ou 
de ficção-crítica (assim como Deleuze dizia praticar uma espécie de ficção-
-científica): “De certa maneira, eu sei muito bem que o que eu digo não é 
verdade. Um historiador poderia dizer do que escrevi: «Isso não é verda-
de». Por outras palavras: eu escrevi muito sobre a loucura a começos dos 
anos sessenta – eu fiz uma história do nascimento da psiquiatria. Eu sei 
muito bem que o que fiz é, de um ponto de vista histórico, parcial, exagera-
do. Talvez eu tenha ignorado certos elementos que me contradiriam. Mas 
o meu livro teve um efeito sobre a maneira na qual as pessoas percebiam a 
loucura. E, então, o meu livro e a tese que desenvolvi têm uma verdade na 
realidade de hoje” (FOUCAULT, 1994, vol. III, p. 801).
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Como para Nietzsche, a verdade não é para Foucault algo dado que bas-
taria descobrir, mas algo que tem que ser criado e que proporciona nome 
a um processo que, em si mesmo, não tem fim. Uma verdade se ficciona, 
e isso não é um mero devaneio da fantasia, mas uma determinação activa 
do pensamento (ao contrário da tomada de consciência de algo que em si 
mesmo seria fixo e determinado).

Tal é o sentido que o trabalho crítico e filosófico tem para Foucault: “Eu 
trato de provocar uma interferência entre a nossa realidade e o que sabe-
mos da nossa história passada. Se resulta, esta interferência produzirá efei-
tos reais sobre a nossa história presente. A minha esperança é que os meus 
livros ganhem a sua verdade uma vez escritos, e não antes” (FOUCAULT, 
1994, vol. III, p. 807).

O risco da ficção volta a assombrar o trabalho historiográfico na obra de 
Michel de Certeau, mas desta vez para encontrar um correlato não menos 
perigoso do lado da ciência. A aspiração da história à verdade, à objectivi-
dade e à universalidade que caracterizam a ciência moderna, com efeito, 
está atravessada para Certeau por uma impostura fundamental, que passa 
pela repressão das condições históricas que fazem possível um discurso 
semelhante (dispositivo de saber-poder que, renegando da sua injustiça, 
reclama uma neutralidade impossível).

A reintrodução da ficção no jogo historiográfico devia funcionar como 
uma espécie de contraveneno, de antídoto (fazendo do seu valor corrosivo 
uma potência curativa). Considerando a historiografia como um misto de 
ciência e de ficção, De Certeau está interessado (da mesma forma que Ran-
cière) em reinscrever a historiografia no horizonte de uma actividade gené-
rica: a dos relatos que explicam o-que-passa. Desse ponto de vista, a ficção 
e a historiografia comungam numa actividade social comum: reparar os 
desgarros entre o passado e o presente, assegurar um sentido que supere 
as violências e as divisões do tempo, isto é, “criar um teatro de referências 
e de valores comuns que garantam ao grupo uma unidade e uma comu-
nicabilidade simbólicas” (DE CERTEAU, 2002, p. 60). E ao nível destas 
representações vinculadoras, De Certeau introduz uma diferença especí-
fica que define para a historiografia um lugar próprio. Do ponto de vista 
da função que cumprem nas sociedades humanas, esses relatos, em geral, 
não estão autorizados – de jure – a falar em nome do real senão na medida 
em que faz esquecer as condições da sua produção ou da sua emergência. A 
história pode fazê-lo de facto, mas isso não a coloca para além das demais 
“vozes encantadoras da narração [que] transformam, deslocam e regulam 
o espaço social” (DE CERTEAU, 2002, p. 63).

Repolitização da historiografia (logo, das ciências em geral), que apos-
tando na confrontação da historiografia com a sua própria história, procu-
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ra desfazer o caminho de progressiva diferenciação que, a partir do século 
XVIII, veio separar as “letras” das “ciências”, cindindo-as “entre os dois 
continentes aos quais estava ligado o seu papel tradicional de ciência «glo-
bal» e de conjunção simbólica social” (DE CERTEAU, 2002, p. 81) – rup-
tura institucionalizada pela organização universitária no século XIX. Mas, 
ao mesmo tempo, reivindicação da ficção, que sendo reconhecida como 
a parte reprimida no discurso científico, recupera certa legitimidade no 
campo da historiografia; a ficção constituirá a partir de então algo assim 
como o não-lugar a partir do qual as operações efectivas de uma sociedade 
acedem a uma formalização. Isto é, a ficção é para De Certeau aquilo que 
faz pensável a história (DE CERTEAU, 2002, p. 108).

Os nomes que demarcam esse duplo movimento, que deita abaixo a mu-
ralha “que as ciências positivas estabeleceram entre o “objectivo” e o imagi-
nário, ou seja, entre o que controlavam e o «resto»” (DE CERTEAU, 2002, 
p. 107), são para Certeau os de Bentham, Freud e Foucault.

Já falamos de Foucault. As tradição Bentham (como a de Vaihinger) vi-
rão alimentar a outra grande linha que De Certeau analisa no seu trabalho 
sobre a ficção: a psicanálise.

O próprio Freud, com efeito, mesmo criticando a filosofia do «como se», 
se reclama de um certo pragmatismo vaihingeriano e revisita as configu-
rações simbólicas que articulam as práticas sociais nas sociedades tradi-
cionais: o sonho, a fábula, o mito – esses discursos excluídos pela razão 
esclarecida. O efeito imediato do freudismo, desse ponto de vista, é colocar 
em questão a distribuição estabelecida do espaço epistemológico, essa con-
figuração que rege, há três séculos, as relações da história e da literatura. 
As ficções teóricas, os mitos que propõe a psicanálise dão conta do retorno 
da ficção na seriedade científica, não só enquanto objecto de análise, mas 
também enquanto forma.7

Lacan, pela sua parte, reclamando-se de Bentham, procura livrar a fic-
ção de qualquer conotação de engano ou ilusão, para afirmar que a verda-
de revela uma  estrutura de ficção. A verdade só progride a partir de uma 
estrutura de ficção, entre a espada e a parede da verificação ou dos seus 
sucedâneos epistemológicos, isto é, para além dos critérios que definem o 
verdadeiro e o falso num momento histórico dado. A verdade (isto é, para 
Lacan, a totalidade do que entra no nosso campo de consciência como fato 
simbólico), a verdade, digo, antes de ser verdadeira ou falsa, se articula 
como ficção, como trama, como ordem de relações.8

Resumindo: não só de um ponto de vista teorético, mas sobre o horizon-
te amplo da praxis, o modelo do verdadeiro é historicamente confrontado 
com uma certa potência do falso, da qual ainda não tomamos a medida. E 
não se trata de uma fantasia, de um mero devaneio da razão, mas de uma 
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transfiguração da crítica.
A verdade reconhece os seus limites e descobre todo o seu alcance atra-

vés da ficção. Não simplesmente na ficção-científica, mesmo se essa é uma 
hipótese de trabalho interessante, como mostrara Foucault. Se trata de algo 
mais geral e também de algo mais profundo. Na ficção, enquanto espaço 
de variação poietico, isto é, enquanto plano de articulação e rearticulação 
do dado aquém dos critérios do saber dum momento histórico dado, a 
verdade descobre a sua diferença interna, aquilo que a distingue das suas 
configurações históricas, dos pressupostos do saber e dos investimentos do 
poder que tendem a sobredeterminar o seu funcionamento material, indo 
ao encontro dessa finalidade sem fim que dá conta da sua necessidade an-
tropológica, e que a experiência estética manifesta de forma ímpar.

O trabalho da ficção põe em causa  qualquer representação estática, 
qualquer hipóstase ideal. Dir-se-ia que constitui o poder do ideal: um po-
der capaz de bifurcar o tempo e de redistribuir o espaço. E, nessa medida, 
se assemelha “à função do trabalho do sonho e, por extensão, aos momen-
tos de reordenação seletiva que marcam as descontinuidades históricas”: 
poder de escolher e reordenar os objetos, artefatos e significados que per-
tencem a um mundo prévio.

Antes de articular-se em simbioses críticas, antes de somar sinergias na 
produção de imagens ou de conceitos, antes inclusive de remeter-se umas 
às outras num jogo de associações que tem produzido e continua a pro-
duzir os resultados mais interessantes, a filosofia e a literatura, as ciências 
e as artes possuem essa estranheza em comum: essa inquietação (essa in-
certeza) que as leva a renegar das formas nas quais a sua atividade tende a 
sedimentar-se.

Se trata de um movimento sem imagens de um objeto ou de um fim a 
atingir, que coloca permanentemente em causa as determinações históricas 
do pensamento pelos dispositivos de saber-poder, e que o leva sempre além, 
numa fuga constante, mesmo se de alguma forma os seus efeitos acabam 
sempre por inscrever-se (por ser cooptados) nas formas renovadas ou re-
criadas desses mesmos dispositivos.

Porque a ficção não fala do que é, mas do que não é. E não há nenhuma 
ironia nisso. Para além dos saberes constituídos e das suas instituições, 
enquanto  rearticulação do mundo e resignificação da experiência, a ficção 
fala do que não é tal como é, isto é, não do que somos, mas do que não 
somos, do que não entrevemos nem imaginamos, do que apenas nos atre-
vemos a pensar.
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Notas
1 A realidade está tecida de ficções. Piglia lembra que Valéry dizia que a era da 
ordem é o império das ficções, porque não há poder capaz de fundar a ordem só 
com a repressão dos corpos com os corpos, mas que se necessita sempre de forças 
fictícias (PIGLIA, 2005, p. 149).
2 Devemos a Nietzsche o ter assentado as bases dessa problematização, que reme-
te a verdade à vida, fazendo da verdade algo que só tem valor com relação aos mo-
dos em que é pensada e querida, desfazendo, portanto, a subordinação acostuma-
da da vontade e do pensamento ao verdadeiro. Depois de Nietzsche, continuarão 
a existir a posteriori o verdadeiro e o falso, embora já não como valores absolutos, 
mas apenas como expressões de uma vida mais ou menos intensa, mais ou menos 
gregária, mais ou menos artística. Isto é, a verdade deixará de ser algo em si, algo 
incondicionado, absoluto ou universal. Tal como a vida, a verdade estará a partir 
de então sujeita ao devir. É nesse sentido que, por exemplo,  Foucault nos propõe 
uma história da verdade, indicando dos níveis de instauração desta como valor; 
a saber: 1) em primeiro lugar, a vontade de verdade impõe sistemas de exclusão 
(históricos), apoiando-se sobre suportes institucionais (práticas pedagógicas, sis-
temas de edição, bibliotecas, laboratórios) e exercendo uma espécie de pressão ou 
coerção sobre os outros discursos (por exemplo, a literatura ocidental é forçada a 
adoptar a forma do verosímil); e 2) em segundo lugar, para além de que cada so-
ciedade conheça o seu próprio regime de verdade, a vontade de verdade é elevada, 
pelo discurso filosófico, a um ideal transcendente ou transcendental (como lei do 
discurso), fortalecendo as formas de controlo discursivo historicamente determi-
nadas pelas formas de exclusão. Isto é, a verdade, como produto de uma relação 
de forças, dá lugar – de facto – a um discurso que a legitima – de direito –, num 
círculo vicioso mas efectivo, que desdobra os seus efeitos ao longo da história 
material e intelectual do ocidente.
3 “A vontade de aparência, de ilusão, de engano, de devir e de mudança é mais 
profunda, mais «metafísica» que a vontade de verdade, de realidade, de ser: esta 
última é em si própria tão só uma forma da vontade de ilusão” (NIETZSCHE, 
2006, § 14[24])
4 Por detrás da verdade, das verdades que procuramos e defendemos, existe sem-
pre uma ficção, ou uma série de ficções, gregariamente assumidas com diversos 
propósitos: trata-se de ficções fundacionais, das quais haverá que avaliar, em todo 
o caso, os benefícios e os inconvenientes que possam trazer à vida (à vida de 
um indivíduo, de um povo, de uma cultura).  Em 1911 Hans Vaihinger, extrairia 
deste axioma de Nietzsche o seguinte corolário: “Deste ponto de vista, a ilusão já 
não deve ser lamentada e combatida pelos filósofos, como foi até agora, mas, na 
medida em que é útil e valiosa (...) deve ser afirmada, desejada e justificada. (...) O 
carácter erróneo de um conceito não constitui uma objecção para mim; a questão 
é em que medida é vantajoso para a vida... Com efeito, estou convencido de que 
as suposições mais erróneas são precisamente as mais indispensáveis para nós, 
que sem admitir a validade da ficção lógica, sem medir a realidade com o mundo 
inventado do incondicionado (...) o homem não poderia viver; e que uma negação 
dessa ficção... é equivalente a uma negação da própria vida. [Agora], admitir a 
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falsidade como uma condição da vida implica, certamente, uma terrível nega-
ção das avaliações acostumadas” (VAIHINGER, 1980, p. 54). Cf. RIBEIRO DOS 
SANTOS, 2006, pp. 515-536. Em resumo: a verdade devém ficção ao tomar cons-
ciência de que não é mais que a história de um erro, de uma ficção hegemónica ou 
privilegiada, mas, ao mesmo tempo, a ficção, ao afirmar-se para além da verdade, 
afirma-se também para além de qualquer conotação de ilusão, aparência, mentira 
ou falsidade. “O «mundo verdadeiro» é uma ideia que já não serve para nada, que 
já não obriga sequer; uma ideia inútil e supérflua», mas «ao suprimir o mundo 
verdadeiro, suprimimos também o mundo da aparência” (NIETZSCHE, 2000).
5 Problema político da alma individual e colectiva que Deleuze já reconhecia em 
Espinosa, onde a imaginação – que podia eventualmente chegar a ser uma via 
de conhecimento – nas mãos do poder se convertia num meio de controlo. Es-
critores tão diversos como Valéry e Gramsci disseram coisas muito interessantes 
sobre isto: que não se pode governar com a pura coerção, que uma das funções 
básicas do Estado é fazer crer – a construção de ficções. Isto é, não se pode exercer 
o poder apenas pela coerção; é necessário fazer com que as pessoas acreditem que 
certa coerção é necessária para a vida. A soberania, por exemplo, que assegura o 
monopólio da força por parte dos Estados, não pode ser um mero resultado do 
uso da força, mas depende na sua constituição de uma ficção abraçada pelos in-
divíduos de uma sociedade (BERGSON, 1984.). Efectivamente, uma das funções 
do Estado é a produção de ficções adequadas à sua reprodução.
6 O fluxo de sentido pode ser um teatro de sombras, como assinala Slavoj Žižek, 
mas isso não significa que possamos negligenciá-lo e concentrar-nos apenas na 
«luta real», porque esse teatro de sombras é um dos lugares cruciais da luta e 
muitas coisas, de alguma maneira, se decidem aí. Contra o positivismo lógico, 
mas também contra o materialismo mecanicista, que tendem a reduzir o sentido 
e a expressão ao conjunto das causas materiais, uma parte importante da filosofia 
contemporânea procura conceber esse fluxo segundo uma certa autonomia: “A 
afirmação da «autonomia do nível do sentido é, não um compromisso com o 
idealismo, mas a tese necessária de um verdadeiro materialismo (...) Se tiramos 
este excesso imaterial, não obteremos um materialismo reducionista, mas um 
idealismo encoberto” (ŽIŽEK, 2004, pp. 31-32 e 113-114).
7 Lacan diz que Freud é um dos poucos autores contemporâneos capazes de criar 
mitos (LACAN, 1986). “Freud fala ironicamente dos seus Estudos sobre a histeria 
como de histórias de doentes (Krankengeschichten) que lêem-se como romances 
(Novellen) desprovidas do carácter sério da cientificidade (Wissenschaftlichkeit), 
e designa como romance o seu Moisés (Der Mann Moses)” (DE CERTEAU, 2002, 
p. 110).
8 Essa ideia surge pela primeira vez no Seminário sobre «A Carta roubada» e atra-
vessa todos os seminários de Lacan, marcando profundamente o seu discurso 
sobre a ética da psicanálise, e fazendo balançar a oposição entre ficção e realidade 
(dando continuidade, nisso, à experiência freudiana). “É em relação a esta oposi-
ção entre o fictício e o real, que a experiência freudiana vem ocupar o seu lugar, 
mas para mostrar-nos que uma vez feita essa divisão, essa separação, operada 
essa clivagem, as coisas não se situam de nenhuma maneira aí onde se poderia 
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esperar; que a característica do prazer, a dimensão do que o encadeia ao homem, 
encontra-se inteiramente do lado do fictício enquanto o fictício não é por essência 
o que é enganoso, mas, falando propriamente, isso a que chamamos o simbólico” 
(Lacan, 1959, aula de 18/11).
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fantasia, crítica & música
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Guilherme Paoliello

Notas sobre os 
limites 

da fantasia

O termo Fantasia surge durante o Renascimento para designar um gê-
nero de composição musical cuja forma deriva unicamente da invenção do 
autor e independe da existência de um material musical pré-existente ou 
de algum esquema formal pré-determinado. A palavra aparece, em vários 
idiomas, como sinônimo de composição musical instrumental, conforme 
ilustra o quadro abaixo:

Itália, Espanha, Alemanha, Ingla-
terra, França

Fantasie

França Fantaisie, Phantaisie
Inglaterra, Alemanha Phantasia
Alemanha Fantasey
Inglaterra Fancie, Fancy, Fansye, Fantasy, Fan-

tazia, Fantazie, Fantazy, Phansie, 
Phantasy, Phantazia

Em qualquer uma dessas corruptelas, o termo denota o sentido geral de 
“imaginação, produto da imaginação, capricho, derivado do grego phan-
tasia” (New Grove), sugerindo, portanto, um tipo mais ou menos livre de 
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composição musical, de caráter aparentemente espontâneo e improvisató-
rio. Digo mais ou menos porque, conforme veremos, as Fantasias tendem a 
se diferenciar das formas musicais dominantes, podendo, eventualmente, 
guardar semelhanças de estrutura e construção com estas. 

Essa impossibilidade de definição categórica da forma musical designa-
da pelo nome Fantasia acaba nos obrigando a defini-la muito mais pelo que 
ela não é do que pelo que ela é. Assim, pode-se afirmar que as Fantasias 
renascentistas não são:

Não são peças derivadas de danças, por isso não apresentam um caráter 
predominantemente rítmico e corporal; sua rítmica tende a se organizar 
em métricas flutuantes.

Por serem peças instrumentais, se diferenciam das duas formas domi-
nantes do período: o Moteto e o Madrigal, ambas fundamentadas na relação 
música/texto. Distinguem-se dessas duas formas (o Moteto e o Madrigal), 
porque, na escrita instrumental, não predomina o uso das vozes obligatas, 
ou seja: um número constante de partes cada qual em seu registro. 

Mas, ainda que as Fantasias utilizem padrões idiomáticos do instru-
mento para o qual foram compostas, o tipo de construção melódica mais 
freqüente não escapa inteiramente da matriz vocal, pois, como afirmou 
Shoenberg (1996, p. 125),

é difícil que uma melodia possa apresentar elementos não-melódicos, 
pois o que é melodioso está intimamente relacionado àquilo que pode 
ser cantado. A natureza e o caráter do instrumento musical mais antigo 
- a voz - determina aquilo que pode ser entoado. O cantabile da músi-
ca instrumental se desenvolveu como uma adaptação livre do modelo 
vocal.

Com isto, gostaria de chamar a atenção para o tratamento melódico e 
polifônico de uma Fantasia composta na primeira metade do século XVI. 
Trata-se de uma Fantasia para alaúde de Francesco da Milano (1497 - 1543). 
A obra instrumental deste compositor é quase exclusivamente formada por 
peças que recebem os nomes de Fantasia e de Ricercare. Ocorre que é prati-
camente impossível distinguir uma coisa da outra; Fantasia e Ricercare são 
composições instrumentais com as mesmas características, para o alaúde.
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Fig.1 Frontispício do livro de fantasias e ricercari para alaúde, de 
Francesco da Milano, 1536

Na Fantasia 81, de Milano, alguns procedimentos são derivados das for-
mas polifônicas do período, como as imitações que ocorrem na primeira 
seção e também o contorno das linhas melódicas, que são de tipo vocal 
(conforme destacado por Shoenberg), com predominância de graus con-
juntos, poucos saltos, intervalos facilmente entoáveis. No entanto, pode-se 
observar também procedimentos que tendem à escrita instrumental, como 
movimentos escalares mais longos, a exploração um pouco mais ampla do 
registro (extrapolando os limites vocais) e também um processo de dimi-
nuição gradual dos valores de duração, ao longo da peça. 

O exemplo seguinte pertence a um momento um pouco mais avança-
do na história. Por se situar já no final do renascimento apresenta alguns 
traços que são mais característicos do período barroco. Um desses proce-
dimentos é a presença de um elemento musical recorrente que podemos 
definir como tema. O uso de um elemento temático no interior de uma 
obra denota intenção de garantir a unidade da forma musical. Essa poética 
da unidade foi assim definida por Bruno Kiefer (1981, pág. 183):

Enquanto o artista da Renascença constrói os seus motetos a partir de 
elementos com os quais visa a obter um todo harmonioso, o artista bar-
roco parte da unidade e condiciona a ela a multiplicidade de elementos.

É o que acontece na peça para alaúde do compositor inglês John Do-
wland (1563-1626) intitulada Forlorn Hope Fancy. O apelo extra-musical é 
explicitado no título da composição (Fantasia da Esperança Perdida), que 
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faz uso de um tema recorrente, caracterizado por um movimento cromá-
tico descendente que alude a um caráter, um afeto: a melancolia. O movi-
mento descendente da linha cromática em valores longos representaria o 
próprio movimento depressivo, para baixo, da tristeza. Essa representação 
de sentimentos é colocada em questão por uma postura mais formalista 
que nega a possibilidade de a música representar com precisão qualquer 
conteúdo externo à própria forma sonora. Lévi-Strauss, citando Chabanon, 
afirma que 

Uma ordem diatônica de notas que vão baixando representa a queda de 
algo determinado tanto quanto a de qualquer outra coisa”. Se um músi-
co quiser evocar o amanhecer não pinta “o dia e a noite, mas apenas um 
contraste qualquer: o primeiro que vier à mente será tão bem expresso 
pela música quanto o que existe entre a luz e as trevas. Os termos não 
valem em si; apenas as relações importam. (p.74).

Abstraindo qualquer conteúdo extra-musical, o que ouvimos nesta peça 
é a recorrência de um tema cromático unidirecional imbricado numa poli-
fonia diatônica cujas linhas indicam múltiplas direções.

Fig.2. Fragmento inicial de Forlorn Hope Fancy, de John Dowland

Em termos de construção formal, esta Fantasia se assemelha ao Ricerca-
re (não aquele Ricercare renascentista, irmão da Fantasia, mas o Ricercare 
barroco, à maneira de Frescobaldi), precursor de uma forma dominante 
na história da música: a Fuga.  Se neste exemplo a Fantasia se assemelha à 
Fuga, num momento posterior, já no final do período barroco, podemos 
encontrar casos em que a Fantasia se contrapõe à Fuga, funcionando como 
uma espécie de prelúdio ou toccata, como por exemplo, na Fantasia Cro-
mática e Fuga, de J. S. Bach.
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O terceiro caso é do período clássico. Trata-se de uma Fantasia para 
piano de W. A. Mozart (1756-1791) a respeito da qual gostaria de destacar 
alguns aspectos: esta Fantasia desvia das duas formas dominantes do perí-
odo: o Tema com Variações e a Sonata. O que caracteriza um “Tema com 
Variações”? É a exposição de um tema e uma série de variações deste tema. 
Variação é um tipo de transformação que preserva da unidade referencial 
(no caso, o tema) o contorno, a dimensão e a distribuição temporal de seus 
elementos (GRELA, 1987, p.9), de maneira que, em cada variação pode-se 
reconhecer traços fundamentais do tema. A série de variações pode ser 
maior ou menor, mas sempre indica uma continuidade no discurso, unifi-
cado pela presença constante do tema. Há algo que muda, mas, ao mesmo 
tempo, há algo que permanece.

Já a Forma Sonata trabalha com a oposição dialética entre dois temas. 
Esses temas são submetidos a um processo de transformação chamado 
desenvolvimento. Desenvolver um tema significa fragmenta-lo, trabalhar 
com suas estruturas parciais, e, sobretudo, submete-lo a um processo de 
deslocamento no espaço tonal denominado modulação. Segundo Webern 
(1984), desenvolver um tema é “conduzir através de vastos espaços”.

Nada disso ocorre na Fantasia em ré menor K.397, de Mozart. Nela 
percebemos uma sucessão quase nonsense de motivos, quase temas, justa-
postos à maneira de uma colagem. Essa variedade de situações musicais é 
percebida dentro de uma unidade geral, proporcionada não pela presença 
constante de um tema (como no tema com variações), nem pelo processo 
de desenvolvimento dialético de dois temas (como na forma sonata), mas 
unicamente pela tonalidade de ré (primeiro menor, depois maior). Obser-
vamos também o uso do silêncio como elemento articulador, gerador de 
expectativas, além de uma tendência à assimetria e irregularidade das uni-
dades formais.
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Fig. 3. Fragmento inicial da Fantasia em Ré menor K 397, de W. A. Mo-
zart.

Os rápidos comentários, a respeito das três Fantasias, aqui apresentados, 
privilegiaram um enfoque a partir da forma. A matriz dessa postura epis-
temológica pode ser encontrada na obra do crítico musical Eduard Hans-
lick (1825-1904), autor que recusa a idéia predominante em sua época - e 
que se mantém muito viva até hoje - de que o fim último do efeito musical 
seriam os sentimentos, que os sentimentos seriam o conteúdo que a arte 
dos sons deveria representar e que, pela “ausência de conceitos e de dos 
sentimentos”. Para ele, ao contrário, 

o órgão com que se colhe o belo [musical] não é o sentimento, mas a fan-
tasia, enquanto atividade de puro intuir (...) A peça sonora promana da 
fantasia do artista para a fantasia do ouvinte. Diante do belo, a fantasia 
não é apenas um contemplar, mas um contemplar com entendimento, 
i.e., um representar e um julgar. (HANSLICK, 2002, p. 16).

Essa ideia nos interessa, pois trata da capacidade de imaginação e de 
construção de significado, tanto do produtor quanto do receptor, ao lida-
rem com a matéria sonora. Se há uma fantasia do fazer, que se manifesta na 
relativa liberdade de construção formal, há também uma fantasia do ouvir, 
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através da qual o ouvinte reconstrói possibilidades de significados da obra.
Num momento histórico saturado de metafísica e dominado pelas “sen-

sações”, Hanslick buscou antídoto numa estética fundada na cientificida-
de. Mas a cientificidade para Hanslick era calcada no método indutivo das 
ciências naturais. Cem anos depois, Umberto Eco (1986, p.49), num ensaio 
intitulado “notas sobre os limites da estética”, reformula a questão em ou-
tros termos. Ele pergunta: “O que significa ‘falar cientificamente de arte’?” 
Ele mesmo responde:

‘falar cientificamente de uma obra de arte’ pode significar toda uma 
série de operações diferentes e complementares, cada uma das quais re-
presenta um nível particular de fruição (da pura contemplação, à mais 
elaborada apreciação crítica). (...) Uma tal atitude pode ser chamada 
‘científica” não porque seja análoga à que é tomada no campo das ci-
ências experimentais vulgarmente entendidas, mas porque oferece o 
máximo de garantia objetiva na observação de um objeto fundamental-
mente diferente do das referidas ciências” (p. 49-50)

Essa “garantia objetiva”, que ele fala é, no entanto, relativizada, uma vez 
que se coloca em cheque, hoje, alguma idéia de universalidade estética. Po-
demos, no máximo, a partir de uma abordagem inicial através do gosto, 
pelo prazer da escuta da obra, pretender um julgamento provisório, um 
entendimento que é precariamente compartilhado por um grupo mais ou 
menos restrito de sujeitos.

A liberdade de interpretação de cada indivíduo e a conceituação não 
definitiva representam, para Eco, a atitude propriamente científica frente 
ao objeto estético. Tal atitude se constrói na relação entre obra e sujeito, 
música e ouvinte, de maneira que a cientificidade possível na abordagem 
do objeto da estética se dá no “exame das estruturas objetivas e das reações 
individuais que suscitam” (p 50).

Mas, ouvir música, apreciá-la, e, em certa medida, compreendê-la, é um 
ato social, uma atividade coletiva, onde a objetividade da obra é confron-
tada com o que conseguimos compartilhar de gostos, reações, intuições, 
opiniões, preferências, conceitos, preconceitos e fantasias.
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Uma quase 
fantasia: T.W. Adorno e a 
música entre imaginação 

e ideologia 

As discussões produzidas a partir da crítica da música ocupam um lu-
gar de destaque na obra adorniana e oferecem elementos para uma crítica 
do processo de racionalização do mundo. Tal processo, que se desenvolve 
tanto no meio extramusical como no campo musical, almeja um progresso 
desmedido da racionalidade para domínio e desencantamento do mundo. 
A natureza, tanto externa aos sujeitos quanto a parte que inevitavelmente 
os compõe, é forçosamente banida da cultura civilizada por relembrar a 
finitude da vida e os desejos e encantos que contrariam a razão instrumen-
tal. Expulsa, tal natureza fascina e amedronta (ADORNO e HORKHEI-
MER, 1944/1985), e como resultado disso tem-se uma relação contraditória 
dos sujeitos com a música: ela tanto mobiliza emoções e sentimentos como 
se presta ao controle e à dominação.

Como produto do trabalho humano e contendo marcas indeléveis de 
seu contexto de produção, a música é penetrada por esse processo de de-
sencantamento e racionalização desde sua técnica intrínseca, refletindo 
também em sua função social assumida ao longo dos tempos, até a con-
formação que adquire quando da percepção e do consumo realizados pe-
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los sujeitos em condições sociais nas quais vigora a indústria cultural. A 
música, no entanto, ainda que diante de um esforço resignado em expulsar 
e integrar cada vestígio arcaico, permanece guardando um encantamento 
que escapa a tal racionalização total (ADORNO, 1978/1999). 

O processo de racionalização e desencantamento do mundo remete ao 
medo como sensação primeva: dominar e delimitar a natureza que havia 
em si e ao seu entorno, foi – e vem sendo – um meio de controlar esse 
mundo natural para fugir do medo, num longo processo de domínio da-
quilo que relembra aos homens a natureza exilada da cultura pretensa-
mente esclarecida e racionalizada. É nessa tentativa de delimitar a natureza 
que surgem, primeiramente, os mitos, buscando explicar o desconhecido 
e pavoroso, já como uma forma primária de esclarecimento do mundo 
(ADORNO e HORKHEIMER, 1944/1985). 

O esclarecimento que pretendeu livrar os homens do pavoroso e do in-
controlável, por sua vez, ao desconsiderar a inevitável dialética entre ho-
mem e natureza, acaba por reverter à mitologia e ao irracional, tendendo 
a uma lógica arbitrária que não faz jus ao próprio pensamento racional. 
Norteada por essa lógica, a sociedade contemporânea, que se pretende es-
clarecida, passa a se pautar por práticas em que coincidem pensamento e 
matemática, expulsando esforçadamente todos os elementos que escapam 
à calculabilidade. 

A música, a seu tempo, tem seus primórdios em rituais coletivos de can-
to e dança, acompanhando cerimônias e sacrifícios através dos quais os 
homens, temerosos, presenteavam os deuses solicitando em troca o apazi-
guamento diante das ameaças da natureza.  Essa função ritual que a músi-
ca assumiu em seus tempos originais a vinculou às manifestações sagradas 
bem como ao processo de delimitação e controle da natureza. A constru-
ção interna da música refugia um encantamento que escapa à calculabili-
dade,  pois sua relação com o tempo e o não-conceitual expressa tanto a 
racionalidade como aquilo que a ela escapa. Ao mesmo tempo, a música 
acompanhou o medo dos homens, a criação de explicações do mundo, a 
troca e os pedidos aos deuses e o processo de controle e dominação do 
mundo. Segundo Adorno: 

Toda música e especialmente a polifonia (...) teve sua origem em execu-
ções coletivas do culto e da dança, fato que nunca foi superado e redu-
zido a simples “ponto de partida” pelo desenvolvimento da música para 
a liberdade, mas a origem histórica está ainda implícita com seu sentido 
próprio, mesmo que a música tenha rompido há tempos com toda exe-
cução coletiva (ADORNO, 1958/2009, p. 24).
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Assim, a música manteve consigo ao longo do tempo a dialética entre o 
encantamento, o divino, a fantasia, a imaginação por um lado, e a racio-
nalização, matematização e desencantamento do mundo, por outro. Não 
sem esforço, num mundo pretensamente desencantado, a relação da músi-
ca com o sagrado, com a fantasia e o encanto, deve ser reprimida e banida 
da cultura, o que resulta, por sua vez, no encantamento fetichista típico 
da audição regredida, contrapartida subjetiva da apropriação da música 
pela indústria cultural. Na tentativa de fuga do vínculo com uma nature-
za à qual o homem não pode retornar, mas que, por sua vez, o constitui, 
a racionalidade mergulha num retorno à criação de mitos e entrega-se a 
irracionalidades (ADORNO e HORKHEIMER, 1944/1985).

No caso específico da música ocidental, o elemento irracional que ainda 
mantém-se inerente à música, não é meramente eliminado, mas é resol-
vido e integrado à própria racionalidade (SAFATLE, 2007), a exemplo da 
tonalidade menor, que “fornece ao sistema o antigo tremor exorcizado pela 
racionalidade do próprio sistema” (ADORNO, 1973/2011, p. 120). O tremor 
contido no modo menor faz as vezes de pelo ouriçado e, nessa sociedade 
que, ainda diante do medo, expulsa ou integra aquilo que apavora, é cal-
culadamente utilizado em exaltações fascistas ou que pregam o entusias-
mo irracional pela própria morte: “na esfera da música de entretenimento, 
os mecanismos arcaicos são controlados e socializados de ponta a ponta” 
(ADORNO, 1973/2003, p. 120).

Apesar disso, segundo Adorno (1938/1991), a experiência humana em 
relação à música, sempre conteve uma ambivalência, uma vez que ela ao 
mesmo tempo manifesta aqueles instintos e desejos que foram reprimidos 
pela civilização e representa um meio para dirigi-los e racionalizá-los. O 
potencial da música como refúgio para aquilo que, expulso da cultura, en-
canta e aterroriza os homens, permanece pela idiossincrasia de sua técnica 
intrínseca. No entanto, também permanece o potencial, que parece ser pre-
dominante, de a música fazer-se ideológica, pregando uma falsa harmonia 
e uma falsa conciliação do homem com o âmbito da natureza, do finito e 
do assustador.

O presente trabalho pretende, então, refletir, tendo como norte os estu-
dos de crítica musical de T. W. Adorno, acerca destas duas possibilidades 
que a música vem assumindo diante das atuais formas de produção: repre-
sentar um refúgio para a fantasia ou tornar-se ideológica, exaltando uma 
falsa conciliação harmônica que nunca é interrompida pelo medo ou pelo 
fim.
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Música e linguagem: processo de racionalização, fantasia 
e fetiche

A possibilidade de a música acolher a fantasia se dá, ainda hoje, em fun-
ção da própria organização interna dos sons, silêncios, tempos e frequên-
cias sonoras que compõem a estrutura musical e sua técnica intrínseca, 
a qual permite a exequibilidade da obra de arte. No entanto, é pertinente 
reconhecer que, para Adorno (1956/2000), apesar das semelhanças, música 
não é uma linguagem discursiva, pois diferentemente desta que tem uma 
intenção definida, a música possui um telos intermitente, não se declaran-
do de uma vez por todas:

La música es semejante al lenguaje en tanto que sucesión temporal de 
sonidos articulados, que son más que mero sonido. Dicen algo, a me-
nudo algo humano. Y ló dicen de modo tanto más enfático, cuanto más 
elaborada es la música. La sucesión de sonidos es análoga a la lógica: 
existe lo correcto y lo falso. Pero lo dicho no se deja desprender de la 
música (Adorno, 1956/2000, p.25).

Adorno (1956/2000) afirma, então, que a intenção é essencial à música, 
mas apenas de forma intermitente. Caso contrário, se significasse algo em 
absoluto, se converteria falsamente em linguagem e deixaria de ser música. 
Há na música elementos que, justamente pela tensão de suas diferenças, 
escapam de uma explicitação. São as diferenças entre esses elementos dis-
tintos – por exemplo, tempo e espaço - que guardam um refúgio de magia e 
fornecem aos homens uma fatia de fantasia, relembrando o encantamento 
durante reprimido e banido da cultura racionalizada. É também a dife-
rença entre os elementos internos da música que possibilitam um tempo-
-duração no qual a música se desenrola prometendo um devir, um algo 
mais que não ultrapassa a própria música (ADORNO, 1978/1999).

É importante acrescentar que embora existam características universal-
mente presentes na forma musical, como o fato dela sempre se organizar 
como arte temporal, há diferenças importantíssimas entre, por exemplo, o 
canto gregoriano, a música barroca, a romântica e aquela que emancipa a 
tonalidade. Em cada uma delas se expressa de um modo distinto a tensão 
entre as possibilidades técnicas e a expressão, consubstanciando em cada 
momento um conjunto de possibilidades estéticas. Além disso, as formas 
e conteúdos musicais têm caráter social, ou seja, expressam também um 
determinado momento do desenvolvimento da racionalidade.

A tecnificação da obra de arte maturou com a inclusão da racionaliza-
ção desenvolvida fora do campo musical, num curso de crescimento geral 
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da tecnologia. A técnica, no entanto, não pode ser simplesmente desconsi-
derada e banida como algo que condena a música à racionalização cega. Ao 
contrário, ela é um dos elementos necessários à música: a obra de arte só 
existe enquanto dialética entre o conteúdo subjetivo e a técnica que torna 
exprimível tal conteúdo. Sem tal processo recíproco de interação a mú-
sica se esvazia, resumindo-se à mera presença do sensual ou, ao contrá-
rio, a uma mera racionalidade destituída de todo encantamento (ADOR-
NO,1978/1999). Nas palavras de Adorno (1958/2009):

O elemento não conceitual e não concreto da música (...) fê-la contrária 
à ratio da vendibilidade. Somente na era do cinema sonoro, do rádio e 
das formas musicais de propaganda, a música ficou, precisamente em 
sua irracionalidade, inteiramente sequestrada pela ratio comercial (p. 
15, grifos nossos).

Diante desse processo contínuo de admissão desmedida das possibili-
dades técnicas, a tecnologia extramusical, produzida por uma sociedade 
que torna suspeito tudo que não se submete ao critério da calculabilida-
de (ADORNO e HORKHEIMER, 1944/1985), torna-se elemento interno 
à música, deixando de estar presente como uma possibilidade corretiva da 
obra de arte e transformando-se em uma autoridade exclusiva que acaba 
por levar a música a um som vazio condenado à fossilização. Tal hegemo-
nia do princípio de equivalência como tentativa de igualar os elementos 
contraditórios da música, sem mediação da subjetividade, se aproxima for-
temente do acaso absoluto, como acontece especialmente nos experimen-
tos de música aleatória (ADORNO, 1978/1999).  

A mediação da música pela Indústria Cultural e o fato de a cultura ter 
se convertido em um valor de troca, transformaram as obras de arte em 
mercadoria, o que contribuiu em grande medida para a integração e pa-
dronização dos sons aos quais era permitido conter um devir. No âmbito 
das mercadorias, vale lembrar, as coisas deixam de ser valorizadas ou per-
cebidas pelas suas características próprias, passando, ao invés disso, a ser 
reconhecidas pelo seu arbitrário valor de troca, e tornando-se, ao mesmo 
tempo,  adoradas e cultuadas por características que não têm qualquer re-
lação com o que realmente são. No caso da música, adorada pelo seu valor 
de troca, o culto se dá por características que passam distante de qualquer 
relação com critérios musicais. Emergem critérios como o valor do ingres-
so pago pelo concerto, o número de compradores ou de ouvintes apontado 
pela propaganda do produto, o estilo ao qual determinada música é filiada 
pela indústria cultural, entre outros. Além disso, como contrapartida da 
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fetichização da música, o ouvinte organiza sua escuta por critérios que são 
estranhos ao material musical. Passa a predominar o reconhecimento, a 
escuta superficial e desatenta, a concentração da atenção em detalhes co-
lorísticos, a tentativa de se apossar de fragmentos musicais dispersos, etc.

Marx (1867/2006) coloca que, pelo modo de produção na economia das 
sociedades capitalistas, os produtos do trabalho humano têm seu processo 
de produção ocultado, mostrando-se como meros suportes de valores de 
troca. Esses valores, arbitrariamente e a despeito do valor de uso, são postos 
como uma medida que permite a calculabilidade de todo trabalho humano 
por meio de uma “forma-equivalente” pela qual todo corpo possa equiva-
ler a outro. Assim, os produtos são fetichizados e adquirem propriedades 
metafísicas, como se fossem produzidos independentes da ação humana. 

A arte se converte em mero representante da sociedade e não em estí-
mulo à mudança dessa sociedade; aprova dessa maneira essa evolução 
da consciência burguesa que reduz toda imagem espiritual a simples 
função, a uma entidade que existe somente para outra coisa, e, em suma, 
a um artigo de consumo (Adorno, 1958/2009, p.29).

Adorno aponta que uma das evidências da condição de mercadoria da 
música é o fato de ela ser consumida como valor de troca, como sucesso 
fabricado pelo consumidor, sem que as características específicas sejam 
sequer apreendidas pelo ouvinte (ADORNO, 1938/1991). Nas palavras do 
autor:

Se a mercadoria se compõe sempre do valor de troca e do valor de uso, 
o mero valor de uso – aparência ilusória, que os bens da cultura devem 
conservar, na sociedade capitalista – é substituído pelo mero valor de 
troca, o qual, precisamente enquanto valor de troca assume ficticiamen-
te a função de valor de uso. É neste qüiproquó específico que consiste 
o específico caráter fetichista da música: os efeitos que se dirigem para 
o valor de troca criam a aparência do imediato, e a falta de relação com 
o objeto ao mesmo tempo desmente tal aparência (Adorno, 1938/1991, 
p. 87).

Adorno diz que há uma satisfação substitutiva no consumidor para que 
se estabeleça tal fetichização da música enquanto mercadoria: “quanto 
mais inexoravelmente o princípio do valor de troca subtrai aos homens os 
valores de uso, tanto mais impenetravelmente se mascara o próprio valor 
de troca como objeto de prazer” e, finalmente, “todo prazer que se emanci-
pa do valor de troca assume traços subversivos” (ADORNO, 1938/1991, p. 
87). Além disso, como a relação dos ouvintes ocorre com o valor de troca, 
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Adorno se pergunta: “como a música, algo em si mesmo inútil, torna-se 
coisa útil na sociedade...”. Em suma, a questão é que tipo de relação é pos-
sível entre os ouvintes e a música, isto é, como se constroem justificativas 
para essa relação se uma escuta apropriada não mais se apresenta, e o valor 
de troca soterra as possíveis relações com valores de uso.

Os elementos contraditórios que compõe a música passam, assim, a ser 
ordenados pela lógica própria das relações de troca que reduz as tensões e 
contradições intrínsecas ao material musical a equivalências. O tempo mu-
sical tornado equivalente ao espaço já não guarda lugar para aquele encan-
tamento na música nascido da tensão, próprio de uma estrutura musical 
que guarda lembranças do medo primevo, da condição de natureza do ho-
mem e das manifestações musicais coletivas. A música deixa de ser guiada 
por processos de rememoração de suas frases e dos temas que retornam ao 
longo da obra e passa a ser fragmentada como um conjunto de imagens que 
se dão no espaço. A própria obra musical deixa de ser compreendida em 
sua totalidade (ADORNO, 1973/2011).

Desde a música das esferas, passando pelo temperamento dos interva-
los até a espacialização do tempo, elementos contrários passam a ter um 
denominador comum, esvaziando a necessária tensão, a contradição e o 
encantamento musical, e condenando também a música a falsas identida-
des que rompem com a promessa de um devir e fazem com que a música 
ateste que o possível nesse mundo é justamente o que já é. As tensões, con-
tradições e diferenças são racionalizadas numa exacerbação da técnica e o 
encantamento culmina substituído por uma adoração fetichista que cultua 
o valor de troca independente da própria música. O potencial de fantasia 
da música acaba, assim, confundindo-se com o fetiche das mercadorias e 
tornando-se mero atestado do existente, que conforma e concilia.

Música como ideologia: Regressão dos sentidos e confor-
mismo

Se a tecnificação e a hegemonia da equivalência inundaram a música até 
mesmo em sua estrutura interna, dificultando o desenvolvimento de uma 
relação do ouvinte com características próprias da música, como tempo, 
duração, encanto, fantasia e memorização, isso não se deu de forma isola-
da. Nessa sociedade do cálculo, sem espaço para uma percepção sensível 
do mundo que não seja mediada pela forma-mercadoria, a formação cultu-
ral foi esvaziada e violentamente impossibilitada, provocando numa esma-
gadora parcela de sujeitos uma postura de impedimento ao conhecimento 
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e à experienciação (ADORNO, 1972/2010). A capacidade dos sujeitos de 
perceber as idiossincrasias da música, de julgar e avaliar com base em crité-
rios musicais vem sendo dedicadamente usurpada pela indústria cultural, 
impedindo os ouvintes de perceberem que considerável conjunto das mú-
sicas transformou-se em uma massa amorfa que já não diz nada. Ao longo 
do tempo, os produtos culturais falsamente forjados pelo mercado, produ-
ziram nos sujeitos uma regressão dos sentidos (ADORNO, 1938/1991). 

O conceito de regressão da audição, na obra adorniana, refere-se não “a 
um regresso do ouvinte individual a uma fase anterior do próprio desen-
volvimento, nem a um retrocesso do nível coletivo geral”, mas indica que 
“o que regrediu e permaneceu num estado infantil foi a audição moderna”, 
não porque as pessoas estariam até então alheias à música e, introduzidas 
nesse contexto teriam novas formas de ouvir, mas de forma mais complexa: 
“o seu primitivismo não é o que caracteriza os não desenvolvidos, e sim 
o dos que foram violentamente privados de sua liberdade”  (ADORNO, 
1938/1991, p. 93-94). Adorno ainda reforça o conceito:

Quando, há trinta anos, introduzi o conceito de “regressão da audição”, 
eu não me referia a uma regressão generalizada do ouvir, mas me re-
feria à audição das pessoas regredidas, desmedidamente acomodadas, 
nas quais falhou a formação do ego, pessoas que nem sequer entendem 
as obras de modo autônomo, mas sim numa identificação coletiva. Re-
gressão no ouvir não quer dizer que a audição tenha caído abaixo de 
um padrão anteriormente superior. Antes, deslocou-se a relação global 
do ouvinte adequado com o ouvinte inadequado. Os tipos que hoje do-
minam coletivamente a consciência musical são regressivos no sentido 
sociopsicológico (Adorno, 1968/1986, p. 158).

Adorno afirma que, ainda assim, a resistência dos indivíduos a esse po-
tencial ideológico e enfeitiçador não desaparece completamente, mas con-
tinua presente até mesmo no exato momento em que o ouvinte consente, o 
que denota uma relação distorcida e não reflexiva com a autoridade, nesse 
caso, do potencial ideológico da música com a conformação que ela ad-
quire na indústria cultural. O conceito de audição regredida indica não 
somente a construção social de barreiras a uma escuta adequada, mas tam-
bém o declínio da capacidade de escolher e se colocar como sujeito diante 
da música, ouvindo ativamente, compreendendo os elementos musicais e 
deliberando segundo critérios relacionados à arte musical. Nesse sentido, 
existe sintonia entre a consciência da massa de ouvintes e a música fetichi-
zada:
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Ouve-se música conforme os preceitos estabelecidos pois, como é óbvio, 
a depravação da música não seria possível se houvesse resistência por 
parte do público, se os ouvintes ainda fossem capazes de romper, com 
suas exigências, as barreiras que delimitam o que o mercado lhes ofere-
ce (Adorno, 1938/1991, p. 93).

Nesse caminho delineado pela racionalização da sociedade e, corres-
pondentemente, da música, com consequente regressão subjetiva, a música 
é transformada em uma aliada à manutenção das condições de dominação. 
Diante da reificação da vida, estrangulada pela racionalização, a função da 
música se reduz a criar a ilusão de que, afinal, algo se transforma e se move, 
o que não é senão um embuste, uma falsa promessa de felicidade que se 
instala no lugar da felicidade mesma (ADORNO, 1973/2011). 

Como os homens se veem desapossados do tempo pela alienação no tra-
balho, a música ocupa um lugar ideológico importante ocupando o tempo 
livre e acenando com um âmbito da vida onde ainda existiriam as possi-
bilidades de escolha e arbítrio, enquanto, na verdade, a massa dos sucessos 
musicais divulgados pela indústria cultural escolhe seu público. O tempo 
espetacular (DEBORD, 1967/1997) se sobrepõe à reificação, enquanto a 
música, arte intrinsecamente temporal, contribui para fechar o círculo da 
alienação na ocupação planejada do tempo livre.

Adorno (1973/2011) argumenta ainda que os homens ainda têm medo 
da passagem do tempo, inventando, por isso, “metafísicas temporais com-
pensatórias”, culpando a passagem do tempo por já não se sentirem mais 
vivos no mundo reificado. A música, por sua vez, dissuade os homens desse 
incômodo com a reificação, confirmando a sociedade que ela mesma entre-
tém e operando como ideologia ao atestar o existente. A música conforma, 
no sentido em que “arvora-se em uma insípida afirmação da vida, própria 
aos anúncios de casamento e que nunca é assombrada pela lembrança do 
mal ou da morte” (ADORNO, 1973/2011, p. 121).

Ainda insípida e atestando uma ilusão, a música é adorada, não pela 
riqueza de seus elementos ou por critérios musicais propriamente, mas por 
seu valor de troca arbitrário e desvinculado de suas próprias caracterís-
ticas. A função e o valor que a música adquire diante da racionalização e 
mercantilização da vida e da cultura se fazem consonantes com a regressão 
dos sentidos, com o impedimento e recusa dos sujeitos à experimentação 
de tudo aquilo que incomoda por exigir um esforço que não o esforço da 
conformação.
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Para além da tônica: medo e dissonância

A tentativa de eliminar da cultura que se pretende esclarecida tudo que 
remeta à relação do homem com a natureza, acaba retornando à mitologia 
por não se elaborar o medo: este está relacionado à consciência da finitude, 
à certeza de que, sendo ainda natureza, a vida humana é finita. Para além 
da mera finitude, os homens se sentem logrados porque a vida que se move 
no círculo da reprodução da sociedade alienada não se domina a si mes-
ma, não se realiza, não pode ser vivida de forma plena. Movida ainda pelo 
medo não elaborado, a sociedade racionalizada adora a música tonal: a mú-
sica que, mesmo incompreendida musicalmente, traz o consolo do retorno 
à tônica, o som confortável e conciliador, que não incomoda, não perturba 
e permite banir o medo. A impressão de completude e retorno atua como 
compensação pelo vazio da vida estranhada.

A música pantonal, proposta por Schönberg no século XX, supera o sis-
tema tonal e já não promete o retorno calmo e certo à tônica, oferecendo 
uma alternativa ao confortavelmente conhecido. Tal música, ainda que não 
compreendida musicalmente, é compreendida à medida que relembra e es-
cancara a própria condição dos sujeitos, o que a torna insuportável. Nas 
palavras de Adorno:

O medo que, hoje como ontem difundem Schoenberg e Webern não 
procede da sua incompreensibilidade, mas precisamente por serem de-
masiadamente bem compreendidos. A sua música dá forma àquela an-
gústia, àquele pavor, àquela visão clara do estado catastrófico ao qual os 
outros só podem escapar regredindo. (Adorno, 1938/1991, p. 105)

A dissonância incomoda por sua semelhança com a sociedade fragmen-
tada tão conhecida dos homens; relembra o caos, a contradição, o medo e 
o fim. Embora contenha princípios constitutivos cuja origem se encontra 
em um desenvolvimento da forma tonal, a música da segunda escola de 
Viena é rejeitada por suas melhores qualidades: por ser nova, por implicar 
uma atenção que não mais existe e por apontar aos homens sua verdadeira 
condição. Os momentos de fantasia, encanto e contradição se tornam as-
sustadores pela proximidade com aquilo que, ainda diante do medo, a hu-
manidade tenta afastar. A dissonância exige pensar além do aparentemente 
posto, recuperando o devir que foi banido pelo medo do tempo:

A nova música, de um modo geral, pressupõe – enquanto consci-
ência da tensão – experiência, a dimensão de felicidade e sofrimento, a 
capacidade para o extremo, para aquilo que já não esteja pré-formado, 
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como que para salvar o que o aparato do mundo administrado destrói 
(Adorno, 1968/1986, p. 159).

Ouvir a nova música – a música radical – exige um movimento a mais 
do que o habitual e consonante, recuperando a possibilidade de a música 
mostrar-se como um estímulo à modificação da sociedade. Mais que isso, 
possibilita um voltar-se à dívida contraída ao longo do processo que se-
parou o espírito do físico (ADORNO, 1958, 2009). Sobre a nova música, 
Adorno afirma:

A intenção de vir a ser entendida e o temor diante disso são-lhe igual-
mente intrínsecos. Não é possível transcender a contradição através do 
pensamento. A única coisa que se pode fazer é elevá-la à consciência, 
expressá-la em palavras; em todo caso, permanece a esperança de uma 
música cuja força obriga ao entendimento os indiferentes e inimigos 
(Adorno, 1968/1986, p.161).

Essa nova música não se integrada à cultura adoradora da tonalidade 
e mantém-se restrita, o que demonstra que a ordem ainda é dominar a 
natureza em si, no outro e no mundo, numa indisponibilidade em refletir 
sobre o processo de esclarecimento que se endividou ao separar o espírito e 
a matéria, a fantasia e a razão, a natureza e a cultura. A dominação segue, 
no embalo da música que traz o campo harmônico claro e definido, a falsa 
conciliação das contradições necessárias, o engodo do retorno tranquilo 
e consonante à tônica e a pretensa certeza de que a vida só pode ser isso 
que é. O problema segue sendo que, apesar do esforço dos ouvintes para se 
manterem nesse conforto, aquilo que a tonalidade expressa não passa de 
uma mentira.
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Marilia Mello Pisani

Fantasia e 
crítica no fetichismo

Introdução

O objetivo desta comunicação é problematizar o conceito de fetichismo 
à luz de duas perspectivas teóricas diferenciadas. Em uma delas, a auto-
ra tenta apreender o significado simbólico do objeto fetiche ‘pulseira de 
escrava’, utilizada por uma mulher no século XIX, enquanto na outra o 
autor antropólogo busca apresentar uma nova metodologia para dar conta 
dos fetichismos visuais disseminados nas imagens ditais da metrópole con-
temporânea. Por meio destas duas perspectivas pretende-se mostrar que o 
conceito de fetichismo guarda uma ambiguidade que pode ser o ponto de 
partida para uma contribuição a teoria crítica. 

A pulseira de escrava de Hannah Cullwich e a ambiguidade 
do objeto fetiche

No artigo Couro Imperial: raça, travestismo e o culto da domesticidade 1, 
Anne McClintock realiza uma análise de uma relação sadomasoquista de 
um casal vitoriano inglês, Hannah Cullwich (1833-1909) e Arthur Munby 

(UFABC)
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(1828-1910). Porém, seu enfoque é diferente dos que normalmente são dados 
ao amplo material deixado por eles, como fotografias e diários. Apoiando-
-se em Foucault, McClintock propõe pensar que o sadomasoquismo é uma 
“subcultura ritual altamente organizada, surgida na segunda metade do 
século XIX e formada em torno do exercício ritual do risco social e da 
transformação social, que reverte e transforma significados sociais”2. 

Assim, se a leitura tradicional coloca Arthur como o centro da cena, 
como o Mestre, a da autora propõe uma inversão de perspectiva que, apoia-
da em Foucault, olha para os jogos e rituais fetichistas encenados por Ar-
thur e Hannah – como travestismo, acorrentamento, rituais de lavagem, 
infantilismo, voyerismo, fetichismo entre outros – a partir do significado 
social envolvido no objeto fetiche: a pulseira/coleira de escrava utilizada 
por Hannah. Por meio de uma interpretação do significado desta pulseira/ 
coleira a autora procura mostrar que o objeto fetiche carrega uma experi-
ência de busca de reconhecimento em contextos de crise social e anomia.

                 

Filha de uma criada e um seleiro, Hannah nasceu na Inglaterra na pri-
meira metade do século XIX, em plena transição do período imperial para 
o capitalismo industrial. Seus pais serviam ao mundo da antiga nobreza 
em extinção. Com a morte de da mãe – fato traumático que marcaria toda 
a vida de Hannah, ela se viu obrigada a trabalhar como empregada e faxi-
neira nas cozinhas das propriedades rurais senhoriais, nas casas da classe 
da burguesia industrial em ascensão, nas estalagens, como encarregada dos 
urinóis, e em berçários. De modo que a vida de Hannah “atravessou uma 
das mais profundas fissuras da era vitoriana”: ela viveu na passagem do 
império e do mundo decadente da nobreza para o capitalismo industrial 
e o mundo ascendente da manufatura industrial. Nesse novo contexto, os 
códigos sociais se transformaram e a dinâmica do dinheiro passou a gerir 
de novo modo a relação entre a classe trabalhadora e os novos senhores. 
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Em 1854 Hannah conheceu seu futuro marido em um encontro casual 
nas ruas de Londres, o advogado Arthur Munby, membro da alta burgue-
sia. Com esse casamento abriu-se a possibilidade para que Hannah mudas-
se de posição social, ‘entrando na sociedade’; porém, preferindo viver como 
criada em meio à sua nova classe, ela continuou a trabalhar como empre-
gada e faxineira nas casas, ganhando seu próprio dinheiro. Por isso, pas-
sava pouco tempo com seu marido; insistia que este a pagasse um salário 
pelos trabalhos da casa; não teve filhos; alfabetizou-se e escreveu dezessete 
diários nos quais conta em detalhes íntimos sua lida diária doméstica. No 
apogeu da “mulher desocupada” burguesa, ela se tornou musculosa com o 
trabalho braçal, uma “estranha camponesa nas enormes casas da elite vi-
toriana decadente”. Numa época em que o serviço das mulheres não tinha 
mais valor econômico, a sua vida narrada nos diários oferece o testemunho 
da última geração de mulheres que fizeram o trabalho braçal pesado. O 
que contam estes diários?

A “vida de fetichismo doméstico e racial” de Cullwick e Munby, que 
encheram suas vidas de “parafernálias teatrais sado-masoquistas” como 
botas, correntes, cadeados, couro, vendas, correias, criando roteiros que 
eram, então, fotografados. Nesses roteiros e cenas teatrais apareciam jogos 
de fantasias que articulavam os elementos simbólicos relacionados às prin-
cipais transformações do imperialismo ao capitalismo industrial: classe 
(criada → senhora); raça (mulher branca → escrava negra); gênero (homem 
→ mulher); economia (terra → cidade); idade (adulto → bebe).

                           

Durante anos Hannah utilizou uma pulseira de escrava de couro, muito 
suja, e uma corrente de cadeado em volta de seu pescoço. Ela dizia que era 
um signo de seu amor e servidão a Munby: “o signo de que sou serviçal e 
pertenço ao Mestre”. Uma vez, durante um jantar na casa de uma famí-
lia burguesa, pediram a Hannah que retirasse sua pulseira de escrava e a 
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corrente que ela portava, enquanto servia à mesa. Recusando-se, perdeu o 
emprego. Surge então a pergunta “como entender essa pulseira de escrava 
que faz parte de sua zona de fetiches?”

Segundo McClintock, analisando o significado social do objeto fetiche: 
“No fetiche da pulseira de escrava, raça, gênero e classe se sobrepõem e se 
contradizem: a pulseira de escrava é sobreterminada”, é o “signo proibido 
do trabalho da mulher”. Ao recusar tirar a pulseira durante o jantar Han-
nah estava recusando a abjecção (supressão) social de seu trabalho e da su-
jeira doméstica. Sua ação e recusa representa um desejo de reconhecimento 
do seu valor social em uma experiência marcada pela memória traumática 
da desigualdade, da violência e da crise social. O fetiche-pulseira de escrava 
encena a história do capital industrial assombrada pela traumática escra-
vidão imperial, fazendo da “memória um objeto repetível”. Nesse sentido, 
a autora propõe que Hannah “se adornou com seus próprios grilhões sim-
bólicos”.

Desta perspectiva, o sadomasoquismo seria a representação performá-
tica de uma memória de violência, mobilizando elementos da cultura coti-
diana do poder, porém subvertendo-os em roteiros e rituais. Esses rituais 
encenados numa cena sadomasoquista 3 seriam uma forma de “organiza-
ção teatral do risco social” na qual a encenação das fantasias masoquis-
tas revelaria a memória de violações do eu. Nesse “teatro de signos” ha-
veria uma ritualização repetitiva e compulsiva, a memória de um trauma 
ao mesmo tempo individual e social; como “teatro de conversão”, “ele faz 
o mundo andar para trás exibindo o primitivo como um personagem do 
tempo histórico da modernidade”, uma performance teatral comunitária 
no seio da razão ocidental. 

O fetichismo visual na antropologia contemporânea de 
Massimo Canevacci

Porque agora eu também sou parte do objeto de estudo.4

Originária da língua portuguesa feitiço no século XVI, a palavra feti-
che apareceu no momento de espanto do colonizador português frente ao 
encontro com um modo de vida diferente do seu, na África e posterior-
mente nas Américas 5. Mas apenas na França do século XVII que a palavra 
fetichismo seria definitivamente inventada por Charles De Brosses, que, 
influenciado pelas descrições dos viajantes sobre os povos ‘bárbaros e pri-
mitivos’ e imbuído de um espírito iluminista, sugere, em Do culto dos deu-
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ses fetiches (1760), a primeira definição de fetichismo dentro de um quadro 
geral de classificação das formas de crença religiosa: o fetiche seria “o pri-
meiro objeto material que atrai cada nação ou cada particular a escolher 
e consagrar em cerimônia seus sacerdotes: é uma árvore, uma montanha, 
o mar, um pedaço de madeira, o rabo de leão, uma pedra, um peixe, uma 
planta, um animal” 6. O tom etnocêntrico dará a base do evolucionismo 
antropológico no século XIX e será criticado posteriormente por Marcel 
Mauss, para quem o fetichismo não passara de um “mal-entendido” et-
nocêntrico. Um segundo registro do conceito levará à obra de Marx que, 
inspirado pelo conceito etnológico de fetichismo, transformou-o em “ope-
rador crítico da modernidade capitalista”7, do mesmo modo que fará Freud 
posteriormente. 

Porém, nos interessa nesta comunicação pensar o modo como o con-
ceito, que vem da antropologia, será relido por esta área do conhecimento, 
pensando para isso na antropologia visual contemporânea do antropólogo 
italiano Massimo Canevacci. Para Canevacci, as três versões do fetichismo 
colonial, marxista, freudiana teriam permanecido, de algum modo, presos 
a certa herança colonial e sua taxonomia8. Sendo um conceito nasce no 
sentido de inferiorizar o outro, para ele seria necessário rever a história do 
fetichismo para que ele não seja, mais uma vez, assumido de forma acríti-
ca. Assim, o recurso à antropologia, ao permitir rememorar essa matriz de 
fetichismo, revelaria que o conceito não é neutro, mas sim “a peça chave na 
gestão política do outro a partir de seu domínio epistemológico e político 
de nomear, organizar linguisticamente e logicamente as categorias de uma 
ordem hierárquica”9. 

De modo que o antropólogo propõe então uma revisão das teorias críti-
cas do fetichismo. Para ele, apesar de Marx ter sido o primeiro a autonomi-
zar a categoria em relação à matriz africana, descolonizando-a e tratando-a 
como peça chave para entender as relações de poder no interior da pro-
dução industrial de mercadorias, e de Freud contribuir com sua teoria do 
inquietante (Unheimlich)10, eles teriam permanecido “em plena taxonomia 
e epistemologia colonial”11. Marx por estar demasiadamente ligado a uma 
certa dialética do progresso e ratio iluminista12 e Freud por manter a pers-
pectiva do ‘patológico’ e da ‘perversão’ sexual fetichista, que pode conduzir 
a leituras moralizantes e normativas. Por isso, a proposta do autor é inver-
ter a antropologia, que nasceu para classificar o outro, contra o próprio ci-
vilizado, aplicando os conceitos clássicos ao contexto moderno, ‘civilizado’, 
metropolitano e tecnológico. 

O livro de Canevacci apresenta o resultado de uma longa pesquisa sobre 
surgimento dos crescentes e novos fetichismos visuais, aos quais “não seria 
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mais possível aplicar os tradicionais esquemas teóricos” 13. Nela o antro-
pólogo articula fotos publicitárias, artísticas e outros elementos presentes 
no corpo da metrópole e configurados pela tecnologia digital. Esses novos 
fetichismos visuais conteriam um hibridismo que desafiaria toda tentativa 
de defini-lo e domesticá-lo em um único eixo teórico. Por causa da ambi-
guidade interna ao fetichismo, ao mesmo tempo alienação e identificação, 
perversão e normalização, é que a crítica deveria “arriscar a ser igualmente 
ambígua”. Por isso, psicanálise, antropologia, marxismo mesclam-se em 
suas análises, deixando o objeto livre, pois “o fetichismo não merece so-
mente ser estigmatizado como um atraso religioso, uma perversão con-
fessada ou uma moda cada vez mais difundida” 14 Um dos primeiros casos 
trabalhados por Canevacci apresenta a metamorfoses de uma collage foto-
gráfica surrealista dos anos 20, Blanche e Noir, de Man Ray, em duas fotos 
publicitárias de perfumes da Jean Paul Gautier. 

                

Esse primeiro exemplo mostraria o modo como o hibridismo se revela 
no fetish (a variação inglesa da palavra teria como objetivo associar novos 
elementos), articulando a inquietante relação entre o inorgânico e o orgâ-
nico, vivo-morto a partir da máscara. Enquanto a primeira montagem exi-
be a atração de opostos nas máscaras fetiche, entre eu e outro, primitivo e 
civilizado, denunciando o poder classificatório de tais termos, na segunda 
montagem esses elementos se hibridizam, perdendo “o seu poder evocador 
mágico. Agora o que era magia jaz sobre as formas fetichizadas de um fras-
co de corpo cortado” 15. Essa disseminação do fetiche pelo politeísmo pu-
blicitário teria como consequência, por outro lado, a difusão de elementos 
sagrados e profanos. Assim, se parte do fetichismo clássico, é apenas para, 
interiorizando-o, ultrapassá-lo. 

Muitos outros exemplos seguem-se nessa etnografia dos fetichismos 
visuais. Como exemplo, ele cita o movimento jovem Modern Primitivism 
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(Califórnia) surgido no ambiente contracultural e analógico dos anos 60-
80 que vai transfigurar-se nos anos 90 com a cultura digital e se revelar em 
novas performances rituais individuais como os cuttings, os transpiercings, 
a body art, as novas cirurgias estéticas e genéticas de transformação de cor-
pos, nos corpos tornados código de barras em tatuagens, nos objetos tor-
nados sexuados, como a “Bolsa-vulva”, os transsexualismos da Gay Pride 
de Berlin com suas fantasias de sombras sexuada, que apagam as fronteiras 
entre os sexos e sua dualidade binária, ou ainda os cenários perversos sa-
domasoquistas normalizados pela publicidade em fotos publicitárias, en-
fim, experiências que revelam como os corpos absorvem a anomia, vivida 
agora de forma individualizada. Mas é na etnografia da boneca-fetiche que 
Canevacci encontra o exemplo privilegiado de tua proposta de aplicar a 
polifonia ao objeto fetiche, dedicando ao seu estudo todo um capítulo.  

Nesta interpretação estupefata, Canevacci articula a forma antropoló-
gica as conceituações gerais sobre a boneca-fetiche tiradas da etnografia 
clássica com da teoria do inquietante do Freud para então acompanhar a 
metamorfose da boneca-fetiche, desde Olympia a boneca do conto fantás-
tico de Hoffmann, O homem da areia, do começo do século XIX, passando 
pelas bonecas dom poeta Reiner Maria Rilke e do artista plástico Hans 
Bellmer na primeira metade do século XX, e por fim às bonecas do artista 
plástico japonês contemporâneo, Simon Yotsuya, na Tokyo do século XXI. 
A conclusão da pesquisa indica que o fetish na boneca exprime a “ânsia de 
fazer-se-coisa”, “apaziguar a relação filial e dissolver a angústia”: “ela apazi-
gua, vivifica e imobiliza” (Idem, p. 142-3).

 (Simon Yotsuya)                               

Em virtude da polifonia do objeto fetiche, ainda mais aquele difundi-
do pela tecnologia digital, seria necessária uma nova metodologia, que ele 
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chama de metodologia fetichista ou eróptica, surgida da crítica das teorias 
do fetichismo clássicas e modernas e da apropriação do “diálogo polifô-
nico” entre Theodor Adorno e Walter Benjamin a propósito do método 
utilizado por este último na sua obra Passagen, escrito sob a influência da 
crítica do fetichismo da mercadoria e da alienação de Marx.

Canevacci desenvolve toda uma rede de conceitos apresentada o primei-
ro capítulo, porém, é no ultimo que ele apresenta os dois conceitos centrais 
da proposta metodológica que ele chama de metodologia fetichista ou eróp-
tica, aplicada aos fetichismos visuais. Um desses conceitos é o de facticida-
de estupefata, expressão utilizada por Adorno em uma troca de cartas com 
Benjamin no final do ano de 1938, e que dá a base de sua proposta de sua 
proposta, o estupor metodológico.

Nesta longa carta-ensaio de Adorno, que escreve de Nova York em no-
vembro, ele levanta duras críticas a Benjamin, que se encontra em Paris 
nesse momento. Quase um mês depois, em nove de dezembro, Benjamin 
“propõe uma resposta memorável”16, segundo Canevacci, que seria “um 
dos pontos mais altos do século XX e antecipa novos métodos para uma 
etnografia dissolutiva da reificação e para um método que não esteja enri-
jecido na negação, nem consolado pela mediação”17. Por meio desse diálogo 
polifônico18 eles fornecem uma contribuição original para lidar com a nova 
forma-mercadoria, que estaria prenhe de “potência crítica”.

Adorno afirma em sua crítica que o trabalho de Benjamin sobre as pas-
sagens se detém em uma “narração empírica meramente elencadora (cal-
ças sujas, privadas, iluminação a gás e encanamentos)”19, demonstrando 
ausência de mediação. Esse seria um obstáculo decisivo, na medida em que 
danificaria o conceito dialético de mediação e impediria a apreensão da 
relação dialética entre os elementos singulares e a produção social global20. 
Na ausência da relação entre as partes e o todo, os fragmentos de Benjamin 
acabariam se tornando “reféns da fantasmagoria que ele mesmo procura-
va criticar”, “como olhar de Medusa que petrifica o elemento empírico”, 
“como prisioneiro de um mito que se converteu em apologia imobilizado-
ra”21. No ponto mais alto da crítica, Adorno acusa Benjamin de renunciar à 
teoria em prol de uma empiria imediata, transformando-a em uma “repre-
sentação estupefata da pura facticidade”22, “uma facticidade estupefata”23. 

Em sua resposta, Benjamin entende que a crítica do amigo lhe pareceria 
paradoxal, uma vez que a intenção desse método e forma de representação 
da facticidade estupefata seria justamente o de “liquidar a aliança entre 
magia e positivismo, entre ratio e mito” por desenvolver uma “filologia 
[como] inspeção de um texto que procede atendo-se aos particulares, que 
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fixa magicamente o leitor sobre ele”24, sem deter-se nesse momento.  Esta 
escrita construtiva teria como resultado “sacudir a interpretação”, dissol-
vendo os componentes reificados da obra, “desfolhando-os”25. A teoria crí-
tica lançaria dessa perspectiva um “raio luminoso” inteiramente dentro do 
percurso do texto, dentro da coisa, “uma coisa que palpita como o fetiche 
e não petrifica como o mito”26 – “ao invés de petrificador, o seu olhar é in-
candescente, envolve, inflamado, a facticidade”27. 

O que faria “evanescer a facticidade” seria para Benjamin menos a 
“perspectiva histórica” do que uma “filologia co-naturada no interior da 
composição da interpretação”28. Enquanto Benjamin articula os momentos 
positivos, “colhendo os fragmentos emergentes dos novos panoramas visu-
ais”, Adorno “desloca a si mesmo e às obras sobre o plano negativo”29. Não 
haveria dialética ou síntese nessa controvérsia entre os dois amigos: ambos 
permaneceriam bloqueados e esse “bloqueio não revela um empate ou uma 
imobilidade, mas [a] impossibilidade de concluir”30.

Assim, para o antropólogo italiano, a contribuição de Benjamin teria 
sido desenvolver uma alternativa para uma crítica dos fetichismos visu-
ais contemporâneos a partir de um método que permita liberar os objetos 
marcados pela “servidão da utilidade”, que se cola a seres humanos, seres-
-viventes, seres-coisas, seres-mercadorias31. Os fragmentos benjaminianos 
fixariam as imagens das Passagens e iluminariam aquele instante em que 
“o sujeito explicita sua identificação e empatia pela mercadoria agora ex-
postas como nouveuté em grandes magazines” e nas Exposições Universais 
da metrópole comunicacional. E essas passagens incorporariam uma fan-
tasmagoria própria, imprevista pela crítica, “e esses valores são a trama dos 
fetiches comunicacionais”. E esse método conseguiria penetrar nas coisas 
reificadas, rompendo com a alienação no interior da própria alienação32. 

Por isso, a forma de abordar o novo fetiche disseminado pela comuni-
cação visual e tecnologias digitais seria incorporar uma polifonia de abor-
dagens, de modo a revelar as diversas facetas do objeto, “somando a sacra-
lidade do deus-objeto, o estranhamento da mercadoria-valor, e a perversão 
do corpo sexuado”33. Esses objetos (entendidos por ele como sujeitos, como 
“olho”) são compostos de fragmentos de modalidades coloniais e primiti-
vistas, mercadorias, perversões, e nessa mistura corre-se o risco de perder 
aquilo que há de potencia crítica, disrruptiva, eróptica, no fetiche caso nos 
mantenhamos presos a apenas uma daquelas modalidades de crítica do fe-
tichismo: “por essas pupilas porosas se acede às visões eróticas”34. É dentro 
deste contexto que Canevacci sugere retomar as intuições de Marcuse acer-
ca de um “narcisismo erotizador da natureza externa”, articulando-a com 
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o segundo conceito central de sua proposta metodológica, o benjaminiano 
sex appeal do inorgânico: “rasgar as possibilidades de uma sublimação que 
produza cultura não mais desviando a pulsão de sua meta, mas investindo-
-a e, diria, mesmo revirando com ela a sociedade sexo-repressiva”. Esse é 
o desafio que oferece a “sexualidade marcuseana não repressiva” (Idem, p. 
259). 

Essa metodologia surgida “do entrelaçamento de filosofia e pesquisa 
no social”35 se ofereceria como uma alternativa à teoria crítica, paralisada 
diante de contextos sociais marcados por ‘estruturas de caráter’ ou ‘perso-
nalidades’ fetichistas nas quais o conflito aparece bloqueado. Parece abrir-
-se aí uma via a ser investigada; porém, pensamos que apenas na medida 
em que não abandone e não deixe de voltar às contribuições originais das 
duas teorias críticas do fetichismo de Marx e Freud, com seu diagnóstico 
de uma determinada ‘razão colonizadora’ que “coloca o Outro como má 
diferença”36.

A ambiguidade presente no fetichismo à luz de Freud

Os dois modos de abordagem do fetichismo parecem indicar para uma 
perspectiva mais ‘positiva’ do fetichismo. No entanto, a própria oposição 
entre o positivo e o negativo não faz sentido quando se trata de fetichis-
mo, uma vez que, como veremos, esta noção se caracteriza justamente por 
essa tensão. Para apresentar essa ideia vamos nos apoiar na interpretação 
metapsicológica realizada por Freud de casos clínicos de fetichismo e sua 
relação com o modo específico de negação ou medo de castração, o des-
mentido (Verleugung). 

Freud apresenta a relação entre fetichismo e Verleugung já nas suas pri-
meiras reflexões dos anos de 1910-1914, enquanto estudava casos de ve-
neração fetichista por pés, juntamente com Abraham, mas desenvolverá 
essas ideias em dois textos centrais, Fetichismo, de 1927, e A cisão do eu e 
os processos de defesa, de 1938.37 A Verleugung seria, de modo geral, uma 
ação defensiva a uma realidade aflitiva que o sujeito não consegue alterar. 
Na impossibilidade de mudar o real, ele cria uma saída substitutiva que, no 
caso de fetichismo, passa pela re-negação da situação e como consequência 
ocorre uma cisão do próprio Eu (Ichspaltung)

A interpretação de casos clínicos conduziu Freud a afirmar que haveria 
no fetichismo a uma cisão entre duas correntes, permitindo aos fetichistas 
terem uma atitude cindida em dois38, o que será conhecido como Ichspal-
tung, uma cisão dentro do próprio Eu: uma que aceita a realidade e outra 
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que se apega ao desejo por meio da subversão da realidade na fantasia. 
Vê-se aparecer aqui o que Deleuze chamará de dupla dimensão do fetiche 
e a dupla suspensão que lhe corresponde: uma parte do sujeito conhece a 
realidade, mas deixa em suspenso esse conhecimento, enquanto a outra 
parte deixa a si mesma em suspenso no Ideal. 

Dentro desta perspectiva, o objeto fetiche realizaria a “dupla costura” de 
ideias contrárias, que apareceria no modo como cada fetichista lida com o 
seu fetiche, com ternura ou com hostilidade e “que correspondem à rene-
gação e à aceitação do reconhecimento da castração”39; por isso podemos 
afirmar com Freud que o fetiche seria “um objeto misto, comprometido 
entre o recalcamento e a idealização”.40 

Deleuze41 reconheceu as importantes implicações da análise do fetichis-
mo em Freud e encerramos com duas importantes citações sobre a arti-
culação entre fetichismo e fantasia que esperamos poder elucidar porque 
as duas abordagens apresentadas podem ser importantes para desdobrar a 
dimensão crítica do fetichismo.

Talvez deva se compreender a denegação como um ponto de partida de 
uma operação que não consiste em negar nem em destruir, mas, sobre-
tudo, em contestar a fundamentação do que é, em afetar o que é com 
uma espécie de suspensão e neutralização capazes de nos abrir, para 
além do que é dado, a uma nova perspectiva não dada. O melhor exem-
plo evocado por Freud é o do fetichismo. (Deleuze, 2009, p. 32).
Não se trata de acreditar que o mundo é perfeito, mas pelo contrário, 
trata-se de ‘criar asas’ e escapar do mundo pelo sonho. Não se trata de 
negar o mundo ou destruí-lo, tampouco de idealizá-lo; trata-se de dene-
gá-lo, de deixá-lo em suspenso pela denegação, para se abrir a um ideal, 
por sua vez suspenso na fantasia. Contesta-se a fundamentação do real 
para fazer surgir um puro fundamento ideal. (Ibidem, p. 35).

Notas
1 McClintock, Anne. “Couro Imperial: raça, travestismo e o culto da domesticida-
de”. In Cadernos Pagu, 20, 2003. Anne McClintock é uma intelectual e escritora 
feminista nascida em Harare no Zimbabue, que trabalha com sexualidade e gê-
nero nos EUA.
2 Idem.
3 Cf. STOLLER, Observando a imaginação erótica, 1998.
4 M. TAUSSIG citado por Massimo Canevacci, Fetichismos visuais: corpos erópti-
cos e metrópole comunicacional, 2008, p. 235.
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5 Cf. PIETZ, Le Fetiche. Genéalogie d’un próbleme, 2005.
6 DE BROSSES, 1988, p. 52.
7 ASSOUN, Le fètichisme, 1994, p. 36.
8 CANEVACCi, op. cit., p. 241.
9 CANEVACCI, op. cit., p. 241. 

10 FREUD, “O inquietante [1919]”, em História de uma neurose infantil, Além do 
princípio de prazer e outros texto (1917-1920), 2010, p. 348.
11 Idem, p. 247.
12 Essa mesma crítica nós encontramos em Stallybrass, para quem, apesar da bri-
lhante análise sobre o funcionamento do capitalismo e a forma mágica da mer-
cadoria, Marx “apagou a verdadeira mágica pela qual outras tribos (e quem sabe, 
até mesmo nós próprios), habitam e são habitados por aquilo que elas tocam e 
amam. Para dizer de outra forma, amar coisa é, para nós, algo constrangedor (...). 
É porque as coisas não são fetichizadas que elas continuam sem vida” (STALLY-
BRASS, 2008, p. 15).
13 CANEVACCI, op. cit., p. 14. 
14 CANEVACCI, op. cit., p. 303.
15 Idem, p. 51.
16 Idem, p. 267.
17 Idem, p. 277.
18 Idem, p. 269.
19 Idem, p. 272.
20 Idem, p. 272.
21 Idem, p. 273.
22 ADORNO citado por Idem, p. 275.
23 Idem, p. 275.
24 Benjamin, citado por Idem, p. 280.
25 Canevacci, op. cit., p. 280.
26 Ibidem.
27 Ibidem.
28 Idem, p. 281.
29 CANEVACCI, op. cit., p. 282 e 286.
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30 Idem, p. 282.
31 Idem, p. 292.
32 Idem, p. 295.
33 CANEVACCI, op. cit., p. 279.
34 Idem, p. 253. 
35 Idem, p. 266.
36 “O que faz da civilização ocidental etnocida? Tal é a verdadeira questão. A 
análise do etnocídio implica, para além da denuncia dos fatos, uma interroga-
ção sobre a natureza, historicamente determinada, do nosso mundo cultural”. 
CLASTRES, Pierre. “Do etnocídio” em Arqueologia da violência: pesquisas de 
antropologia política, p. 86 e 91.
37 FREUD, “Neurose e psicose”, “A negativa”, “Fetichismo”, “A cisão do eu no 
processo de defesa”, em Escritos de psicologia do inconsciente, 1923-1940, 2007.
38 FREUD, 2007, p. 165.
39 Idem.
40 FREUD, op. cit., p. 74.

41 DELEUZE, Gilles, Sacher-Masoch: o frio e o cruel, 2009.
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Silvana de Souza Ramos

Apontamentos 
sobre a potência crítica 

do surrealismo

O laço entre fantasia e crítica pode ser facilmente encontrado no pen-
samento dos filósofos da chamada Escola de Frankfurt. Herbert Marcuse, 
por exemplo, afirma em Eros e Civilização que as formas de liberdade e de 
felicidade que a imaginação invoca através da arte pretendem emancipar a 
realidade histórica. Sendo assim, a função crítica da fantasia reside em sua 
recusa em aceitar como intransponíveis as limitações impostas à liberdade 
e à felicidade pelo princípio de realidade. De fato, a dimensão estética apa-
rece aqui como uma espécie de refúgio, onde o conhecimento, a memória 
dos processos de construção da experiência, o trabalho da liberdade e a 
busca pela felicidade confluem para reativar a potência de emancipação 
humana, mediante a criação de novas formas de vida pautadas por diferen-
tes conformações da libido. Ora, é preciso dizer que essa reflexão – através 
da qual a fantasia se descobre essencialmente crítica – aparece também na 
filosofia francesa vigente entre 1940 e 1960, especialmente no pensamen-
to de Jean-Paul Sartre e de Maurice Merleau-Ponty. Embora de maneiras 
discordantes, nos dois autores, imaginação e fantasia ocupam um lugar 
central, uma vez que o aparecer do mundo encontra formas diversas para 
se realizar sob o olhar do artista – seja ele poeta, romancista ou pintor. 

Pós-douturanda - FAPESP/USP
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1. A experiência concreta

No ensaio “O homem e a adversidade”, Merleau-Ponty faz uma espécie 
de balanço do século XX, enfatizando a ideia de homem que o atravessa1. 
Não se trata de fazer um elogio ao humanismo, tampouco de demonizá-lo. 
Merleau-Ponty era um filósofo da ambiguidade, de tal modo que os extre-
mos nunca o interessaram. Decerto, se há algo que pode definir a autocom-
preensão do homem no novo século, trata-se exatamente de enfatizar as 
misturas que ele foi capaz de engendrar. Antes os filósofos oscilavam entre 
o materialismo e o idealismo – eles acreditavam, portanto, poder definir 
o homem pela biologia, isto é, pela evolução ou, ainda, pelas determina-
ções externas provenientes do meio – ou, pelo contrário, viam no espírito 
a marca do humano, ou seja, algo que se destaca das condições naturais ou 
objetivas, separando o homem dos outros seres viventes. No novo século, 
essa dicotomia se desfaz: se o homem é um ser simbólico, há que se acres-
centar que seu poder de expressão não poderia se realizar se ele não fosse 
capaz de criar diversos comportamentos em relação aos objetos que o cir-
cundam e em comunicação com os homens que gravitam ao seu redor. Em 
outros termos, o homem é espírito mediante seu modo peculiar de vida, o 
qual se encarna em gestos e palavras. 

 Segundo Merleau-Ponty, foi a psicanálise de Freud a responsável 
por fornecer as condições para essa nova compreensão do homem. Pouco 
importa se alguns a recusaram no início – pelo escândalo que provocou – 
ou se a partir dela muitas terapias e diagnósticos discordantes foram cria-
dos: depois de Freud, o pensamento dual que separa corpo e espírito não 
tem mais lugar. Freud abriu a caixa de Pandora e trouxe à luz o fato de que 
todo comportamento humano tem sentido, isto é, que a vida humana é por 
definição um campo de produção simbólica. Essa produção não acontece 
apenas no nível consciente – ela não pode, portanto, ser circunscrita pelas 
representações que o homem faz de si mesmo e do mundo –, pois atravessa 
os atos involuntários, os gestos delirantes, as imagens oníricas e até mes-
mo os desenhos e palavras infantis. Em todos os seus comportamentos, o 
homem é o ponto sublime onde o fato e a essência se encontram: ele é, por-
tanto, o lugar ideal, onde a matéria carrega consigo sua própria expressão. 
Quer dizer, o símbolo não é um sentido criado fora da experiência – seja 
por reflexão, seja por atos mecânicos – pois se faz ou se encarna no interior 
da experiência humana. 

Assim, valendo-se desse campo de sentido aberto pelas descobertas de 
Freud – e aproveitando-se do fato de que elas propiciam uma nova com-
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preensão das produções humanas e, em especial, da própria cultura, Mer-
leau-Ponty assevera ser preciso recuperar o sentido da adversidade. Afinal, 
de acordo com uma descrição fenomenológica da experiência – a qual, no 
caso de Merleau-Ponty, transforma-se numa busca pelo sentido da própria 
encarnação, já que esta traz consigo uma forma, isto é, uma Gestalt segun-
do a qual o homem se insere ativamente no mundo –, as descobertas de 
Freud tem um poder ampliador. Elas desfazem a imagem de um homem 
soberano em sua racionalidade – isto é, em seu domínio conceitual de si 
mesmo e do mundo – para desvelar um fundo onde imperam o desejo e 
a ambiguidade –; elas trazem à tona, portanto, um homem que aparece 
sob a forma da metamorfose e que se transforma ao mesmo tempo em que 
ressignifica as relações com os objetos e os valores vigentes em seu mundo. 

Consequentemente, no pensamento de Merleau-Ponty, a crítica decisiva 
dirigida ao primado da intencionalidade de ato na filosofia de Husserl não 
serve apenas para dar um lugar original à percepção2. Não se trata apenas 
de mostrar que a vida sensível – ou o modo pelo qual os objetos se dese-
nham e se articulam em acordo com nossos órgãos sensoriais – é anterior 
à representação científica dos objetos, mas, principalmente, de mostrar que 
a relação com a exterioridade é necessariamente temporal e criativa: o ho-
mem está sempre em confronto com a adversidade, a qual aparece sob a 
forma da contingência das instituições. Quer dizer, nosso ser simbólico 
insere a temporalidade no mundo e descomprime sua pretensão à positivi-
dade estanque. Mas isso não se dá de forma simples ou imediata. Estamos 
no presente – porque o presente é foco de nossa presença no mundo –, po-
rém, nossa existência se alarga em direção ao passado e ao futuro. Por isso, 
Merleau-Ponty insiste no fato de que a percepção é sempre densa: nosso 
presente invade as dimensões do tempo, porque nossa visão é feita do que 
se apresenta agora diante de nós, daquilo a que esse presente nos remete – 
ou seja, nossas experiências passadas e daquilo que projetamos no futuro 
– sob a forma do desejo, da imaginação ou da fantasia. Não há, portanto, 
na vida concreta, experiência pontual ou instantânea, separada das demais 
dimensões do tempo. 

Husserl dizia que a ciência moderna racionaliza a natureza de acordo 
com a idealidade matemática. Noutras palavras, o mundo ambíguo, confu-
so, misturado aos nossos desejos e projeções pode ser circunscrito segundo 
as formas da objetividade científica. Desse modo, esse mundo poderia ser 
submetido ao cálculo preciso e ao controle administrado. A fenomenolo-
gia surge exatamente para denunciar essa construção e suas consequências 
(incluindo-se aí a possível morte da filosofia, porque os saberes adminis-
trados desfazem o horizonte do universal ao fragmentar a experiência em 
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nichos incomunicáveis), mostrando que a objetividade matemática é se-
cundária em relação a uma experiência selvagem do mundo e de si mesmo 
(uma experiência que envolve a referência humana à totalidade exatamente 
porque abarca a referência às diferentes dimensões do tempo). Recuperada 
pela fenomenologia, a presença do homem no mundo traz à tona a rique-
za expressiva aberta pela percepção e pela palavra. Presença selvagem que 
não pode ser circunscrita pela representação – já que o passado e o futuro 
permanecem abertos. 

É por isso que a intencionalidade de ato – preconizada por Husserl – não 
pode dar conta da vida concreta do homem. Afinal, embora ela pretenda 
dar vazão ao mundo da vida – ao Lebenswelt –, acaba por retornar a uma 
concepção estreita da experiência. O problema, segundo Merleau-Ponty, é 
que Husserl não resiste à selvageria inerente à experiência bruta, ao con-
trário, o filósofo se assusta com ela e acaba por deixá-la escapar, pois a 
intencionalidade de ato nada mais é do que a descrição desse horizonte 
originário segundo um sentido posto positivamente pela consciência. Nou-
tras palavras, Husserl questiona a matematização do mundo e o ideal de 
controle que a atravessa, mas se torna incapaz de explicar o mundo vivido 
– anterior à ciência – porque insiste no primado da consciência: no final 
das contas, são os atos da consciência os responsáveis por dar sentido ao 
mundo. Sendo assim, seguindo a perspectiva husserliana, não conseguirí-
amos escapar do idealismo que nos afasta da compreensão da experiência 
concretamente vivida. Ora, se Merleau-Ponty, ao contrário, busca na en-
carnação esse sentido selvagem, isso se dá porque o filósofo descobre na 
percepção o modelo de uma intencionalidade operante – feita não de atos 
intelectuais doadores de sentido, mas, sim, de práticas inseridas no tecido 
da vida concreta. Decerto, para Merleau-Ponty, antes de ser uma consciên-
cia diante de objetos, o homem é um corpo inserido no mundo; ele é uma 
prática, isto é, um modo de se relacionar com os demais seres. É essa práti-
ca a responsável pela criação de todo e qualquer sentido.

2. O surrealismo

Ora, se do ponto de vista das ciências, Freud foi capaz de balançar os 
alicerces de uma compreensão dualista do homem, o surrealismo foi, para 
Merleau-Ponty, o catalisador poético de uma nova compreensão da huma-
nidade em consonância com as exigências postas pela psicanálise. Se, em 
sua primeira versão, o surrealismo lançava métodos que mais tarde seriam 
descortinados em sua ingenuidade – como a tentativa de uma escrita auto-
mática (como se o automático não criasse suas próprias fantasias, ao invés 
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de verdadeiramente libertar a palavra do léxico reificado historicamente) 
–, não se pode reduzir o surrealismo a uma soma de práticas de libertação 
– ou a uma terapia de dissolução de certas repressões cristalizadas pela 
vida burguesa. Dito de uma forma mais contundente, o surrealismo não é 
para Merleau-Ponty um remédio pontual para os males de uma sociedade 
repressiva. A atitude surrealista é a da negação – da confrontação com os 
valores burgueses, e é por isso que Breton logo se deu conta da ligação en-
tre o surrealismo e a revolução. Não se tratava, portanto, de buscar através 
de práticas subversivas um alento individual para uma vida empobrecida. 
Pelo contrário, levado ao extremo, o surrealismo não poderia se refugiar 
no campo de uma estética alheia à confrontação com os valores vigentes. 
O principal sinal disso é o fato de que o surrealismo nega a separação entre 
vida e arte: a nova arte busca instituir um campo de experiência diverso; 
mas este tem de enfrentar as barreiras impostas pelo presente e pela histó-
ria, ou seja, tem de se defrontar com a adversidade encarnada sob a forma 
de instituições. 

Aqui se abre uma brecha – no sentido que Lefort deu a esse termo – para 
compreender a estética surrealista sob a perspectiva da temporalidade. O 
olhar surrealista não é individual, tampouco fixado no presente instantâ-
neo. Ele tem diante de si tanto o cristalizado quanto a promessa do por-
vir. Noutras palavras, a densidade temporal de sua visada faz com que ele 
tenha diante de si a adversidade. Decerto, não é casual o fato de que o 
surrealismo tenha desejado manter aberto o horizonte histórico, e tenha 
recusado qualquer versão fatalista da história – seja de direita, seja de es-
querda. Afinal, a experiência não pode se renovar, se não dá lugar ao for-
tuito, ao acaso, ao encontro inesperado, pois estes desfazem certos sistemas 
de hierarquia e de relações vigentes sob a vida burguesa. Sendo assim, a 
vagabundagem, a deriva e a escrita espontânea devem ser encaradas como 
um esforço poético que visa agarrar a adversidade e a contingência. Aos 
olhos de Merleau-Ponty, isso sinaliza que a vitória sobre a vida burguesa é 
tarefa para um homem de virtú. Por isso, ela não pode ser ingenuamente 
espontânea – como mostrou Benjamin, com quem Merleau-Ponty estaria 
de pleno acordo –, tampouco o surrealismo pode ser considerado como um 
mergulho inconsequente no irracional ou no caos. Pelo contrário, o surrea-
lismo, assim como toda arte verdadeiramente engajada, aparece como um 
esforço de ampliação da experiência, indo na contracorrente do desencan-
tamento do mundo. 

Mas o que significa a adversidade para Merleau-Ponty? Num primei-
ro nível, a adversidade é a alteridade em seu aspecto amplo: o contexto 
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histórico e cultural herdado, ou seja, aquilo que não escolhemos e que se 
apresenta diante de nós como o fundo a partir do qual construímos nossa 
experiência. Nossa presença no mundo tem de necessariamente dialogar 
com a adversidade, pois atrás de nós há um passado individual e coleti-
vo cujas matrizes simbólicas continuam a operar, sem que tenhamos sido 
seus autores. À nossa frente se desenha um horizonte de possibilidades, as 
quais não se coadunam necessariamente com essa herança, pois não são 
determinadas mecanicamente por elas. Ora, para explicar por que nosso 
comportamento visa algo além ou aquém do historicamente instituído – e 
como esse visar pode realmente implicar uma transformação dos valores 
e práticas vigentes –, é preciso construir uma nova ideia de liberdade. Nas 
palavras de Merleau-Ponty, é preciso afastar a ideia de uma liberdade da 
vontade, alheia ao fundo sobre o qual ela se realiza. Pelo contrário, é preci-
so se defrontar com o passado, cristalizado em comportamentos e objetos 
de nossa vida comum. Quer dizer, para produzir livremente o futuro, é 
preciso de algum modo acertar as contas com o passado. 

3. Sartre e o engajamento do escritor

O alvo de Merleau-Ponty é evidentemente o existencialismo de Sartre e 
sua consequente compreensão da literatura enquanto poder revolucioná-
rio. Sartre foi, sem dúvida alguma, um dos pensadores que mais se preo-
cupou com o compromisso histórico do escritor, e por isso a literatura era 
para ele o lugar exemplar para o exercício do engajamento; a literatura é 
a projeção de mundos possíveis, engendrados livremente pela consciência 
imaginante. Segundo o filósofo, não se pode ser escritor sem assumir o 
risco da liberdade, isto é, sem ter consciência do papel negador da vida 
consciente – sem produzir, portanto, um chamamento ao desconforto da 
contingência e à fatalidade de nossa indeterminação. Ora, a adversidade 
em Sartre é a condição metafísica do homem, definido como liberdade ab-
soluta e atravessado necessariamente pela contingência. A fatalidade reside 
no fato de que a liberdade é um poder que o homem possui e ao qual ao 
mesmo tempo está irremediavelmente submetido na medida em que não 
pode se furtar a exercê-lo. Sendo assim, o princípio do engajamento já está 
inscrito na própria estrutura ontológica da subjetividade enquanto proces-
so existencial marcado pela contingência. A liberdade é uma fatalidade, 
pois não se pode evadir dela, já que não há como dela escapar. Todavia, 
isso garante que o ser livre seja responsável pela criação de si mesmo: a res-
ponsabilidade – ou o ato de assumir ou de se engajar – nada mais é do que 
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o coroamento de uma liberdade inevitável. Sendo assim, a liberdade está, 
portanto, atada a um absoluto – de modo que o homem é sempre culpado, 
seja em suas tentativas de evasão, seja em seu engajamento. Em suma, a 
adversidade ou a situação é a hora e o lugar da liberdade3.

Mas como essa concepção fornece as diretrizes para que se compreenda 
o trabalho do escritor? Ao focalizar a responsabilidade do homem diante 
de sua situação, Sartre se dá conta da relação entre a definição da literatura 
engajada (como liberdade que apela à liberdade) e a compreensão da litera-
tura como negatividade, pois o filósofo compreende a arte como liberdade 
de negar o existente por via da intencionalidade imaginante da consciên-
cia. Mas é preciso explicitar essa negatividade ou esse poder negador, já que 
ela pode ser confundida como uma irresponsabilidade inerente ao artista. 
Isso ocorreu, por exemplo, no caso da negatividade romântica segundo a 
qual o gênio deveria se isolar do mundo; por uma literatura governada pelo 
princípio da arte pela arte, como em Flaubert; pela negatividade da pala-
vra que recusa a transitividade significativa e se encerra na sua pura mate-
rialidade, como em certas tendências modernas da poesia; ou, ainda, pela 
contestação surrealista da ordem da significação. Para Sartre, em nenhum 
desses casos a negatividade aparece como instrumento de engajamento, 
pois em nenhum deles há um compromisso verdadeiro com a negação. São, 
diz o filósofo, exercícios solipsistas nos quais a literatura trai a sua função 
transitiva. Ou são meios de que o artista se serve para separar a liberdade 
da responsabilidade. A negatividade autêntica, pelo contrário, se expressa 
no procedimento literário pelo qual é oferecido ao leitor um espelho crítico 
diante do qual ele é levado a negar a si mesmo e ao contexto de sua experi-
ência histórica. Isso só é possível na prosa, razão pela qual, pelo menos na 
contemporaneidade, o romance é o gênero de arte em que o engajamento 
se torna possível. 

Em suma, segundo Sartre, o homem está de certo modo preso a um 
momento histórico, mas tem em si mesmo a liberdade – é por isso que o 
homem é negação pura – Nada. O futuro é responsabilidade do homem, de 
tal modo que ele é culpado pelo porvir. O escritor tem por função assumir 
essa responsabilidade e carregar o leitor consigo: a literatura é uma espécie 
de passagem de iniciação ao exercício responsável da liberdade. A cons-
ciência que imagina deve ao mesmo tempo transformar, ou seja, ela deve 
ajudar a vislumbrar um novo porvir, diferente do que se apresenta diante 
do escritor e do leitor4. 

Embora Merleau-Ponty considere o aspecto crítico da fantasia, não 
se pode dizer que sua compreensão da literatura e da arte em geral se 
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assemelhe à de Sartre. Para o autor, o artista é uma vida concreta, cujo 
poder de transformação transborda a atitude consciente. Em outras pala-
vras, o homem é metamorfose (isto é, ensaio ou experimento de si mesmo) 
porque seu ser – ao mesmo tempo corpo e linguagem (usina de símbolos) 
– se engaja num mundo sob a forma da sublimação. Quer dizer, o homem 
não é exercício de negação pura, mas produção positiva e, em certa medida, 
inconsciente de símbolos. Nestes termos, é importante considerar que o 
surrealismo – ao contrário do que afirma Sartre – pode ser visto como um 
modelo do novo homem, uma vez que sua atitude estabelece uma relação 
diversa e diversificante com a alteridade. A posição surrealista – mais do 
que servir ao narcisismo do artista – se enlaça ao poder normativo da vida, 
fazendo com que esta extrapole a relação reificada com a natureza e com a 
alteridade em geral. Por isso, neste caso, não é tanto o objeto estético que 
interessa, mas o modo de vida que ele proporciona – seja em sua criação, 
seja em sua recepção. A experiência estética tem o poder de acentuar a plu-
ridimensionalidade, mas isso de modo algum está garantido – assim como 
a revolução e as transformações que ela promete (como em Benjamin, há 
um pessimismo em Merleau-Ponty). Essa pluridimensionalidade aponta 
para um futuro diverso do presente, mas ele exige uma reapropriação do 
passado e uma recondução do desejo – porque o próprio homem é uma 
invenção recente, que pode ou não dar certo. 

Breton percebeu que a velocidade inerente à modernidade transforma 
rapidamente os objetos cotidianos – desde as ferrovias até os talheres e 
móveis no interior das casas. Tudo se torna rapidamente descartável – o 
que é um signo forte, claro, da indústria cultural, que hoje trabalha sobre 
as ruínas de seu próprio lixo. A indústria cultural pratica constantemente 
a reciclagem, dando ares de cult ao lixo recente, numa tentativa de dar so-
brevida – uma espécie, por assim dizer, de mini-aura – aos produtos que 
outrora atingiram de maneira obsessiva a nossa sensibilidade. Breton já 
percebia a velocidade alucinante com que o passado se acumula diante da 
experiência moderna sob a forma do obsoleto. Surge aqui uma perspectiva 
para se pensar a ausência de experiência na modernidade, o que era uma 
preocupação fundamental para Benjamin. No caso de Merleau-Ponty, essa 
preocupação com a forma do passado, ou seja, a narrativa do passado e a 
explicitação de sua força crítica, é central. 

Estamos soterrados pelo lixo do capitalismo – não é casual o fato de que 
hoje todas as preocupações se voltem para a produção de um capitalismo 
verde. A tentativa de preservar a eficiência do sistema dá lugar a uma forma 
mais perversa de identidade ou de mesmice – de negação, portanto, do plu-
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ridimensional – qual seja, a repetição literal do passado, o remake do pas-
sado, o que nos prende a certas formas de sublimação da libido. Do ponto 
de vista da experiência, isso significa calar a voz do passado, a opressão 
vivida e o empobrecimento simbólico que aí reside. Para Merleau-Ponty, o 
surrealismo defronta esse passado no uso radical que faz da linguagem e 
do gesto. E, como o passado se inscreve em certos usos reificados das pala-
vras e das coisas – as quais remetem a um uso comum de certos símbolos 
–, a revolta surrealista não pode ser meramente individual ou narcisista: ela 
se desenha, ao contrário, como uma apropriação positiva do poder simbó-
lico. Salientemos que não se trata de recuperar um passado que seria puro, 
uma inocência originária, mas de reaver uma potência ameaçada.

Por isso, sugerindo um caminho diverso de Sartre, Merleau-Ponty apos-
ta numa estética que seja capaz de mover os sedimentos que circunscrevem 
a experiência historicamente instituída. Não se trata de ver no escritor uma 
subjetividade culpada porque necessariamente imbuída do poder de negar 
a adversidade. Trata-se de reconstruir a relação com o exterior, liberando 
modos de ser e de aparecer soterrados pela experiência burguesa. O surre-
alismo vai ao ponto certo quando exige um retorno às bases pulsionais do 
comportamento – anteriores à circunscrição objetiva do mundo pela cons-
ciência –, uma vez que não se ilude com a prospecção de uma liberdade 
reduzida ao poder consciente de ação. Sendo assim, ele revela o verdadeiro 
sentido crítico da fantasia: trata-se de ressignificar o mundo e a ação, dan-
do vazão a formas de vida ainda não experimentadas, as quais, de algum 
modo, carregam consigo forma diversas de coesão social e de desenvolvi-
mento histórico.

Notas

1 M. Merleau-Ponty. Signos. Trad. M. E. G. G. Pereira. São Paulo: Martins Fon-
tes, 1991, pp. 253-275.

2 Segundo Merleau-Ponty, a consciência não se relaciona com um mundo cons-
tituído por ela, e sim, com um mundo cuja riqueza jamais poderá ser completa-
mente eclipsada por um ato do entendimento. Com efeito, podemos compreender 
por que Merleau-Ponty afirma que o conhecimento envolve uma aparente con-
tradição, pois se, por um lado, somos abertos à presença significativa do mun-
do, por outro, essa abertura sempre envolve ambiguidade, pois o sentido não é 
constituído pelo sujeito, mas de certo modo ofertado pela presença sensível do 
mundo. Portanto, a ambiguidade nada mais é do que a riqueza concreta do mun-
do esposada pela percepção – e não posta pela consciência –, a qual a ciência e a 
filosofia moderna insistem em tentar substituir por um ideal objetivo de raciona-
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lidade. Por isso, o filósofo francês recusa a posição husserliana segundo a qual a 
intencionalidade de ato – isto é, o poder que a consciência tem de organizar obje-
tivamente o fluxo da experiência – está na origem da produção de todo e qualquer 
sentido humano. Afinal, a experiência bruta não se reduz à forma do objeto. 

3 A respeito, cf. F. L. Silva. Ética e literatura em Sartre. Ensaios introdutórios. São 
Paulo: Editora Unesp, 2004, pp. 205-226. 

4 Para Sartre, a poesia se fecha sobre si mesma porque transforma a palavra em 
coisa, o que a obriga a desvencilhar-se do mundo. A prosa, ao contrário, preser-
va a transitividade na medida em que mantém a referência à exterioridade; ela 
aparece, portanto, como uma espécie de meio de negação da realidade – é deste 
modo que a fantasia preserva seu poder crítico, carregando o sujeito à transfor-
mação da realidade histórica. Esse poder transformador não aparece em todas 
as formas de arte: a pintura, por exemplo, está próxima do fechamento sobre si 
mesma inerente à poesia.
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Afetos do olhar: 
cinema, fantasia e 

encanto

Resumo: As correlações entre o olhar, o cinema e a fantasia e as pes-
quisas sobre o logro e a ilusão apontam para o entendimento da imagem a 
partir dos afetos por ela produzidos. Entendida em seu aspecto “obscuro”, 
a fantasia possui também a faculdade da visão interna, a capacidade de 
perceber e formular imagens-ideias, a noção não pode ser reduzida na no-
ção de “fantástico”. O fascínio e a fantasia são potências alimentadoras dos 
afetos, do pensamento e das relações.

O logro e a ilusão
 
D. Kamper deu substancial contribuição aos estudos do cinema com a 

sua Teoria da Fantasia. Para ele, a questão central do cinema está no tema 
dos níveis de realidade. A realidade do cinema é a da fantasia ou a de, me-
diante o uso de determinadas técnicas de som, técnicas óticas e narrativas, 
ampliar as possibilidades de realidade e de sonho. A técnica cinematográ-
fica e o sonho andam, desde o princípio juntas. Em nenhum momento da 
sua gênese e do seu desenvolvimento se pode confinar o cinema  ao campo 
do sonho ou da ciência.4 Ambos formam a unidualidade da imagem. 

Ciro Inácio Marcondes (PPG/FAC/UNB)²
André Gonçalves Costa (PPG/FAC/UNB)³
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Um dos ensinamentos centrais da arte cinematográfica é o de perceber 
que, quando se fala no cinema de “realidade”, está tratando mesmo de “ní-
veis de realidade”. É como se perante a imagem fotográfica/cinemática, a 
visão empírica se desdobrasse numa visão onírica, análoga ao que Artur 
Rimbaud chamou de “Vidência”. Esta ‘visão onírica’ é uma “segunda vi-
são” que vem relevar o belo, o feio, enfim, os segredos ignorados na primei-
ra (a empírica).

Nas lentes da câmera o contato com o real transfigurar-se em magia. 
Chamamos magia ao sistema de congruências simpática/empática produ-
zidas por estas trocas informacionais. A realidade mágica do cinema passa 
por seu conjunto de níveis informacionais: níveis de narração dentro de 
níveis de ficção; níveis de descrição dentro de níveis de enquadramentos, 
níveis de passagens entre níveis de leituras e assim por diante numa cadeia 
complexa e fluída, espécie de palimpsesto ou “contextualismo radical” de 
realidades possíveis.5

O “contextualismo radical” do cinema, sobretudo o ficcional, consegue, 
de tal forma, absorver conjuntos de elementos e efeitos potencialmente re-
flexivos, a ponto de suscitar uma realidade formada apenas de realidades 
inventadas. Puro campo das probabilidades e recriações. Neste sentido, a 
literatura e o cinema podem ser exercícios do pensamento, empenhos da 
racionalidade na compreensão dos limites do mundo. 6 A fala fictícia do 
cinema é capaz de gerar mais interesse do que a“fala séria”da realidade, 
simplesmente, devido à  sua capacidade de lograr. 

O logro, que é preciso aqui diferenciar da ilusão, é responsável por boa 
parte do contexto de encanto não só no cinema, mas na espécie animal, 
como nos mostrou Boris Cirulnik em seus estudos sobre as formas de en-
cantos.7 Sabemos, a partir dos seus estudos etológicos que a base daquilo 
que chamamos de encanto (e desencanto) é gerada no logro, que é algo 
situado justamente entre a fantasia e a realidade. Lograr vem do latim lu-
crare, “ganhar”, tirar proveito, enganar com astúcia, produzir efeito que 
gerará resultado esperado. Logro vem de “lucru”, gerar artifício, engano 
propositado, manobra que visa produzir ilusão. É aqui que logro e ilusão se 
diferenciam. O logro não é ainda a ilusão, embora seja um dos princípios 
para produzi-la. Iludir, por sua vez, do latim, “iludere”, aponta para um 
viver no erro, equívoco dos sentidos e da mente que faz com que se tome 
uma coisa por outra, vivendo conscientemente sem que o erro seja notado. 
É necessário um choque de consciência, mudança de convicção ou outra 
ação qualquer para que a ilusão seja “descortinada” e outra realidade se 
apresente no lugar como “real”. As ideologias geralmente tomam para si 
este papel do desvelamento.
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O logro é menos que a ilusão, não passa de um artifício acintoso, como 
o cinema e a literatura, e proposital. No logro, reconhecemos quase sempre 
conscientemente que estamos sendo enganados, e nos deixamos seduzir 
por ele por que, muitas vezes, é sedutor, forte, capaz de gerar efeitos de 
presença mais do que a realidade em si. A ilusão é de outra ordem. Sua na-
tureza é a do disfarce que não se quer deixar revelar. Não a reconhecemos 
imediatamente; somos quase que ‘dominados’ por sua “luz” acachapante e 
total. Tomamos a ilusão por realidade, vencidos pela efusão. É a ilusão [p. 
ex.: do filósofo, do cientista] que critica e condena o poeta, assumindo para 
si a superação da desilução, o que cria talvez o princípio para novas ilusões. 

O cinema é a arte que contextualiza radicalmente logros e de ilusões. 
Mas quem ainda é capaz de se iludir com a arte? 

“O logro é eficaz porque põe a profundidade na aparência, ao passo que 
a ilusão nos engana no real.”8. Cirulnyk nos mostra em suas pesquisas que 
o ser vivo prefere o logro à estimulação natural. Mostra que a ontogênese 
do lograr é o jogar, trata-se muito mais de um teatro que visa produzir en-
canto passageiro do que a produção permanente e duradoura de imagens e 
idéias ilusórias. O encanto exercido pela encenação é evocado semelhante 
a um teatro: “É por isso que os revolucionários dão tanta importância ao 
teatro ou ao cinema, que lhes fornecem um laboratório onde, ao porem em 
cena as suas próprias representações sociais, tentam moldar as dos outros”9.

O olhar e a fantasia

Podemos vislumbrar como a propriocepção de forma geral, mas o olho 
de forma específica tem papel importante na correlação logro-encanto-
-fantasia. Aqui cabe assinalar as pesquisas desenvolvidas pelo biólogo in-
glês Rupert Sheldrake10, a partir do potencial magnetopatológico do olho 
humano. Segundo Sheldrake nosso olho toca os objetos sobre o qual se 
posiciona. A certeza de que o olho toca vem da pesquisa “A sensação de 
estar sendo observado”, desenvolvida pelo biólogo no início dos anos 1990, 
na Inglaterra e na Índia. As implicações (implexité) e os resultados desta 
pesquisa assinalam que o olhar possui impulso magnético suficiente para 
afetar/alterar/estimular o objeto focado. O olho vai além do abstrato e se 
inscreve ora como modulador de realidades, ora como operador de sensa-
ções físicas, sobretudo se tratando de seres vivos. A propósito deste tema, já 
no séc. 15 encontramos Marsílio Ficino (1433-1499) nos advertindo sobre a 
relação olho – fascínio. “Todos amamos, mas amamos de maneira errada”, 
dizia ele. A psicopatologia de Ficino descreve o amor vulgaris como resul-
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tado de sutis infecções através do olho: o olhar de um velho fedorento ou 
de uma mulher menstruada embruxa um menino, enquanto o olhar de um 
jovem fascina um homem mais velho.11

Se for verdade que o olho toca sensivelmente as superfícies a ponto de 
estas superfícies serem afetadas pelo toque, podemos apostar que as ima-
gens exteriores também produzem efeitos de toque sobre o nosso corpo a 
ponto de também afetar/alterar/estimular nossa compreensão de realidade. 
Nosso olhar, tomado de imagens no teatro de disfarces do mundo, quando 
disparado sobre a tela de cinema, ao tocar a imagem que advém dali, Ela 
mesma cheia de “contextos” radicais, prenhe de “níveis de realidade”, sofre 
contágio, penetra e deixa-se penetrar, é contaminada e confrontada pelo 
contra-fluxo imagético, formando neste núcleo de entre-imagens um pon-
to nodal porque unidual. A união das imagens internas e externas com-
põem um quiasma, terceiro ponto, intermezzo, intermidiático, interativo, 
intervisionário: o quiasma é formado de duas contraposições que formam, 
em algum ponto, uma justaposição, criando um núcleo de contato que não 
corresponde nem a primeiro nem a segunda contraposição. 

Voltemos à fantasia. Para onde quer que olhemos a fantasia ótica é a 
magia cinematográfica convergem. Vilém Flusser mostrou as potências 
inerentes às “caixas”, máquinas, aparatos e dispositivos em transmudar a 
realidade em outra realidade criando uma sucessão de presenças e meta-
morfoses. Edgar Morin entendeu que o fascínio do cinema deve-se boa 
parte a sua capacidade de fotogenia, que é a condição geradora de simpatia 
imediata pela imagem. O cinema consegue, segundo ele, com a ampliação 
das imagens, sobretudo a do rosto humano, ativar o espanto mas sobretudo 
o encanto. As lentes da câmera produzem logros para os olhos, que aceitam 
o engodo e deixam-se levar, envolver ao ponto do afeto, e tal afeto é o que 
dispara o encanto. Peter Sloterdijk observou que, na designação grega de 
rosto (prosopon), aparece plenamente instalada a delimitação recíproca do 
olhar e do contra-olhar, mas nada que remeta a uma virada autorreflexiva. 

Só na cultura saturada de espelhos (a partir de meados do séc. 20) foi 
possível impor a ideia de que olhar a própria imagem no espelho atualiza-
va em cada indivíduo uma relação originária de autorreferência. Surgiram 
então as ideias do narcisismo, autoerotismo, o teorema de Lacan sobre a 
formação do eu, etc.). O homem grego só podia saber de seu aspecto a 
partir do que os outros viam nele, diz Sloterdijk. Em nossos dias, entre os 
seres humanos, tanto na proximidade familiar quanto no mercado públi-
co, funciona o jogo incessante de contágios afetivos. O espaço interpessoal 
está saturado de energias que, concorrendo simbiótica, erótica e mimetica-
mente, desmentem a autonomia do sujeito.
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Fascínio e vínculo

A lei fundamental da intersubjetividade (tal como se concebeu na época 
pré-moderna) é a da fascinação do ser humano por outro ser humano. É isto 
o que dá a comunicação um papel central no entendimento do fenômeno 
da fascinação em nossa época. Sócrates e Platão já situavam a atração por 
outro sujeito belo não na comoção particular, mas num campo público de 
forças (para desejar; primeiro se entra em contato, e o desejado responde à 
atração que vem do outro). A magia intersubjetiva se fundamenta na com-
plementaridade (entre rostos, olhos, gestos, estilos, etc.). Sloterdijk descreve 
e interpreta o amor experimentado como efeito de um processo psico-fisio-
lógico não experimentável. Não o explica por um impulso instintivo orien-
tado para o órgão genital, mas pela relação de sexos como deslocamentos, 
fadado ao fracasso. O único jeito de se livrar do amor vulgar é optar pelo 
modelo de amor socrático (pelo superobjeto divino). 

Mais de um século depois de Sócrates e Platão, Giordano Bruno de-
senvolveria uma teoria dos efeitos recíprocos, ou correspondências, entre 
polos de energia (De vinculis in genere, 1591). O conceito de vinculum (a 
anima mundi do spiritus universalis) é chave: ser não significa ser para cada 
coisa, mas pertencer a um jogo de múltiplas vinculações, em constantes 
mudanças, com algo correspondente. Geralmente, o vínculo atinge a alma 
pelo conhecimento, a segura pelo afeto e a atrai pelo gozo. Os vínculos 
devem levar em conta toda a complexidade das experiências dos sujeitos e 
devem criar a ilusão total de que lhe oferecem unicidade. Quando os vín-
culos se partem é como se o próprio sujeito se despedaçasse. 

Nossos olhos contextualizam vínculos com a realidade. Para os pensa-
dores do início da era moderna, fala-se de magia quando se quer tratar o 
tema da produção de algo ou de coisas até então tidas como impossíveis 
ou irrealizáveis. Não é por acaso que Edgar Morin insiste em aproximar a 
noção de cinema daquela de magia. O cinema re-atualiza o encanto. Ele é 
“Um sonho artificial. Usamos o conceito de magia também quando bus-
camos falar da produção de acontecimentos ou fatos fora do comum. O 
cinema e a literatura como contexto de encantos podem ser comparados ao 
mago que é aberto ao mundo, que se exercita para cooperar com as ações e 
efeitos recíprocos entre as coisas em um universo altamente comunicativo; 
é o agente e metapsicólogo da alma do mundo. 

A noção de fascínio também se desenvolve a partir dos estudos do mag-
netismo animal, hipnotismo e sonambulismo artificial que se desenvolveu, 
sobretudo, na Alemanha e na França, entre 1780 e 1850. Franz Anton Mes-
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mer (1734-1815), que obteve seu doutorado primeiro em Filosofia e depois 
em Medicina, baseou-se em representações cosmológicas de uma força de 
atração interestelar e de um fluido universal que se transmitia a todos os 
corpos, tanto minerais como animais, no caminho do autodesdobramento. 
Para ele, os indivíduos são apenas ímãs animais movidos por fluxos.12

Em torno de 1800, diversas descobertas psicológicas realizadas por Ar-
mand-Marie-Jacques de Chastenet, o Marquês de Puységur (1751–1825), 
que estudou com Mesmer, criaram uma rotina própria de estudos magne-
topáticos. Ele focou no sonho crítico: uma regressão profunda via hipnose 
do paciente, ligada à presença do magnetizador, que desembocava em esta-
dos de lucidez mental com percepção sensível intensificada e intuição au-
todiagnóstica. Ele trouxe a nova interpretação do método magnético como 
transferência de vontade do magnetizador para o magnetizado (ideia que 
impressionou os pensadores do romantismo alemão). Marquês de Puysé-
gur abriu o campo da pesquisa bipolar-interpessoal da intimidade: da físi-
ca para a psicodinâmica e da energização à intimidação da relação médico-
-paciente. O momento frutífero da penetração da empiria magnetopática 
ocorreu pelo encontro do magnetismo animal com a filosofia da natureza 
romântica (as ideias de Mesmer se encontram com as de Schelling sobre a 
temporalização da natureza). 

Outro que contribuiu para compreensão dos vínculos afetivos mediados 
pelo olhar foi Christoph Wilhelm Friedrich Hufeland (1762-1836) em sua 
Macrobiótica ou a arte de prolongar a vida humana, 1796, concebia o todo 
da natureza sob o conceito de organismo. Para ele, há uma série evolutiva 
que vai dos minerais às plantas, aos animais inferiores, aos superiores e ao 
homem, onde se produz uma ascensão do orgânico de uma passividade 
preponderante a uma atividade preponderante. Mas até o homem, que é o 
produto evolutivo com maior índice de espontaneidade, pode ser afetado 
por estímulos simpáticos do lado de outros seres vivos, especialmente es-
tando em estados de sonho ou patológicos.

O modelo de Hufeland de “moradia fetal na mãe” oferecia uma das in-
terpretações da união entre sujeitos. Além da clausura espacial do feto, ele 
também considerava a constituição anímica da criança como uma relação 
de dependência simpática das funções do sistema nervoso central da mãe. 
Isso equivale à tese de que a mãe magnetiza o filho dentro de si e o ani-
ma com sua própria vida, superiormente organizada (feto = planta que vai 
crescendo no cerne do animal até se tornar em um animal que se abre ao 
mundo espiritual). Após o nascimento, a mãe magnetiza o filho pelo olhar, 
durante a amamentação. Na relação arcaica mãe-filho só há uma subjeti-
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vidade a disposição de dois indivíduos; a criança participa da identidade 
da existência materna até que é suficientemente maduro para possuir um 
próprio ser-para-si substancializado.

Afetos do olhar

É longa e intrincada a história do contexto simpático do olhar e dos 
vínculos por ele produzidos. A base daquilo que chamamos encanto e 
fascínio está radicada em um jogo teatral de logros e ilusões mais também 
de níveis de realidade articulados artisticamente entre si.  

Há muito tempo, os olhos são modelos orgânicos da filosofia; sua histó-
ria inclusive se relaciona aos modos do ver ou a reflexões a partir do olhar. 
“É nos olhos que está radicada uma parte da estrutura do nosso pensamen-
to, especialmente a dialética da direita e da esquerda, do masculino e do 
feminino, do direito e do oblíquo”13. 

O olhar possui potencial transformador, por que toca, ou seja, afeta e é 
afetado, remete a um campo de passagens que, a exemplo do poder conce-
bido por Nietzsche, pode variar diminuindo ou aumentando. Sua existên-
cia e fascínio dão-se entre sujeitos e entre sujeitos e objetos, de modo que 
podemos concluir que o habitat dos olhos são realidades logradas, ficcio-
nais/reais, simultaneamente. O cinema confronta a realidade e questiona: o 
que daquilo que chamamos de realidade não é logro ou ilusão?

A Teoria da Fantasia propugnada por D. Kamper não descura dos olhos 
que, segundo ele, vivem, em nossos dias, a rotina dos padecimentos: so-
frem pelo excesso, entregues a alta exposição, são reificados pelas mensa-
gens publicitárias, que descobrem modos de capturar sua atenção. Tudo 
isto sem contar a aceleração das imagens. 

De obscura, perigosa e encantada, a fantasia torna-se logro, gênero, per-
de capacidade phantasmal (sombra = assombro, espectro), e o imaginário 
decorrente da colonização da fantasia não encontra espaço para agir livre-
mente.  Talvez a principal condição da imaginação seja a liberdade. 

A ubiquidade da câmera é o movimento e o foco. O mesmo não valerá 
para os nossos olhos? Ou será que é o foco do mundo o que nos move? 
Aquela observação inicial de Habermas parece agora fazer ainda mais 
sentido. A “fala séria” perde para a “fala fictícia”devido ao magnetismo 
de nossos olhos pela segunda. Quando os “olhos” do cinema encontram 
os nossos, cria-se uma zona entremundos. Por alguns momentos breves e 
passageiros forma-se um teatro de imaginários. Outra realidade. Mas que 
realidade?
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Notas
1 Poeta, jornalista, editor e professor de Estética na Faculdade de Comunicação 
da Universidade de Brasília (UnB). Coordenador do Núcleo de Estudos e Pesqui-
sas em Comunicações Poéticas – Com Versações.  Coordenador da linha Imagem 
e Som do PPG/FAC/UnB.
2 Graduado em Letras/Português (UnB), Mestre em Teoria Literária (UnB), atu-
almente é professor do curso de Cinema e Mídias Digitais do Instituto de Ensino 
Superior de Brasília (IESB). Doutorando da linha Imagem e Som do PPG/FAC/
UNB. 
3 Graduado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Brasília (1997); 
Mestre em Comunicação na área de cultura contemporânea, imagem, som, crí-
tica e produção de sentido, também pela UnB (2003); Professor de Estética da 
Comunicação do Centro Universitário Euro-Americano. Doutorando da linha 
Imagem e Som do PPG/FAC/UNB.
4 Cf. MORIN, E. O Cinema ou o homem imaginário. Lisboa: Relógio D’água, 
1999, p.28.
5 O amálgama denso, implicado e intrincado, Habermas chamou de “contextu-
alismo radical”, obviamente se referindo ao modelo literário de Italo Calvino. 
Podemos experimentá-lo aqui em relação à arte cinematográfica. O que Calvino, 
especialmente no romance Se um viajante numa noite de inverno (1979), demons-
trou, segundo Habermas, foi a necessidade do narrador não se perder em meio à 
diversidade de focos, tantas são as entradas e saídas, os diversos subconjuntos no 
interior do mundo e dos submundos. 

Habernas, J. Pensamento pós-metafísico. Op. cit., p.240.
6  “A linguagem [literária/cinematogtráfica] pode se tornar autônoma (...) assu-
mindo forma de destino epocal do ser, de delírio dos significantes e, assim re-
trabalhada, superar as fronteiras entre o significado textual e metafórico, entre a 
lógica e a retórica, entre a fala séria e a fictícia.” Idem., p.237
7 CYRULNIK, Boris. Do Sexto Sentido – O Homem e o Encantamento do Mundo.  
Lisboa: Instituto Piaget, 1999.
8 CIRULNYK. B. Idem. p.247.
9 Idem.
10 Filósofo e biólogo. Pesquisador de Ciências Naturais da Royal Society de Cam-
bridge University. Cf. www.sheldrake.org/homepage.html
11 Cf. Theologia platonica ou De immortalitate animarum
12 Sua tese na Medicina chamou Dissertatio physico-medica de planetarum in-
fluxu. Nela, Mesmer trata da influência dos planetas sobre o corpo. Foi aqui que 
usou pela primeira vez  conceito de fluído universal.
13 SLOTERDIK, P. Crítica da razão cínica. Lisboa: Relógio D’água, 2011, p.197.
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Cláudia Dalla Rosa Soares

Gianni Vattimo: 
Experiência estética 

como crítica à violência 
metafísica¹

Na segunda metade do século XX, inaugura-se certa orientação filosó-
fica como expressão de uma outra forma de se pensar, despojada das ca-
racterísticas autoritárias do pensamento fundacionista, a saber, o pensiero 
debole. Tal proposta filosófica, na qual se insere o filósofo Gianni Vatti-
mo (1936- ), segue uma orientação estético-hermenêutica como resposta 
aos problemas atuais, considerando as mudanças socioculturais ocorridas 
na contemporaneidade. Segundo Vattimo, no presente, vivencia-se uma 
transformação no modo de se conceber a verdade: compreende-se que o 
verdadeiro não possui mais uma natureza metafísica ou lógica, mas é re-
sultado de um processo de verificação que se dá de acordo com as circuns-
tâncias, sendo assim de natureza retórica. 

Dessa forma, a verdade se dá sempre em um determinado horizonte his-
tórico-cultural, como espaço da liberdade das relações interpessoais, das 
relações entre as culturas e as gerações (VATTIMO, 92, pp.25-6). Gianni 
Vattimo defende que, por meio de tal concepção de verdade, as verdades 
singulares podem ser libertadas do “mito da unidade” (sistema, totalidade), 
mas não em um sentido metafísico de um acesso originário que desvalori-
za o processo de verificação das verdades concretas.

Doutoranda UERJ, Bolsista-CAPES
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Nesse sentido, é relevante mencionar o lugar paradigmático ocupado 
pela experiência artística. Para Vattimo, a arte é experiência de verdade 
não apenas do ponto de vista da filosofia hermenêutica, mas justamente 
como experiência de verdade, a arte provoca uma fragilização da própria 
(noção de) verdade. (AMOROSO, 2008, p.17).

É  importante ressaltar  que se  a hermenêutica  forneceu à filosofia 
ferramentas conceituais para repensar a experiência estética como uma 
experiência genuína da verdade, em virtude de sua ideia de verdade como 
um encontro com o outro, (...) é justamente a fidelidade aos dados da 
experiência estética,  como se configurou  à luz  do desenvolvimento 
concreto das artes do nosso século,  que pôde permitir à reflexão her-
menêutica de se abster de cair na  lógica da continuidade e da identi-
dade. Hoje é, precisamente, a arte que se apresenta como o  local pri-
vilegiado da negação da identidade e, portanto, do evento de verdade2. 
(VATTIMO, 2010, p.136).

Vattimo defende que já na modernidade havia uma centralidade do es-
tético no que concerne à compreensão do “sentido do ser” nesse momento 
histórico. Isso porque, pensando-se o nexo entre arte e ciência, entre Esté-
tica e racionalismo, a arte sempre se relacionou com a função de antecipar 
o novo, isto é, o valor fundamental com base no qual a própria Moderni-
dade pode ser definida. (AMOROSO, 2008, p.17). Daí a arte e os artistas 
possuírem uma função de antecipação, modelo, prelúdio da essência da 
Modernidade, pois

enquanto para a maior parte da idade moderna as descobertas das ca-
beças mecânicas ainda foram limitadas pelo valor de “verdade” ou pelo 
valor de “utilidade para a vida”, essas formas de arraigamento meta-
físico, caíram muito antes, pondo a arte, desde o princípio da idade 
moderna, ou, em todo caso com grande antecedência (...) na condição 
de desarraigamento em que a ciência e a técnica se encontram apenas 
hoje3. (VATTIMO, 1991, p.110).

 

É importante observar que também a passagem da modernidade à pós-
-modernidade se anuncia, segundo Vattimo, de modo particularmente 
evidente e antecipador, na experiência estética. Para Vattimo, a experiência 
estética é uma maneira de se experimentar outras formas de existência, 
outros modos de vida diferentes: permite-nos viver outros mundos possí-
veis, ressaltando os aspectos de relatividade, contingência e o caráter não 
definitivo do mundo no qual estamos inseridos.. Assim, o sentido profun-
do da experiência estética consiste em sua capacidade de se fazer viver, na 
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dimensão imaginária, outras possibilidades de existência, dilatando desse 
modo os limites daquela possibilidade específica que, na cotidianidade, re-
alizamos. (VATTIMO, 1989, pp. 96-7). Dessa maneira, as obras de arte e 
a experiência estética revelam que a ultrapassagem da ordem metafísica é 
possível. 

Todavia, deve-se indagar: que modelo artístico deve-se seguir? Tal mo-
delo é, certamente, aquele das vanguardas, sobretudo em seus aspectos de 
ruptura à continuidade, seja essa compreendida como ruptura com a tra-
dição ou como recusa de uma prática artística (e também social) que tende 
à produção de obras (ou situações) harmoniosas. A Vanguarda é compre-
endida como capacidade de fazer algo acontecer por meio de escândalos 
gerados, tanto por inovações linguísticas como por engajamentos políti-
cos e ideológicos. Experiencia-se assim o acontecimento da verdade como 
produção de diferenças, distâncias, descontinuidades (VATTIMO, 2010, 
pp.134-5), destacando, dessa forma, a capacidade subversiva e a função 
“des-identificante” da arte.

Para Vattimo, o fim da Modernidade pode ser indicado, do ponto de 
vista da estética, por meio do fim das belas artes: a própria noção de “arte 
bela” torna-se obsoleta (mediante a erosão realizada pela Vanguarda). 
(ROVATI, 2008, p.17). A passagem da modernidade à pós-modernidade se 
anuncia de modo evidente na experiência estética. Daí ele afirmar: 

Compartilho completamente a ideia de uma continuidade entre as ex-
periências artísticas da Vanguarda e aqueles pensadores que refletem 
sobre o fim do moderno (ou da metafísica, ou da objetividade...). (...) Se 
hoje a arte de Vanguarda me diz alguma coisa (...) não é tanto porque 
esta se proponha a romper os cânones artísticos passados, mas porque 
por essa via ela é capaz de propor (produzir?) um mundo diferente4. 
(VATTIMO; OCONE, 2011).

Vattimo, contudo, destaca que, a contemporaneidade, é o momento em 
que realmente se concretiza a passagem da modernidade à pós-moder-
nidade. Tal acontecimento relaciona-se não mais com a experiência das 
Vanguardas, mas com o advento dos meios de comunicação de massa.  
Segundo Vattimo, o desenvolvimento da comunicação telemática e suas 
“novas representações da realidade” conduziram o debate filosófico para 
fora dos parâmetros modernos: os media põem em questão a própria noção 
de “realidade”.  Ora, os mass media  “anulam” a “sensação de realidade” no 
sentido da crença em uma ordem hierárquica e imutável das coisas. Daí a 
defesa vattimiana da sociedade da comunicação generalizada como uma 
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sociedade mais complexa, até mesmo caótica, na medida em que ocorre 
uma fragmentação dos “valores estéticos” e certa “esteticidade difusa”. 

Vattimo destaca a “estetização-desrealização” [estetizzazione-dereali-
zzazione] como elemento distintivo do presente. A cultura, na contempo-
raneidade, não é distinta da estetização.

Na sociedade da comunicação generalizada e intensamente difundida, a 
“cultura” (...) é um conjunto em que é difícil, ou até mesmo impossível, 
isolar valores, objetos e obras que se destaquem do pano de fundo [sfon-
do]; tudo, ao contrário, contribuí para construí-lo em plena sintonia 
com a publicidade, com a “confecção” esteticamente prazerosa de men-
sagens, notícias, propaganda política, representação de mercadorias ou 
modo de ser desejáveis. (VATTIMO, 2007, pp.26-7). 

A estetização é compreendida, por Vattimo, como a modificação da 
vida individual e social pelas formas de comunicação modernas. Para ele, 
vivemos em uma sociedade em que os significados se multiplicam, se acu-
mulam e vem postos à venda “naquela espécie de supermercado das formas 
de vida que é a publicidade”, compreendida como propaganda e promo-
ção comercial que transmite estilos de comportamento e status symbols; e 
como a midiatização da experiência que produz a fragilização do sentido 
mediante a proliferação de histórias. (VATTIMO, 1990, pp.19-20). Há, as-
sim, em nossa sociedade,   uma fragmentação dos “valores estéticos”, um 
tipo de “esteticidade difusa”, não porque nossa existência seja mais bela, 
mas porque a quantidade de valores estéticos aumenta progressivamen-
te. Circulam muitos produtos, muito mais “valores estéticos” e, ao mesmo 
tempo, a sua intensidade diminui. 

Em virtude de a mídia distribuir informações, entretenimento e cul-
tura, sempre sob os critérios gerais de “beleza”,Vattimo identifica os mass 
media com o estético. Ora,

não é tão difícil admitir semelhante identificação, se levar-se em conta 
que, além de e mais profundamente que distribuir informação, a mídia 
produz consenso, instauração e intensificação de uma linguagem co-
mum no social. (VATTIMO, 1991, p.63).

Os mass media são compreendidos, por Vattimo, não apenas como um 
meio para a massa e a serviço dela, mas como o meio da massa, uma vez 
que constituem a esfera pública dos gostos e dos sentimentos.

Nesse sentido, Vattimo destaca os aspectos positivos da intensificação 
dos fenômenos comunicativos, opondo-se assim à ideia da homologação 
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geral da sociedade. Vattimo sustenta que Adorno, com suas teses apocalíp-
ticas acerca dos meios de comunicação de massa, não foi capaz de reconhe-
cer que o sistema de comunicação mass midiático tende a dar a palavra a 
minorias e visibilidade às subculturas. Vattimo afirma ainda que a “socie-
dade do espetáculo” não é apenas a sociedade das aparências manipuladas 
pelo poder; é também a sociedade em que a realidade se apresenta com 
características mais brandas e fluidas, em que a experiência pode adquirir 
os aspectos da oscilação, do desenraizamento e do jogo.  (VATTIMO, 1989, 
p.82).

Conforme Vattimo, tal experiência (de desenraizamento, de oscilação) é  
constitutiva  da arte contemporânea.  Nesse sentido, ele defende:

A “verdade” possível da experiência estética da modernidade avançada 
é provavelmente o “colecionismo”, a mobilidade das modas, também 
o museu; e ao afinal, o próprio mercado, como lugar de circulação de 
objetos que  tem desmistificado a referência ao valor de uso e são puros 
valores de troca: não necessariamente apenas de troca monetária, mas 
de troca simbólica, são status symbols, cartões de identificação de gru-
pos5. (VATTIMO, 1989, p.96).

Todavia, Vattimo não compreende tal mudança, na forma da experiên-
cia estética, de maneira negativa. Pensa, ao contrário, que 

se não podemos (mais?) nos iludir de desvendar as mentiras das 
ideologias atingindo um fundamento último e estável, podemos, 
porém, explicitar o caráter plural das “narrações”, fazê-lo agir como ele-
mento de libertação da rigidez das narrações monológicas, dos sistemas 
dogmáticos do mito. (...) O sistema media-ciências humanas quando 
funciona da melhor maneira, como emancipação, só enquanto se põe 
em um mundo menos unitário, menos certo, portanto também muito 
menos tranquilizador que aquele do mito6. (VATTIMO, 1989, pp.40-1). 

Daí Vattimo defender que o sentido emancipador dos mass media con-
siste na libertação das diferenças, das múltiplas racionalidades “locais”, do 
dialeto, mas não no sentido de garantir às minorias um reconhecimento e 
uma “autenticidade” por meio da qual cada um manifestaria (metafisica-
mente) o que cada um “verdadeiramente” é: homossexual, mulher, negro, 
etc. Por conseguinte, o sentido emancipador remete, ao contrário, ao de-
senraizamento. Vattimo argumenta:

Se falo o meu dialeto, afinal, num mundo de dialetos, também estou 
consciente de que ele não é a única “língua”, mas precisamente um dia-
leto entre outros. Se professo meu sistema de valores- religiosos, estéti-
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cos, políticos, étnicos- neste mundo de culturas plurais, terei também 
uma consciência aguda da historicidade, contingência e limitação de 
todos os sistemas, a começar pelo meu7. (VATTIMO, 1989, p.18).
 

Nesse sentido, para Vattimo, as possibilidades emancipatórias, no mun-
do pós-moderno da comunicação generalizada, consistem na derrubada 
da ideia de uma racionalidade central na história. O mundo da comunica-
ção generalizada explode como uma multiplicidade de racionalidades “lo-
cais” que finalmente não são (mais) silenciadas e reprimidas pela ideia de 
que só exista uma única forma verdadeira de humanidade a realizar, com 
prejuízo de todas as peculiaridades, de todas as caracterizações limitadas, 
efêmeras, contingentes. 

Vattimo sustenta, com efeito, que o ultrapassamento da metafísica, o 
qual a filosofia aspira é possível somente nas novas condições de existência 
que são determinadas pelas tecnologias comunicativas. (VATTIMO, 2000, 
p.109) Por isso hoje a humanidade deve elevar-se ao nível de suas possi-
bilidades tecnológicas, imaginando um ideal de homem que compreen-
da profundamente tais possibilidades. Nesse sentido, Vattimo defende a 
radical estetização da existência, que se opõe às resistências residuais, às 
nostalgias realistas e à necessidade neurótica de horizontes reconfortantes 
e disciplinantes(VATTIMO, 2000, p.119), pois viver neste mundo múltiplo 
significa fazer experiência da liberdade como oscilação continua entre per-
tença e desenraizamento. (VATTIMO, 1989, p.19).

Notas

1 Este artigo advém das pesquisas realizadas em minha dissertação Estética e este-
tização no pensiero debole de Gianni Vattimo: uma investigação crítica, defendida 
em fevereiro de 2012. É importante destacar que a tradução dos textos de Vattimo 
foram realizadas pela autora.
2 “It’s important to underscore that if hermeneutics has provided philosophy with 
the conceptual tools to rethink aesthetic experience as a genuine experience of 
truth, by virtue of its idea of truth as an encounter the other hermeneutics, it is 
precisely the fidelity to the data of aesthetic experience as it has appeared in the 
light of the concrete unfolding of the arts of our century can enable hermeneutic 
reflection to abstain from falling into the logic of continuity and identity. Today it 
is precisely art that presents itself as the privileged site of the negation of identity, 
and therefore of the event of truth. This can be illustrated in many ways”.
3 “Mentre per gran parte dell’età moderna le scoperte delle ‘teste meccaniche’ sono 
state limitate e guidate ancora, sul piano della scienza e su quello della tecnica, dal 
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valore ‘verità’ o dal valore ‘utilità per la vita’, per le arti belle queste  limitazioni, 
queste forme di radicamento metafísico sono cadute molto prima, ponendo l’arte, 
fin dall’inizio dell’età moderna o comunque con molto anticipo (…) nelle con-
dizione di sradicamento in cui scienza e tecnica si trovano esplicitamente oggi”.
4 “Condivido in pieno l’idea di una continuità tra le esperienze artistiche d’avan-
guardia e quella lignée di pensatori che riflettono sulla fine del moderno (o della 
metafisica, o dell’oggettività...). (...) Se oggi l’arte d’avanguardia mi dice qualcosa 
...) non è tanto perché essa si proponga di sconvolgere i canoni artistici traman-
dati, ma perché per questa via essa è in grado di proporre (produrre?) un mondo 
diverso”.
5 “La ‘verità’ possibile della esperienza estética tardo-moderna è probabilmente il 
‘collezionismo’, la mobilità delle mode, il museo anche; e alla fine, lo stesso merca-
to, come luogo di circolazione di oggetti che hanno demitizzato il riferimento al 
valore d’uso e sono puri valori di scambio: non necessariamente solo di scambio 
monetário, ma di scambio simbólico, sono status symbols, tessere di riconosci-
mento di gruppi”.
6 “se non possiamo (più?) illuderci di svelare le menzogne delle ideologie rag-
giungendo un fondamento ultimo e stabile, possiamo però esplicitare il carattere 
plurale dei ‘racconti’, farlo agire come elemento di liberazione dalla rigidità dei 
racconti monologici, daí sistemi dogmatici del mito. (...) Il sistema media-scienze 
umane, quando funziona al meglio, come emancipazione solo in quanto si colloca 
in un  mondo meno unitario, meno certo, dunque anche assai meno rassicurante 
di quello del mito”.
7 “Se parlo il mio dialetto, finalmente, in un mondo di dialetti, sarò anche consa-
pevole che esso non è la sola ‘lingua’, ma è appunto un dialetto fra altri. Se professo 
il mio sistema di valori- religiosi, estetici, politici, etnici- in questo mondo di cul-
ture plurali, avrò anche un’acuta coscienza della storicità, contingenza, limitatez-
za, di tutti questi sistemi, a cominciare dal mio”.
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Henrique Rocha de Souza Lima

Por uma filosofia da 
dinamite: a propósito do 

rosto da divindade e de sua 
possível implosão segundo 

Deleuze e Gattari

Podemos perceber em Deleuze e Guattari a elaboração de uma etologia, 
que diz respeito, também, mas não apenas, à etologia que se ocupa dos 
insetos, das aves, e mesmo dos seres humanos, mas uma etologia dos pró-
prios conceitos. Desse ponto de vista, a vida de um conceito pulsa, não na 
suposta determinação de um objeto ao qual o conceito se reportaria, mas 
nas conexões pelas quais tal ou tal conceito é feito. A vida do conceito e sua 
“garra” são temas dos quais Deleuze sempre se ocupou desde. O conceito, 
ele mesmo, aparece em diversos contextos, transita por diversos ambientes, 
com os quais estabelece uma espécie de simbiose. Sendo frequentado pelos 
conceitos, os meio ambientes visitados nutrem a composição do próprio 
conceito, e estendem o seu alcance. Donde, a pergunta que teria um cai-
mento mais justo na abordagem de Deleuze e Guattari seria, talvez, não o 
que este conceito quer dizer, mas com o que este conceito se conecta? Quais 
são as suas interfaces?1

A rápida abordagem que propomos aqui do conceito de rosto se faz nas 
interfaces que os autores estabelecem com o Cinema, a Literatura e a Mú-
sica. Não deixando de lembrar que o rosto é composto também de diversas 
conexões com as artes visuais – notadamente a pintura e o desenho; e a 
Etnologia e a Psicanálise.
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O texto Ano Zero: Rostidade, junto do qual foi produzido este trabalho, 
é um legítimo texto de Crítica. Crítica, tanto no sentido de uma força na 
direção de provocar uma ruptura e um distanciamento; quanto no sentido 
de algo que se coloca enquanto um dispositivo cuja operacionalidade pode 
ser, no limite, a de uma autopoiese do pensamento.

Mas bem à maneira de Deleuze e Guattari, esta crítica não nos condu-
zirá à via do juízo – ao sistema do juízo -, mas, antes, e deliberadamente, à 
percepção de movimentos sutis, silenciosos2. E é por isso que o nosso texto 
não se chama mais, “por uma filosofia da dinamite...”, e sim “por uma filo-
sofia do vírus”, ou do “contágio”, por uma filosofia da captura e do contágio, 
afinal, uma dinamite sugere um evento assaz escandaloso, uma vez que 
este texto quer cuidar do silêncio e de seus processos.

Estes movimentos silenciosos chegam a ser narrados por Deleuze como 
uma espécie de lógica de síntese entre diferentes vetores. Sínteses tempo-
rais entre forças de naturezas diferentes (heterogêneas). Como num Sinte-
tizador, que, silenciosamente produz artificialmente freqüências, e todo um 
jogo de intermodulação entre elas.

Há uma página de Deleuze e Guattari em que a própria filosofia é con-
cebida como uma espécie de sintetizador, um oscilador, um modulador de 
freqüências3. O próprio pensamento, de acordo com a narrativa conceitual 
desses autores, ganha o aspecto, de algo muito diferente de um ponto dis-
creto, ou seja, uma consciência que se autodetermina; aparecendo como 
sendo também, e de direito, uma matéria indeterminada, anônima, um 
feixe de ondas em propagação; e como tal, se fazendo por ciclos; de com-
pressão e dilatação, de adensamento e rarefação, de sístole e diástole; e toda 
esta dinâmica de ciclos, se efetuando segundo uma determinada velocida-
de, que por sua vez, exerce um papel decisivo no desenrolar destes ciclos e 
oscilações. 

Esse fluído indeterminado vive por entre sínteses temporais. Deleuze 
manifesta que o que ele quer chegar a pensar é um tipo de síntese através 
da qual o pensamento possa nascer nele mesmo. A condição desta gênese 
do pensamento toma o aspecto de uma repetição, na qual o pensamento 
é incapaz de reconhecer um quadro de causalidades fechadas, incapaz de 
reconhecer qualquer quadro de significações que se apresente como óbvio, 
evidente, naturalizado. “Um pensamento sem uma imagem prévia de si 
mesmo” é como Deleuze chama o momento de gênese para o qual ele quer 
fornecer conceitos. O fluxo indeterminado quando de sua potência de gê-
nese.



358

Então, gostaria de apresentar aqui um tema de Deleuze, que pode ser 
dito mais ou menos assim: o pensamento é, no limite, uma experiência 
rítmica.

Mas, o que é o ritmo para Deleuze? A que tipo de síntese temporal cor-
responde a noção de ritmo construída por este filósofo? Palavras rápidas: 
O ritmo é um intermezzo em que o Tempo é experimentado sem nenhuma 
intervenção prévia do Número. O correlato do ritmo ou do intermezzo 
é uma síntese temporal que não passa pela idéia de um “todo orgânico”. 
Por enquanto, guardem a idéia de que o ritmo é um intervalo, no qual a 
experiência temporal não deriva, nem de determinações discursivas, nem 
das estruturas de síntese regidas pela memória.

Esta individuação do pensamento que não passa por nenhuma idéia que 
seja correlata de uma forma ou de uma substância é a individuação que vai 
desaparecer com a intervenção do rosto (a “rostificação”). Uma pequena 
frase, recorrente no platô é a seguinte: “o rosto não opera por semelhança, 
mas por uma ordem de razões”.

A questão toda passa a ser o modo segundo o qual se entende o funcio-
namento desta “ordem de razões” – como visualizamos, como narramos 
para nós mesmos este funcionamento. Nesse contexto, Deleuze e Guattari 
vão colocar em jogo a noção de traços de rostidade. E vão linkar esta no-
ção, vão ligá-la, endereçá-la à memória. A memória nos habita sob a forma 
do fragmento. Ao se atualizar, ela preenche o pensamento presente com 
fragmentos, traços mnemônicos que se integram formando, no presente, 
uma cena, no interior da qual é possível surgir uma voz, vivida como a voz 
de um eu. É um longo caminho, ou: há uma complexificação enorme dos 
elementos (as linhas de força) em jogo nas condições segundo as quais uma 
consciência representa-se para si mesma. A rostidade como “ordem de ra-
zões” que condiciona esta representação, é agora apresentada pelos autores 
como sendo consituída por pelo menos 6 linhas: uma linha de musicalida-
de, uma linha de picturalidade, linha de paisageidade, linha de rostidade, 
linha de consciência, linha de paixão.

É um quadro complexo, em que o regime do significante coexiste com 
toda sorte de elemento estético disparador de sensação e sentido. Esse 
quadro exerce uma “função temporal antecipatória”. E, antecipando-se 
“marca a origem de uma escala de intensidade, ou faz parte dessa escala, 
incita a linha que os rostos seguem, na medida também em que eles se 
aproximam do buraco negro como término: close”4.

Então o desafio aflora: para alcançar o conceito de rosto, o pretendente 
à filosofia é desafiado a re-configurar sua própria concepção de signo, e a 
concepção do signo com o qual a própria filosofia pode operar. Como se ele 
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perguntasse: “meu amigo, você é capaz de deslizar um pouquinho mais?”. 
Ano Zero: Rostidade coloca em jogo o signo cinematográfico, não como um 
objeto de comentário, mas como um operador lógico5.

O cineasta brasileiro Júlio Bressane, ao escrever um pequeno texto a res-
peito de Deleuze, produziu também uma pequenina frase 6, que eu gostaria 
de trazer aqui: “Com ele [Deleuze], o signo cinematográfico contaminou a 
filosofia.”7

 
Bom, retomando: o pensamento é uma matéria móvel; o rosto contrai 

– no sentido em que ele mobiliza os agentes de segmentação formarão a re-
presentação de uma cena; o ritmo diferencia – no sentido em que encontra 
sua consistência lógica num movimento real, irredutível a um predicado 
qualquer, é o correlato de uma gênese do pensamento “sem imagem”. De 
um lado, síntese temporal da memória; de outro, síntese da “insuficiência 
da memória”.

Mas Deleuze e Guattari sabem que o mais interessante deste cenário 
conceitual não mora na ordem do “puro conceito”: ele precisa adquirir sua 
consistência em outro lugar: num processo; ou num acontecimento. Então 
os autores mesmos trazem ao texto um processo: a paixão do monsieur 
Swann por Odette.

Swann tem uma característica: a mulher que ele ama, ele a mistura a 
todo o seu “conhecimento”.  Todo o seu “saber”. 

Toda a sua erudição, todas as referências que ele tem sobre pintura, so-
bre literatura, sobre música, etc, vêm se agregar à mínima recordação ou 
à uma mínima projeção imaginária que ele faz da mulher. A imagem da 
mulher, então, não aparece sem ser enredada numa série de camadas: uma 
linha pictórica, uma linha musical, etc – segundo uma “ordem de razões”; 
e vice-versa, ou seja, as próprias pinturas, as próprias músicas elas mesmas 
não serão vividas sem que se agreguem a elas a lembrança da mulher. Ou 
seja, uma música, que, aliás, não sou eu, é ela (ela quem? uma música...), já 
está altamente codificada por mim.

E nesta situação, em que uma música já não consegue ser escutada, por 
estar tapada por uma narrativa interior, por paixão subjetiva (isto é: está 
vinculada a um quadro de significações, enredada num conjunto de causa-
lidades), Deleuze e Guattari têm uma consideração a fazer:

Eis aí o esteticismo, o amadorismo de Swann: é preciso, sempre, que 
alguma coisa o lembre de outra coisa, em uma rede de interpretações 
sob o signo do significante. (...) um rosto deve ‘lembrá-lo’ de um quadro, 
de um fragmento de quadro. Uma música deve deixar escapar uma pe-
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quena frase que se conecta com o rosto de Odette, a ponto de a pequena 
frase não ser mais do que um sinal.

Quando uma pequena frase, não é mais do que um sinal. Não é mais do 
que um sinal. Não é mais do que um sinal8. Penosa existência, esta em que 
uma pequena frase musical é sempre remetida a uma origem, uma finalida-
de, um predicado, uma memória. Deleuze e Guattari chegam a dizer que, 
enquanto Swann permanece num regime de sínteses derivadas unicamen-
te da memória subjetiva, ele não sai de um “buraco negro da subjetividade, 
da consciência e da memória, do casal e da conjugalidade” 9. Mas eis que 
Swann experimenta um outro movimento:

Mas, num terceiro momento, no fim de sua longa paixão, Swann vai a 
uma recepção na qual vê primeiramente o rosto dos empregados e dos 
convidados se desfazer em traços estéticos autônomos: como se a linha 
de picturalidade reencontrasse uma independência, ao mesmo tempo 
para além do muro e fora do buraco negro. Em seguida, é a pequena 
frase de Vinteuil que reencontra sua transcendência e reata com uma 
linha de musicalidade ainda mais intensa, a-significante, a-subjetiva. E 
Swann sabe que ele não ama mais Odette.

Swann faz então uma travessia decisiva. Mas o que se passou? Algo na 
ordem de razões foi desestabilizado. Quero chamar a atenção para o se-
guinte: nessa desestabilização, a experiência da relação entre a linha musi-
cal e a produção do sentido, muda a ponto de Deleuze e Guattari dizerem 
que, por um momento, Swann “atravessou o rosto”. Atravessou o muro do 
significante, dissolveu o buraco negro de um inferno interior. É a um só 
tempo que Swann deixa de amar Odette e deixa de ser um querelante10.  

Tendo como critério esta ultrapassagem, Deleuze e Guattari trazem ao 
texto, para contrastar com a literatura francesa, algumas produções da li-
teratura anglo-americana, sobretudo Henry Miller e D.H Lawrence, que 
proliferam personagens que não fazem a travessia uma vez, mas que vivem 
a travessia como a condição de sua própria saúde. E o tema do platô passa a 
ser o amor. Quanto a este tema, é impressionante como Deleuze e Guattari 
captam o temperamento de D.H Lawrence. E é de Lawrence que eles tra-
zem o tema que ensaia os movimentos finais do texto da rostidade. Tema ao 
qual fiz alusão quando disse a palavra “implosão”. Desfazer o rosto, o texto 
diz, não é questão de retomar uma cabeça primitiva; como quem procura 
redenção no ideal de um outro lugar, onde tudo é mais claro, e puro. A 
dissolução de uma ordem de razões não se faz fingindo que ela não existe, 
se faz jogando com ela, modulando-a.
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Parece que a aposta dos autores é a de que a dissolução de causalidades 
fechadas pode lançar o pensamento a vias pelas quais ele não passa ordina-
riamente, e pelas quais uma ampliação do espectro da própria vida psíqui-
ca pode ser percebido. O problema então passa a ser muito sutil. O de uma 
sabedoria prática. Escutar. 

O platô da rostidade se despede com questões que nos parece encami-
nhar o pensamento e a própria filosofia, a um tipo de postura prática com 
relação à noção de voz. Uma “espreita”. Sob o signo da diferença implica-
da, o pensador é lançado a se defrontar com processos muito mais sutis, 
mais insidiosos e mais silenciosos que a comunicação entre sujeitos. Me 
pergunto, então, se a esquizoanálise não seria uma espécie de filosofia da 
escuta - “nada a interpretar, nada a comunicar” – em que  o grande desafio 
não seria saber falar sobre ela, mas refinar sua própria escuta; afinal de con-
tas, chegamos ao ponto de pensar que, quando fala uma voz, subjaz uma 
terceira pessoa. Enfim, o “ultrapassamento”, o “atravessamento do muro”, 
talvez não se faça primeiramente pela produção de som, mas pela produção 
de silêncio. Aliás, o primeiro parágrafo de Mil Platôs não é aquele que co-
meça com “Escrevemos o anti-Édipo a dois...”, mas a partitura de Sylvano 
Bussotti.
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Notas
1 Em continuidade com esta Etologia do conceito, é possível também falar em 
uma tecnologia do conceito, que diz respeito ao seu funcionamento, tanto lógico 
quanto prático. E em Deleuze e Guattari, quando alcança uma consistência, um 
conceito tenderá sempre a fundir estas duas dimensões: a do lógico e do prático; 
a do conteúdo e da expressão; a da profundidade e da superfície
2 Aqui eu lembro que Deleuze, desde Diferença e Repetição, trabalha com este 
tema do agente silencioso, ou, daquilo que age silenciosamente no pensamento, e 
que lá, em Diferença e Repetição, ele chama de “pressupostos implícitos ou sub-
jetivos”.
3 Por “Sintetizador”, me refiro ao instrumento musical, desenvolvido na segunda 
metade do século XX, que é capaz de oferecer àquele que o toca, a possibilidade de 
operar uma intermodulação entre as freqüências que compõem um som,  poden-
do assim, simular outros instrumentos ou gerar novos timbres, completamente 
inauditos. Synthesizers use a number of different technologies or programmed 
algorithms to generate signal, each with their own strengths and weaknesses. 
Among the most popular waveform synthesis techniques are subtractive synthe-
sis, additive synthesis, wavetable synthesis, frequency modulation synthesis, phase 
distortion synthesis, physical modeling synthesis and sample-based synthesis. Also 
other sound synthesis methods including subharmonic synthesis used on mixture 
trautonium, granular synthesis resulting Soundscape or Cloud, are rarely used. 
A página de Deleuze à qual me referi diz o seguinte: “O sintetizador, com sua 
operação de consistência, tomou o lugar do fundamento no julgamento sintético 
a priori: a síntese aqui é do molecular e do cósmico, do material e da força, não 
mais da forma e da matéria, do Grund e do território. A filosofia, não mais como 
juízo sintético, mas como sintetizador de pensamentos, para levar o pensamento 
a viajar, torná-lo móvel, fazer dele uma força do Cosmo (do mesmo modo se leva 
o som a viajar...)”.  In: Acerca do Ritornelo, Mil Platôs, Vol.4, p.160. 
4 Mil Platôs, Vol.3, p. 53. A idéia de rosto como o efeito de um close cinematográ-
fico perpassa o platô de ponta a ponta. Sobretudo na apresentação das figuras-
-limite do rosto, as “duas figuras do destino”: há o rosto despótico significante 
terrestre, do qual Deleuze e Guattari  dirão que opera uma “função temporal 
antecipatória”; e o rosto subjetivo marinho.
5 Deleuze e Guattari misturam ao seu próprio texto um escrito de Sergei Eisens-
tein que discute proximidades entre a literatura e o cinema, notadamente a lite-
ratura de Charles Dickens, e o fio condutor da discussão é a existência de uma 
espécie de close cinematográfico na literatura de Dickens. Deleuze e Guattari 
aproveitam também a diferenciação que Eisenstein faz entre um tipo de close de-
senvolvido por D.W. Griffith e o que fora desenvolvido por ele mesmo, Eisenstein. 
O curioso é que Deleuze e Guattari pegam essa discussão e injetam na composi-
ção e na articulação de seus próprios conceitos. Se Eisenstein estava apontando a 
existência de uma zona de produção em comum entre literatura e o cinema, De-
leuze e Guattari percebem a relevância deste tema para uma discussão filosófica, 
que servirá de fio condutor da apresentação do que os autores chamaram de “as 

http://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Subtractive_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Additive_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Wavetable_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Frequency_modulation_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_distortion_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Phase_distortion_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Physical_modeling_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Sample-based_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Subharmonic_synthesizer
http://en.wikipedia.org/wiki/Trautonium
http://en.wikipedia.org/wiki/Trautonium
http://en.wikipedia.org/wiki/Granular_synthesis
http://en.wikipedia.org/wiki/Soundscape
http://en.wikipedia.org/wiki/Cloud_%28music%29
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figuras-limite” do rosto, as “duas figuras do rosto”, e também de “duas figuras do 
destino”. Cada uma dessa “figura do destino” cada uma delas correspondendo a 
um regime de signos.
6  IN: ALLIEZ, E. Gilles Deleuze: uma vida filosófica – São Paulo: Ed.34, 2000, 
p.546.
7 ALLIEZ, E. Gilles Deleuze: uma vida filosófica – São Paulo: Ed.34, 2000, p.548. 
Diríamos que o leitor sentirá as garras do conceito de rosto quanto mais ele per-
cebe neste conceito a operacionalidade de uma imagem legível (lecto-signo), de 
uma imagem-pensamento (noo-signo) e, para além de uma experiência puramen-
te empírica, a de uma imagem-tempo (crono-signo). 

8 Sinal é um signo “causado ou utilizado especialmente para suscitar uma reação 
pré-combinada e acordadada, quer em grupo, quer individualmente, sob a for-
ma de manifestações definidas da atividade humana”. Os sinais são signos que 
“levam os homens a uma ação, levam-nos a fazer ou não fazer alguma coisa. [...] 
O sinal é resultado de acordo explícito, válido para um certo grupo de pessoas; 
seu propósito é o de modificar, iniciar ou sustar uma ação; só é usado quando se 
pretende provocar o comportamento humano que ele deve suscitar.”Exemplos de 
sinais são: os sinais de trânsito, o apito do juiz que paralisa o jogo, a sirene que faz 
começar ou parar o trabalho, etc.
9 Mil Platôs, Vol. 3, p.56.
10 Deste modo, abordamos o caso Swann como o caso de uma vida psíquica que 
experimenta um modo de síntese que ressoa uma dimensão trans-individual; 
ou seja, para além das estruturas de síntese derivadas de sua memória subjetiva. 
De modo que, ao ser lançado numa dimensão histórico mundial, ele tem sua 
subjetivadade, ele tem suas estruturas que articulam a produção de sentido re-
-configuradas.
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Bruno Guimarães (UFOP)

Por trás da fantasia 
nada há para se ver

Texto dedicado ao meu amigo e 
colega Olímpio Pimenta, que me su-

geriu a leitura do artigo de Lebrun: 
Quem era Dionísio?

Resumo: Hegel foi o primeiro a entender que “por trás da assim chamada cor-
tina, que deve cobrir o interior, nada há para ver; a não ser que nós entremos lá 
dentro – tanto para ver como para que haja algo ali atrás que possa ser visto.” A 
mesma intuição aparece em sua estética ligada ao tema da morte da arte, ao co-
mentar o processo de subjetivação que a arte romântica nos legou: já não caímos 
de joelhos diante da representação do absoluto e o tempo das grandes narrativas 
também se acabou. Ainda assim, Hegel ainda encontrou na pintura holandesa do 
século XVII, um ideal fugidio próprio a seu tempo, portanto, diferente do ideal 
clássico, ao sugerir que os holandeses teriam aprendido a “apresentar” de certa 
forma, a própria impossibilidade de apresentar o absoluto.

Contudo, Hegel não foi capaz de tirar da sua tese da morte da arte todas as 
suas reais potencialidade para a vida. 

Sabemos que a tradição alemã demorou ainda algum tempo para abandonar a 
perspectiva de revelar a verdade em um mundo por detrás. O próprio Nietzsche 
só parece ter sido capaz de fazê-lo, tirando consequências para sua perspectiva 
fisiológica, ao se afastar da influência schopenhauriana e de uma primeira visão 
ainda idealizada sobre a relação entre o apolíneo e o dionisíaco.  

Este trabalho pretende mostrar como o psicanalista Jacques Lacan segue in-
tuições semelhantes às de Nietzsche ao extrair lições importantes, tanto para a 
arte quanto para o universo pulsional, da tese de que “não há outra entrada para 
o sujeito no real senão a fantasia.”

Palavras-chave: verdade; aparência, arte; vida; morte da arte; Hegel, Nietzsche; 
Lacan
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Em várias ocasiões Hegel manifestou sua aversão à Hinterweltlerei, (ao 
mundo por detrás). Ele não só referendou a crítica de Aristóteles às ideias 
separadas de Platão, mas também se propôs a superar o dualismo kantiano 
na sua famosa critica à coisa-em-si no Capítulo III,  Força e Entendimento, 
da Fenomenologia do espírito. 

O interior é posto como além. Do mesmo modo, as leis do entendimento 
são colocadas mais além dos fenômenos. O entendimento hipostasia sua 
própria reflexão, duplica a realidade e não vê que o que toma por verda-
deiro é aquilo que projeta fora no Outro, ou seja, ele não vê na Natureza 
o conhecimento de si que nela está implicado. Daí a afirmação de Hegel: 
“Fica patente que por trás da assim chamada cortina, que deve cobrir o in-
terior, nada há para ver; a não ser que nós entremos lá dentro – tanto para 
ver como para que haja algo ali atrás que possa ser visto.” (Hegel, 1988, p. 
118. [§ 165]). 

Mais tarde em seus Cursos de estética Hegel desenvolveria um comentá-
rio sobre a pintura holandesa do séc. XVII que parecia por em ação a mes-
ma lógica usada na análise desta passagem da Fenomenologia do Espírito.  
Apesar do prosaísmo do processo de subjetivação que a arte romântica nos 
legou, a saber, o fato de já não cairmos de joelhos diante da representação 
do absoluto, ou de o tempo das grandes narrativas já ter terminado, Hegel 
ainda encontrou na pintura holandesa do século XVII um ideal fugidio 
próprio a seu tempo, portanto, diferente do ideal clássico, ao sugerir que 
os holandeses teriam aprendido a “apresentar”, de certa forma, a própria 
impossibilidade de apresentar o absoluto.1

Mas talvez Hegel não tenha extraído do tema da morte da arte todas as 
consequências para vida contemporânea, incluindo suas potencialidades 
para a arte após o fim da arte.  Adorno, por sua vez, na Teoria estética, rea-
briu a discussão ao notar que: 

 
A perspectiva hegeliana de uma possível morte da arte é conforme ao 
seu ter-estado-em-devir. Que ele pensasse a arte como transitória e a 
atribuísse, no entanto, ao Espírito absoluto harmoniza-se com o caráter 
ambíguo de seu sistema, mas induz a uma consequência que ele nunca 
teria tirado: o conteúdo da arte que, segundo a sua concepção, constitui 
o seu absoluto, não é absorvido na dimensão da sua vida e da sua morte. 
A arte poderia ter o seu conteúdo na sua própria efemeridade. (Adorno, 
2008, p. 14).

Este tema já poderia nos levar diretamente à arte contemporânea e ao 
comentário de Adorno sobre o equívoco da desconsideração da arte como 
epifanias ou fogos de artifício que se consomem em sua própria aparição.  
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Mesmo porque todo um desdobramento positivo deveria ser extraído do 
problema da desartificação (Entkunstung) da arte, na medida em que reve-
laria como a desidealização da arte, com sua consequente indistinção entre 
obras de arte e objetos comuns do cotidiano, poderia ainda carregar al-
gum benefício para uma vida não inteiramente capturada pelo Status quo. 
Dialeticamente falando, apesar de estarmos sempre sujeitos à dessensibi-
lização produzida pela industrial cultural, a desartificação seria também 
uma tendência intrínseca da arte mais avançada. Finalmente, o fato de não 
precisarmos mais de um objeto artístico separado poderia indicar também 
que a arte passaria a fazer parte da própria vida. Remeto à leitura do artigo 
de Rodrigo Duarte “A desartificação da arte segundo Adorno: antecedentes 
e ressonâncias” publicado no número 2 de nossa Revista Artefilosofia, que 
aponta várias outras consequências semelhantes a partir do emparelha-
mento das teorias da arte de Hegel, Adorno e Danto. 

Para antecipar o que pretendo mostrar no final deste artigo, aproveito 
para chamar a atenção para a consideração de Lacan sobre a sublimação, 
definida em seu Seminário da ética da psicanálise, como “elevação de um 
objeto à dignidade de Coisa”. (Lacan, 1991, p. 141).

Para diferenciar sublimação e idealização Lacan diz que “a idealização 
faz com que a identificação do sujeito ao objeto intervenha, enquanto que 
a sublimação é coisa bem diferente.” (Lacan, 1991, p. 139). Essa distinção 
começa a ficar mais clara quando confrontamos dois exemplos apresenta-
dos. De um lado temos a Dama do amor cortês, de outro, uma coleção de 
caixas de fósforos que Lacan observa na casa de seu amigo Jacques Prévert. 
Assim, enquanto na idealização temos esse verdadeiro culto ao objeto na 
figura elevada e fria da Dama inatingível, no objeto elevado à dignidade de 
Coisa da sublimação temos um objeto qualquer, um ready made, que pode 
ser encontrado no cotidiano de nossas vidas. Ao comentar o arranjo da 
coleção de seu amigo, Lacan observa que

todas as caixinhas eram semelhantes e eram dispostas de uma maneira 
extremamente graciosa que consistia no fato de que, cada uma tendo 
sido aproximada da outra por um ligeiro deslocamento da gaveta inte-
rior, se encaixavam umas nas outras, formando uma fita coerente que 
corria sobre o rebordo da lareira (Lacan, 1991, p. 143). 

Percebemos assim que a disposição desses objetos não reproduz nenhu-
ma espécie de modelo, nenhuma significação passível de reconhecimento. 
Este arranjo demonstra que “uma caixa de fósforos não é simplesmente 
algo com uma certa utilidade”, em outras palavras isto demonstraria que  
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“o caráter completamente gratuito, proliferante e supérfluo, quase absurdo, 
dessa coleção visava, com efeito, sua coisidade de caixa de fósforo.” (Lacan, 
1991, p. 143 – 144). Entretanto, Lacan percebe aí como é possível um gozo 
irredutível ao útil,  no melhor estilo da doutrina kantiana do “interesse 
desinteressado” estético2, ou seja, um interesse por um objeto capaz de car-
regar consigo nossa fantasia em um  investimento libidinal não estereoti-
pado. 

Não é sem razão que alguns anos mais tarde Lacan apresentaria a “pul-
são escópica” como paradigma da pulsão. No seu Seminário 11: os quatro 
conceitos fundamentais da psicanálise, ele diz que o essencial para que ocor-
ra a satisfação não é o objeto, e sim que a pulsão chegue a seu alvo. (Lacan, 
1988, p. 157). Ele lembra, a propósito da diferença entre as palavras goal e 
aim, da língua inglesa, que o alvo pode ser o aim, ou seja, o próprio trajeto. 
É por isso que a pulsão, parcial por definição, poderia ser satisfeita sem que 
houvesse a totalização biológica de qualquer função, assim, o verdadeiro 
alvo seria seu retorno em circuito. Lacan propõe que a “pulsão escópica” 
fosse tomada como paradigmática, pois, através da antinomia entre a vi-
são o olhar seria possível reconhecer o que Freud adiantava a propósito do 
perdido.3 Em outras palavras, com a pulsão escópica perceberíamos que o 
olhar é influenciado pelo objeto perdido, pois a fantasia sempre nos ajuda a 
projetar naquilo que vemos o que queremos encontrar.

Voltando agora a crítica à Hinterweltlerei, ao mundo por detrás, é pre-
ciso reconhecer que, apesar de Hegel, a própria tradição filosofia alemã 
demoraria ainda algum tempo para abandonar a perspectiva de revelar a 
verdade em um mundo por detrás. O próprio Nietzsche só parece ter sido 
capaz de fazê-lo, tirando consequências para sua perspectiva fisiológica, ao 
se afastar da influência schopenhauriana e de uma primeira visão ainda 
idealizada sobre a relação entre o apolíneo e o dionisíaco.  

Remeto os leitores ao texto Gerard Lebrun: “Quem era Dionísio?”, pu-
blicado recentemente em uma coletânea de artigos intitulada A Filosofia 
e sua história. Neste texto Lebrun nos mostra justamente como, em um 
primeiro momento, o Nietzsche de O Nascimento da tragédia, de 1871, 
promovia Dionísio em detrimento de Apolo a partir da base do plano de 
trabalho de Schopenhauer que opunha vontade/aparência e coisa-em-si /
fenômeno. Nesta vertente se fazia necessário situar a arte, ou a imitação das 
aparências, como destinada a distrair o homem de sua condição, ou ainda 
do “ente verdadeiro”, abaixo da superfície. Entretanto, já em sua “Tentativa 
de autocrítica” que prepara a segunda edição de O Nascimento da tragédia, 
o próprio Nietzsche haveria de recusar esta linguagem, bem como a ilusão 
que o acometia pela proximidade com Wagner.  Como nos mostra Lebrun, 
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a partir de 1876 Nietzsche começa a perceber essa “decadência”, justamente 
por não ter analisado minuciosamente a noção de dionisíaco por ele intro-
duzida, o que o levou a ter feito “sair de [si] a música de Wagner, nela vendo 
a expressão de uma potencia dionisíaca da alma...”4 

 Segundo Lebrun, uma reviravolta levaria Nietzsche a perceber que Dio-
nísio já não revelaria verdade alguma: “grande mestre das técnicas de ilu-
são, ele nos convence apenas de que nossa condição é a mentira.” Mesmo 
porque “a necessidade de mentir-para-viver já não se deve, por princípio, à 
necessidade que o homem tem de mascarar o aspecto terrível da existência.” 
(Lebrun, 2006, p. 374). O mentir tampouco seria uma ação de exclusiva de 
Apolo. É “o próprio Dionísio que nos leva a mentir, quer dizer, a não poder 
viver senão forjando a ilusão e inventando perspectivas” (Lebrun, 2006, 
p. 374 – 375). Lebrun demonstra que, ainda que a embriaguez tenha sido 
considerada, antes, como disposição característica do dionisíaco, o que fica 
finalmente claro em O crepúsculo dos ídolos, por exemplo, é que Apolo e 
Dionísio nascem da mesma pulsão ou da mesma condição fisiológica indis-
pensável a toda a arte. Não se trata mais em absoluto de evitar alguma coisa 
insuportável, mas de dar expressão à força criativa e transformar valores. 

Se reconhecermos com Nietzsche a existência de vários tipos de menti-
ra, dentre elas aquelas que apresentam simulacros como sendo a única rea-
lidade, talvez sejamos levados a perceber que a engenhosa especificidade de 
Platão foi justamente a construção de uma nova ficção com a pretensão de 
não ser apenas uma nova ilusão.  De todo modo, Lebrun nos mostra como, 
a partir daí, Nietzsche começa a entender que a tarefa do filósofo seria mos-
trar entre as produções fantasmáticas aquelas que servem à afirmação do 
vivente e aquelas que entravam essa afirmação. (Cf. Lebrun, 2006, p. 376).

Voltando agora a Lacan, tentarei mostrar como o psicanalista francês 
segue intuições semelhantes a estas de Nietzsche ao extrair lições impor-
tantes, tanto para a arte quanto para o universo pulsional, da tese de que 
“não há outra entrada para o sujeito no real senão a fantasia.” 5

Lacan busca exemplos extraídos da história da arte que poderiam  con-
firmar esta capacidade de alguns artistas de manipular as representações 
de modo a apresentar-nos um real diferente dos ideais e o caso do trompe-
-l’oeil é especialmente feliz para falar da imitação e da oposição entre verda-
de e ilusão. O exemplo apresentado no Seminário XI é bastante conhecido e 
nos coloca no centro do debate platônico sobre os graus de distanciamento 
do artista, no caso o pintor, em relação à verdade.6 Trata-se do concurso de 
que fizeram parte os pintores gregos Zeuxis e Parrasios.

 Zeuxis teria representado uvas de forma tão perfeita que os pássa-
ros se precipitaram sobre a superfície do quadro para bicá-las. Parrasios, 



369

por sua vez, para enganar o homem apresenta uma pintura de uma cortina, 
“quer dizer, de algo mais além do que ele quer ver”. Nesse exemplo, Lacan 
observa que, diferentemente das uvas bicadas pelos pássaros de Zêuxis, “o 
quadro não rivaliza com a aparência, ele rivaliza com o que Platão nos 
designa mais além da aparência como sendo a Ideia. É porque o quadro 
é essa aparência que diz que ela é o que dá a aparência, que Platão se in-
surge contra a pintura como contra uma atividade rival da sua.” (Lacan, 
1988, p. 109). Portanto, o exemplo mostra que essa aparência tomada como 
aparência faz cair a ilusão de que há algo por detrás, ou seja,  mostra que 
essa aparência, que nos remete à procura de algo mais além, já faz parte da 
ilusão construída pela própria aparência. O quadro de Parrasios não rivali-
za com a aparência, pois não pretende apresentar uma representação mais 
fiel que as outras. A destruição da imagem fascinante é atingida através da 
utilização da própria imagem. Entretanto não devemos pensar que o co-
mentário do trompe l’oeil deva ser entendido como uma metáfora, ou uma 
analogia, de como uma análise é capaz de produzir um deslocamento para 
nos colocar à distância das ilusões imaginárias do desejo. Se fosse assim, 
tudo que a psicanálise teria a nos ensinar é que devemos ser conscientes de 
que todas as nossas fantasias são semblantes (aparências enganosas) e que a 
única coisa que conta é o gozo, ou seja, que precisamos continuar a usar os 
nossos semblantes desde que não o confundamos com o real. Se fosse isso 
estaríamos diante de mais uma proposta cínica. 

Se nada houvesse para se fazer a não ser aceitar esta postura resignada 
e conformista, a crítica de Deleuze estaria certa em dizer que a psicanálise 
nada mais faz senão ensinar a negação, a castração e a resignação infinita 
(Cf. DELEUZE & PARNET, 1977, P. 100). Entretanto, o que Lacan propõe 
é uma satisfação (gozo) que decorre de uma experiência positiva do real. 
Como ele mostrou, goza-se de um jeito ou de outro. Goza-se ao renunciar 
e ao não renunciar. A questão que realmente interessa, para usar uma ex-
pressão de Lacan, é saber qual é “o gozo que não se deveria”, ou que não 
seria preciso, portanto, ele nos remete justamente a um gozo alternativo, 
“não o de ser gozado, ou jogado [homofonia do être jouis/être jouet]”. (La-
can, 1985, p.  83 – 84). 

Portanto, a psicanálise não nos ensina a ver a realidade de modo mais 
cético para abandonarmos qualquer projeto de mudança como uma pura 
abstração metafísica que não mudará nada, fazendo-nos aceitar que a úni-
ca coisa que nos resta é fazer valer o nosso modo de gozar.  Antes, como 
Zizek tem insistido em demonstrar, ela nos diz que podemos aceitar com 
coragem a concretização da causa de nosso desejo.7 Afinal, pode-se mudar 
radicalmente a ordem das aparências, pode-se reestruturá-la radicalmente, 
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já que, como dizia Lacan, e com o que Nietzsche talvez concordasse, “toda 
a verdade tem uma estrutura de ficção” (Lacan, 1991, p. 22).

Notas

1 Hegel desenvolve este argumento sobre a pintura holandesa do séc. XVII em 
várias passagens de seus Cursos de Estética. Cf. p. ex. o Vol. 1, p. 173– 182;  Vol. 
2, p. 332 – 335; e o Vol. 3. p. 273 – 276.
2 Cf. a formulação paradoxal da “finalidade sem fim” do juízo de belo kantiano, 
definido a partir da categoria de relação. KANT. Crítica da Faculdade do Juízo. B 
35.
3 Cf. o resumo do seminário sobre Os quatro conceitos fundamentais da psicaná-
lise. In: Outros escritos, p. 196. 
4 Nietzsche. Nietzsche contra Wagner, citado por Lebrun em Quem era Dioní-
sio?, p. 368.
5 Cf. o Resumo do Seminário de LACAN. A lógica da fantasia. In: Outros escri-
tos, p. 326.
6 Sobre os três graus de afastamento do imitador em relação à verdade e à realida-
de, ver PLATÃO. República: Livro X: 597 e.
7 Cf. p. ex. a transcrição de uma Conferência de Slavoj Žižek, feita à Universidade 
de Leeds, no dia 23 de março de 2011, intitulada: L’inconscient, c’est la politique. 
Disponível em http://www.lacanquotidien.fr/blog/2011/08/zizek-linconscient-
-cest-la-politique/.
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Cíntia Vieira da Silva (UFOP)

Pequeno ensaio 
de estética e 

cosmeto-teologia

Os cuidados corporais parecem requerer o uso de uma profusão, cres-
cente, de produtos de consistência cremosa. Para além das eventuais fun-
ções ou utilidades, efetivas ou não, que tais cremes venham a desempe-
nhar, o sucesso comercial de tais produtos e a quantidade e variedade deles 
provocam, ao menos em mim, considerável espanto indagativo. Cremes, 
loções, cremes-gel, gel-creme, pomadas cremosas, loções cremosas, enfim, 
uma ampla gama de nomes para substâncias de consistência ligeiramente 
distinta, mas com semelhanças que nos autorizam a chamá-las todas de 
cremosas. Tais substâncias são vendidas e anunciadas com a promessa de 
hidratar peles e cabelos, rejuvenescer, prevenir o envelhecimento, eliminar 
olheiras, combater a oleosidade, acabar com a celulite e até mesmo firmar 
a pele. Meu espanto com relação a esta última promessa é o paradoxo que 
nela se insinua: como algo tão mole quanto um creme poderia conferir 
firmeza ao que quer que seja? Certamente o veículo desse efeito firmador 
é algo presente no creme, algo que atua em nossas células, nas fibras do 
tecido muscular ou coisa que o valha. Ao menos seria o que diria o rótulo 
de um dos tais cremes. O mistério, o paradoxo, insistem renitentemente em 
me assombrar: o cremoso pode produzir endurecimento.

Será que a atração exercida pelos cremes se deve estritamente ao efeito 
que eles prometem? Ora, neste caso, o que explicaria que muitos cremes 
ineficazes ainda existam e, ainda mais, prosperem? Quase todo mundo 
sabe que não há creme que elimine a celulite. Sabemos disso por experi-
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ência – por ter comprado já uma boa amostragem deles, usado e visto que 
nada muda – ou por conhecer a constituição do corpo humano, saber que 
nenhuma substância pode penetrar nos poros e atingir camadas profundas 
da pele, a menos que seja injetada por meio de agulha ou outro instrumen-
to. Que dizer, então, dos cremes para olheiras e bolsas ao redor dos olhos? 
Mesmo aqueles que sabem que tais traços têm a ver com herança genética, 
hábitos de sono e alimentação, correm o risco de ser tentados pelas peque-
nas bisnagas ou tubinhos com ponta “roll-on”.  Arriscam-se a comprá-los 
e usá-los todos os dias, ou quase, mesmo sabendo que eles não cumprem 
a promessa de suas embalagens e anúncios. Configura-se, nesse caso, uma 
árdua luta contra o inexorável. Nada mais humano, no entanto, do que 
tentar, em vão, combater o inelutável. 

No caso dos cremes, parece não haver relação entre preço e eficácia, 
pois, precisamente, os mais ineficazes são os mais caros. Suspeitemos, en-
tão, de que, nos cremes, o enigmático veículo q. s. p., não transporta apenas 
um princípio ativo encarregado de produzir um efeito visível, uma vez que 
tal efeito não se verifica no caso de todos os cremes, talvez se verifique em 
alguns casos, mas tal verdade estaria na ciência dos cremes, na cremologia, 
ou nos olhos de quem compra, olhos ansiosos por ver diante de si um efei-
to prometido e anunciado? O valor atribuído a um produto ineficaz pode 
indicar ou bem a ingenuidade dos compradores e usuários de tal produto, 
ou, então, que o valor está em outra parte que não no efeito supostamente 
desejado. Teriam os cremes sabido se apoderar de nossa fome por metafí-
sica, reativar um desejo qualquer de crença no impossível, implausível, em 
suma, satisfazer nosso desejo de culto do absurdo? Como se aplicar cremes, 
de modo cotidiano, repetido, fosse uma pequena incursão na entrega ao 
que não tem sentido.

Alguém mais sensato alegaria que de modo algum seria este o caso. Tra-
tar-se-ia simplesmente de ludibriamento. As massas estariam sendo enga-
nadas pela mídia, pela indústria cosmética e pelos cartéis do petróleo (sim, 
pois alguns componentes de vários cremes são derivados dele), hipnotiza-
das pelas imagens de belas mulheres (e de uma minoria de homens muscu-
losos), esquálidas mulheres de juventude com ares de perenidade. Imagens 
tecnologicamente manipuladas, ou, melhor dizendo, digitalmente modi-
ficadas, de modo a eliminar os indícios da passagem do tempo, as marcas 
do declínio corporal. Neste caso, compraríamos cremes ineficazes apenas 
por sermos sistematicamente iludidos por um conglomerado de poderes 
interessados em nos dominar e se apoderar do nosso poder de consumir. 

Ao que eu responderia: certamente há poderes querendo nos manipu-
lar, incidindo pesadamente sobre nossas vidas em suas mínimas ações, su-
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gando nossa força de trabalho, nossa capacidade de produzir e consumir. 
Poderes tecno-econômicos, instituições políticas, toda essa aparelhagem 
que é analisada, desenhada e maquinada tanto mais e melhor em outros 
lugares e por outras pessoas do que aqui e por mim. Talvez eu não tenha 
muito a contribuir nesta seara, por isso não me encaminho por ela. O que 
me intriga não é saber por que meios somos manipulados e enganados de 
modo a comprar cremes (dentre outras coisas), enumerar as instâncias que 
participam de tal manipulação, mostrar como elas se encaixam e se engre-
nam numa grande máquina que alguns, sem o devido rigor e respeito aos 
criadores de conceitos, chamam de ‘o sistema’, ou ‘o capital’, e os paranóicos 
chamariam de ‘eles’, ‘o inimigo’. Mas a paranóia é também uma racionali-
dade, talvez uma hiper-racionalidade, na medida em que busca, e encontra, 
explicações para tudo, na medida em que produz um sentido único para 
todos os eventos disparatados com que se depara. Por vezes, é irresistível. 
Somos tragados pela sanha explicativa e produzimos pequenas máquinas 
explanatórias em que tudo se encaixa. Sufocados, ofegantes, olhamos em 
volta em busca de ar, mas só conseguimos ver a onipresente hidra de infi-
nitas cabeças, que renascem sempre, não importa como a ataquemos nem 
quantos de nós o façamos. Ao menos isso já me ocorreu a mim, e talvez 
seja abusivo supor que isto ocorra aos mais ponderados que eu, ou a quem 
quer que seja. Abuso maior é dizer ‘nós’, e por isso me desculpo e me jus-
tifico dizendo que a escrita, para mim, é partilha e comunhão. Mesmo no 
dissenso, a escrita é um modo de estarmos juntos. Meu plural não quer ser 
ofensivo, mas convidativo. 

Pois bem, para os que aceitarem meu convite, estávamos detectando 
instâncias inimigas exteriores, ou vislumbrando a via que permite fazê-lo. 
Tal tarefa é importantíssima, urgente, e já tem sido realizada. Gostaria, 
porém, de ir em outra direção, pensar segundo uma lógica alternativa à da 
distinção entre amigo e inimigo. Queria tentar pensar segundo uma lógica 
que fosse a do desejo,ou próxima dele, se me for concedido o uso de uma 
formulação paradoxal como esta. Tal tentativa não é inédita, nossos pre-
decessores são ilustres. Minha sensação, no entanto, é a de que seu esforço 
tem sido pouco retomado, que é preciso que mais gente se aventure por 
esses erráticos caminhos. Porque a tarefa ético-política mais urgente, assim 
me parece, ainda é não nos deixarmos capturar por meio de nosso dese-
jo, mas tampouco nos envergonhar dele. Antes disso, parece-me urgente a 
inesgotável tarefa de conhecer ou, ao menos, perscrutar nosso desejo para 
melhor exprimi-lo e até para aprender a desejar de outras maneiras.

Formulando sinteticamente uma posição que parece ser a tônica domi-
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nante, sob pena de simplificar em demasia, diríamos que o consumo de-
senfreado de cosméticos em geral, e cremes em particular, deriva de um 
esforço por parte dos consumidores para se adequarem a um padrão de 
beleza imposto pela indústria cosmética, pelos meios de comunicação em 
massa, etc. Que seja. Mas por que tal padrão viceja? Provavelmente, o su-
cesso de um padrão que acopla beleza e juventude, vigor, firmeza, rigidez, 
e assim por diante se deva ao fato de que a obediência a este padrão realiza, 
ou acena com a promessa de realizar anseios e aspirações mais grandio-
sas do que o desejo de aceitação social. Não que esta seja desprezível, mas 
parece-me que há mais fatores em jogo.    

Ao nos curvar ante o ideal de beleza vigente, talvez estejamos atendendo 
ao nosso desejo de eternidade. Cuidamos de nossos corpos obsessivamen-
te, ou seja, por meio de rituais de eficácia suspeita, numa espécie de apelo 
aos deuses mágicos do tempo, para que estanquem sua passagem, ainda 
que nossa razão, assim como nossas tradições populares, digam-nos ser 
isto, ao menos por enquanto, impossível. A certeza mais arraigada, mais 
reiterada, é denegada pelo uso ritual dos cremes.

A pele é nossa superfície corporal de contato com o mundo. Quando a 
recobrimos com uma camada de uma substância qualquer, adicionamos 
uma camada protetora entre nossos corpos e o mundo, o que favorece a 
sensação de abrigo contra as forças da natureza, forças do tempo, do sol, 
dos ventos. Protegemo-nos, ou supomos nos proteger, contra o que nos 
rouba a umidade, o que pode agredir nossa pele, deteriorá-la, marcá-la. A 
palavrinha mágica ‘filtro solar’, objeto cujo uso promete evitar o apareci-
mento das marcas causadas pelo sol – manchas e rugas – dá o que pensar, 
por suas ressonâncias ligadas à magia. O uso de filtros, ungüentos, óleos 
(aliado à ingestão de poções) aparece em poemas, romances e tem sido es-
tudado pelos antropólogos e outros investigadores interessados nas técni-
cas corporais, nas práticas que constituem uma cultura do corpo, ou, me-
lhor dizendo, que definem modos de constituir corporeidades em distintas 
culturas. Aproximando-nos deste campo de estudos, poderíamos pensar 
que a aplicação de cremes retoma algo da unção. E ungir evoca outros 
verbos: abençoar, benzer, que poderiam se traduzir em invocar uma força 
benfazeja que proteja contra forças sentidas como temíveis. Várias culturas 
empregam substâncias de consistências diferentes para recobrir os corpos 
dos guerreiros que se preparam para a guerra. No Ocidente, temos as prá-
ticas católicas do batismo e da extrema-unção, ambas envolvendo o uso de 
óleos – não sobre o corpo todo, mas apenas sobre a testa. Lembremos que a 
testa é fronte, e, nesta medida, localizar algo na testa pode ter a ver com o 
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desejo de torná-lo mais visível, na medida em que se posiciona frontalmen-
te. Além disso, ambas as práticas esforçam-se por obter a salvação da alma, 
que, mesmo incorpórea, tem sido associada à cabeça, o ponto mais alto do 
corpo. Tão alto que tendemos a separá-la, a dividir o rosto, que assinalaria 
nossa identidade, do corpo, relegado à categoria de materialidade anônima 
e indistinta.

No culto aos deuses, ou ao Deus único, predominam os óleos; no culto 
ao corpo ou à sua eterna juventude, as cremosidades. Com razão, evocaría-
mos a antiguidade das técnicas de extração de óleos de frutos da natureza, 
basta pensar em quão longe remonta a presença do azeite de oliva na his-
tória humana. Mas ocorre-me ainda outra coisa: os óleos, especialmente 
aqueles mais antigos, produzidos por meio de prensagem, são muito mais 
aderentes ao corpo que os cremes. Não se retira um óleo antes aplicado 
sobre o corpo com a mesma facilidade com que se lava um creme. Tal-
vez por isso as loções e afins tenham, hoje, muito mais sucesso do que os 
óleos. São camadas protetoras mais provisórias, que saem mais rápido e 
requerem reaplicações mais freqüentes. Para vender mais cremes, sim, mas 
talvez queiramos justamente reaplicar, untar nossos corpos a cada dia no-
vamente, comprar mais cremes para recomeçar. Afinal, em cada esquina 
das grandes cidades, há sempre uma drogaria amiga com um estoque de 
cremes que podemos sentir como interminável.

Tem sido dito por aí que o consumo desenfreado repousa na ilusão de 
abundância, na ilusão de recursos naturais inesgotáveis, e eu acrescentaria, 
na crença ilusória na existência do absoluto, infinito e ilimitado. Mas, antes 
de moralizar o consumo por meio de uma cultura da escassez e do racio-
namento, que é o novo lugar-comum das elites bem pensantes, veiculada 
em todos os jornais impressos, televisivos e eletrônicos, ensinada nas esco-
las, formando uma verdadeira patrulha de guardiões mirins do planeta, da 
água e assim por diante, proponho que façamos uma pequena pausa. Para-
dos, podemos voltar o olhar sobre nós e ver que nada há de mais humano 
do que se iludir. Fabulando, inventamos estórias e também saídas novas. 
Inventamos até viagens a outros planetas, temos investigado a possibilida-
de de nos instaurar em algum outro deles no futuro. Fantasiando, torna-
mos ilusões antigas em efetividades novas, em realizações que, receosa, eu 
poderia chamar de concretas. Tornamos o impossível em fato consumado.

Por outro lado, a cultura da abundância não é mera ilusão, na medida 
em que esposa o que define o desejo humano como inquietude produtiva, 
como força propulsora que tem nos arrastado para além dos limites previa-
mente dados, o que tem nos constituído a nós, os humanos. Não se trata de 



377

negar cabalmente a necessidade de conter a voracidade humana, voracida-
de pelo consumo, mas também pela produção. Só queria chamar a atenção 
para dois elementos da questão: primeiro, o equilíbrio entre voracidade, 
desregramento, por um lado, e contenção, poupança ou parcimônia, por 
outro, tem sido o desafio enfrentado pelos humanos desde que resolveram 
se tornar animais civilizados. O registro da observação psicanalítica de 
crianças pequenas mostra os impasses e sérios dramas que esses bichinhos 
que um dia todos fomos vivem para aprender quando se conter e quando se 
soltar, no manejo do próprio corpo, do próprio comportamento, na mani-
festação dos afetos, na elaboração de um pensamento próprio. Quero dizer, 
então, que não estamos exatamente diante de um problema desconheci-
do, mas talvez de novíssimas problemáticas que reatualizam os embates 
inerentes ao humano desde que o mundo é mundo, para falar como todo 
mundo.  

O segundo ponto para o qual gostaria de atentar, ou melhor, algo que 
penso que deveríamos levar em conta para cuidar da preservação do pla-
neta é que precisamos negociar com nosso desejo. Não apenas no sentido 
de conciliar as vontades individuais, ou dos múltiplos coletivos que temos 
constituído em torno de causas comuns. Mas, em nível planetário, pensan-
do como espécie animal por se fazer e se conhecer, mas dotada de história 
e tradição – as quais nos permitem conhecer um pouco do funcionamento 
desse bicho intrigante que somos nós – levemos em conta aquilo que ja-
mais poderemos conter, e nem, a meu ver, deveríamos: nossa vontade de 
mais vida, de outras formas de vida, nosso desejo de expansão. A capacida-
de de aposta irrefletida, imponderada e, porque não dizer, irresponsável no 
futuro tem nos causado incontáveis problemas. Ela também, no entanto, 
tem nos movido para novos lugares que temos criado. Ela manifesta uma 
das potências do humano. O velho Marx dizia que a humanidade só se 
coloca problemas que pode resolver. Não seria isto um jeito de dizer que 
nada é mais humano do que inventar problemas, vivê-los até que por vezes 
se tornem impasses, para depois criar soluções e saídas seguidos de novos 
problemas?  Não quero aqui defender a exaustão e o esgotamento, mas a 
possibilidade de confiar no recomeço, na capacidade humana de criá-lo. 
Repensemos nossos gastos, façamos as contas do que podemos produzir 
sem extinguir os recursos disponíveis, porém, sem essa austeridade cas-
tradora que está se tornando o novo avatar do senso comum. E, então, 
recomecemos.

Sinto que preciso recomeçar, ou retomar, não para desdizer tudo o que 
disse, mas porque sinto que assimilei depressa demais o desejo de eterni-
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dade ao desejo pelo absoluto. Mas não o fiz inadvertidamente, pois este 
parece-me ser um dos pólos para os quais o desejo pode tender, uma das 
maneiras de desejar e, precisamente, a maneira pela qual apenas sobrevive-
mos desesperadamente às investidas de Poderes que nos separam daquilo 
que podemos, que nos tornam despossuídos, e, portanto, ávidos consumi-
dores que precisam, ou, mais ainda, devem comprar para tentar preencher 
uma falta que, alguns de nós sabemos, estamos fadados a jamais preencher. 
A grande ilusão que transforma a produtividade do desejo em avidez con-
sumista. Mais uma vez, o que defendo não é a condenação da avidez, posto 
que nela vejo ainda uma figura depauperada da força que nos move em 
direção à vida. Talvez as novas ondas de austeridade, a cultura da escassez, 
possam ser vistas como uma tentativa de liberação em relação a esta falta 
maior, a grande falta metafísica que, perdoem-me o trocadilho infame, mas 
irresistível, leva-nos por vezes a confundir a fome com a vontade de comer.

A fome sacia-se, e pronto. Mas a vontade de comer, esta envolve questões 
da ordem do como, com quem, compondo o que com o que. Parece que 
esta oscilação fome/vontade de comer me permitiu vislumbrar que pode 
haver mesmo dois modos do eterno, pelo menos. Um seria o eterno do ab-
soluto ideal, o eterno quantificado, a quantidade infinita e ilimitada. Uma 
vida se mediria, neste caso, pelo quanto dura. Viveria melhor quem viesse 
mais tempo cronologicamente medido. Mas e a eternidade do instante? 
O desejo de eternidade realizada  nos pontuais melhores lugares do mun-
do, para usar uma expressão roubada de Gilberto Gil, os aqui e agora que 
povoam nossas vidas de breves, sim, alegrias no mais alto grau? Quando 
alguém diz: queria que este momento durasse para sempre, pode ser que 
esteja se exprimindo  de modo meio preguiçoso. Seria mais o caso de dizer: 
este instante, que nomeio como vontade de duração que nunca acabe, já é, 
nele mesmo, eterno. Como pode ser isso? Basta que a gente pense na eter-
nidade tal como tratada por Espinosa. Um primeiro ponto deste conceito 
experimental é que ele se define separando-se da duração. Trata-se de um 
ilimitado qualitativo, e não mais quantitativo. Evoca, portanto, questões 
concernentes a limites potenciais, gradativos, e não limites escalares, en-
cerrados em individualidades percebidas como dotadas de um contorno 
previamente definido, ou individualidades delineadas em um espaço pré-
-existente a elas. Quando a individualidade, por outro lado, é concebida em 
termos de potência, isto é, como desdobramento de qualidades de forças, 
a experiência da eternidade torna-se uma composição que permite que as 
individuações ali efetuadas levem alguma potência ao grau em que ela en-
volve, em ato e pensamento, a sensação do todo aberto. Quero dizer, com 
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esta expressão, que experimentar e sentir a eternidade significa uma ma-
neira de relação interindividual ou interindividuante segundo um aspecto 
em que os elementos envolvidos aumentam sua potência e intuem que há 
outros aspectos segundo os quais tudo pode vir a se compor com tudo e 
que a limitação recíproca entre os indivíduos é uma maneira rasa, inicial, 
de conceber e viver as relações intermodais. 

Será que posso, por exemplo, apoderar-me da força dos gatos? A força 
muito dedicada, amorosa, suave, com que eles cuidam de si? Com ares de 
distraídos, e muito concentrados, lavam-se. Em uma dupla de gatos, por 
vezes, cada um se lambe conscienciosamente até que passam a lamber um 
ao outro. E a impressão que um humano pode ter, neste caso, é a de que 
não há finalidade naquele ato para além do entrelamber-se. Esses gatos não 
parecem querer partir para ato procriativo, não parecem querer nada além 
de entregar-se ao instante, à alegria de poder fazer aquilo mesmo que estão 
fazendo, e que podem fazer repetidamente, sempre retomar, sempre reco-
meçar, de novo, diferentemente. Gatos, ao menos ao que eu saiba, não se 
cuidam porque querem atingir um padrão de beleza ou de excelência qual-
quer. Gatos lambem-se exercendo a excelência em questão, aprimorando 
a qualidade da força de cuidar de si. Talvez por isso, Chico Buarque tenha 
podido criar um canto que dizia: nós gatos já nascemos pobres, porém, já 
nascemos livres. Mas, nós, humanos que podemos nos aliar às forças dos 
gatos, não nascemos livres. Nascemos oprimidos, nascemos já condicio-
nados, adstritos a um dado meio familiar, social, tradicional, histórico, e 
assim por diante, que coloca em nós e sobre nós uma quantidade assom-
brosa de ideais a perseguir, ideais traduzindo-se em finalidades de maior 
ou menor envergadura. Ainda que possamos nos contentar em cumprir 
objetivos, auto ou hetero impostos, e até alegrar-nos com isto, atentemos 
cada vez mais para a experiência da liberdade felina, quero dizer, cultive-
mos com dedicação as ações e sensações sem finalidade e sem fim. Sem 
descuidar dos mais altos e baixos fins, um pouco de cuidado votado ao que, 
por ser breve, nem por isto deixa de ser, porventura, o mais importante.     
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Ana Cristina Chiara¹

Escrita 
Travesti

Para Silviano Santiago

Só tenho inveja da longevidade 
e  dos orgasmos múltiplos

    e dos orgasmos múltiplos2

          
Esta, que agora leio, esta escrita travesti, poder-se-ia chamar também 

um fiapo de idéia, ou “nada a declarar sobre minha roupa debaixo” ou 
“uma tentativa de se ver no outro/outra, ver-se como outro”, “esses Outros 
que inventamos, os Outros nos inventam [...] e por sorte somos Outros”3, 
como diz o Mario Benedetti ou poderia ainda como dedicatória ser intitu-
lado “Sou do tempo de “ao mestre com carinho”, pois é pra ele que escrevo, 
a ele que retorno, ao texto dele “Cadê Zazá ou a vida como obra de arte”. 
Texto, que li no jornal, veio de novo em O cosmopolitismo do pobre 4 e 
começa com uma anedota no artigo “Cadê Zazá? Ou a vida como obra de 
arte” mas avisa logo ao que irá. A proposta é a discussão “sobre a herme-
nêutica do sujeito, pós-modernidade e estética” (Santiago, 2004, 205). Eu, 
por uma perversão de leitura contumaz, interesso-me violentamente pela 
anedota que acho atraente. Silviano Santiago reporta-se a uma confissão 
de Luiz Carlos Maciel, no livro As quatro estações5: “72. Estou na praia de 
Ipanema, no Rio de Janeiro, na frente do píer. Não estou de calção. Visto 
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uma calcinha Zazá, de Célia. É uma atitude unissex que resolvi adotar para 
deixar clara, de uma maneira suficientemente inocente, minha adesão à re-
volução do comportamento de que tanto se fala. // Lembro-me da primeira 
vez que vesti uma calcinha de mulher: tive uma ereção imediatamente. 
[...] Não me senti como uma mulher vestindo uma calcinha; senti como se 
fosse a carne feminina, e não um pedaço de pano, que roçava em meu sexo. 
[...] Eu e outros freqüentadores do pedaço gostamos de achar que [o píer] é 
um território livre dentro do Brasil ditatorial. A falta de liberdade política é 
substituída por outras liberdades – a sexual, a de tomar drogas, a de pensar 
a loucura que se quiser...” (SANTIAGO, 2004: 206).

A anedota me atrai por juntar pele, intimidade, tesão e a possibilidade 
de ser outro sem deixar de ser o mesmo. Eis o fiapo de idéia. Silviano o 
desenvolverá com pulso firme num aprofundamento constante ao longo 
da palestra que deu no CCBB, origem do texto. As tópicas desenvolvidas 
por ele são belas e estimulantes: filosofia da manhã sexualizada, alegre e 
irônica (SANTIAGO, 2004: 206), a potencialização do gozo (SANTIAGO, 
2004:209) e o querer artista (SANTIAGO, 2004: 211). Eu me fixo numa 
pontuação mínima destas sugestões. O fato de que um travestimento ficou 
na ordem do inacabado. Ao experimentar a calcinha, Luiz Carlos, ao invés 
de “esconder a neca  na fenda” como dizem os travestis, tem uma ereção, 
potencializa assim não o “unissex” como disse, mas o bissex. Então agarro 
este fiapinho para pensar num travestimento homólogo a este, o travesti-
mento na escrita, o que chamo “escrita travesti” da mulher que escreve e 
passa por vários outros revirões de gênero: despe calcinhas, veste cuecas e 
sobre as cuecas outras calcinhas, ostras-calcinhas, conchas bivalves, onde 
esconde o quê? Uma pérola falsa, bolha de plástico ou não esconde nada.... 
não tem nada dentro. Gesto do mágico ao espalmar a mão vazia. Jogos de 
fort/ da, estilos conquistados em automontagem.

Penso em alguns estudos de caso: kodaquianas de travestismos literá-
rios. Começo pelo capítulo IV do romance Orlando6, quando o protago-
nista desperta mulher. O romance, como sabemos, é falado por uma voz 
colada ao íntimo de Orlando... temos quase as digressões do monólogo in-
terior de outros livros de Virgínia Woolf, mas não a primeira pessoa. Por 
que Woolf  / o biógrafo ?– precisou deste pequeno intervalo entre sua voz/ 
a voz de Orlando?... talvez  precisasse  ficar “fora de si”, de uma possível 
intimidade para poder virar um “significante flutuante” entre a masculini-
dade de Orlan-divo e a feminilidade de Orlan-diva. Orlando aprende a ser 
mulher ensaiando, imitando, no sentido da pantomima e, acrescento, do 
travestismo. A aprendizagem de Orlando educa de novo o olhar do leitor, 
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pois resvala de um modo alegre pelo grotesco de certos preconceitos: ser 
mulher é igual a estar morta! E ela/ele nem liga, pois assim se safa da ação 
jurídica que a faria perder a casa. Lição de coisas: ser excluída pode não 
ser a “subalternidade” dos estudos culturais, a mulher vitimizada, masô e 
vingativa, pois a contraface da morte civil é a liberdade.

Chegamos ao tema do travestismo: Orlando nos conduz às modernas te-
orias do mundo da moda ou ao clichê “o hábito faz o monge”? Não tão sim-
ples assim, mas acena para uma possível conformidade do eu ao exterior, 
à roupa: “O homem tem a mão livre para agarrar a espada; a mulher deve 
usá-la para impedir que as sedas escorreguem de seus ombros. O homem 
encara o mundo de frente como se ele fosse feito para seu uso e de acordo 
com seu gosto. A mulher lança-lhe um olhar de esguelha, cheio de sutileza, 
e até de desconfiança. Se usassem as mesmas roupas, é possível que sua 
maneira de olhar tivesse vindo a ser a mesma” (WOOLF. S/d: p.111). A ver-
dade é que a troca de roupas abre o jogo do como se. O capítulo IV introduz 
o tema do desejo travesti. O desejo é indiferente ao sexo, é indetermina-
do, indiscriminado.  O desejo teria o motor do travestismo, ora roupas de 
homem, ora de mulher de acordo com o objeto do desejo. O desejo é um 
travesti? A literatura é o desejo travestido? O desejo da literatura impõe o 
travestismo? Não esquecer no travestismo o jogo, a trapaça, o artifício. O 
travesti é o falso parecendo falso e verdadeiro, tem a dupla face. A dupla 
face da literatura?

Marcia Cabral na introdução do livro Engenharia erótica7 reflete que“ O 
travesti não é um imitador de mulher assim como a fotografia não é uma 
duplicata do real sensível [...]. É transcodificação e não cópia fria. O travesti 
não é um imitador de mulher que faria questão de que, nesse empenho, 
lembrassem que ‘no fundo’ há um homem. Se o travesti inicialmente imi-
tou uma mulher foi para livrar-se dela, como um dia se livrou do homem. 
A repetição sistemática – o ensaio – acaba por transformar o material: re-
vela outro que não o referente.” Ou dito de modo mais interessante, pelo 
travesti Petra: “Mostrar a neca depende da ocasião... Em público assim, a 
gente não gosta, a gente se sente feminina!.. Para estar mostrando essas 
coisas assim não tem nada a ver... Na hora do sexo... uma caixinha de sur-
presa” (DENIZAR, 1977, p.90).

Rolland Barthes em S/Z8 realiza difrações entre o cá e o lá de modo a 
confundir as barras de gênero, ele se pergunta: “O título abre uma questão: 
Sarrasine o que é isso? Um nome comum? Um nome próprio? Uma coisa? 
Um homem? Uma mulher?” (BARTHES, 1970, p.24). Velho, Sarrasine é 
descrito por Balzac de tal modo que suscita em Barthes observações tais 
como “un mot glissant”, “ça que ne se prend pas”, ou “une nomination en 
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expansion”(BARTHES,1970, p.99). Começo a mostrar o corpo da escrita 
travesti. Em 1970, Barthes parece sobremaneira interessado na questão, 
pois também no Império dos signos9 fascina-se com o travesti japonês. O 
travestimento japonês é citação, um jogo combinatório sem profundidade: 
“O travesti oriental não copia a Mulher, ele a significa: ele não se nutre 
de seu modelo, ele se destaca do seu significado: a Feminilidade é dada a 
ler, não a ver: translação, não transgressão; o signo passa do grande pa-
pel feminino ao cinquentão pai de família, mas onde começa a metáfora?” 
(BARTHES, 1970.2., p.71.). Ao falar das marionetes orientais, Barthes dirá 
ainda “não é a simulação do corpo que ele busca, é, se podemos dizer, sua 
abstração sensível” (BARTHES, 1970.2, p.78). Cada vez mais, o corpo do 
travesti se afasta da representação, para deixar aparecer na cena a superfí-
cie de uma qualidade vital, não um caráter, mas um ideograma. 

Marcel Duchamp encarna outra figura de travestimento. Ao recusar-se, 
como um artista japonês, a firmar uma assinatura, Duchamp busca não 
se repetir e, na esteira de Lautréamont, com seu Maldoror, do Hamlet, de 
Laforgue, do Ubu de Jarry, cria, posando para uma foto de Man Ray em 
1920, a sua Rrose Sélavy que, como alterego do artista, permite-lhe uma 
desenvoltura insuspeitada. “Eu desejava mudar a minha identidade e, pri-
meiramente, eu pensei em adotar um nome judeu. Eu era católico, e esta 
passagem de uma religião para outra já significava uma mudança. Mas não 
encontrei nenhum nome judeu de que gostasse ou que despertasse a mi-
nha fantasia e, de repente, tive uma idéia: Por que não mudar de sexo? Era 
muito mais fácil.”10. Como um dado ao Dada, peça de um jogo de xadrez 
onde corpos femininos estão sendo despidos, des-vestidos, nas escadas, 
nos grandes vidros, o artista propõe o travestismo como peça conceitual 
de um xeque-mate, propõe tornar-se um artefato antinaturalista, sua Rro-
se, minimalistamente composta (chapéu, maquiagem e gesto), guarda um 
mistério aristocrático contra a monotonia da vida ordinária da contempo-
raneidade, Rrose erotiza a vida. “Rrose Sélavy, R. Mutt, and Belle Haleine 
are salvation from the ennui of modern life.” 11

Algumas mulheres poetas são travestis. Quando no primeiro semestre 
de 2006, reuni três mulheres poetas suicidas, num curso, e, junto com seus 
textos, alguma fortuna crítica, ficou evidente o esforço consumido por elas 
ao se livrarem das mulheres em si mesmas e dos homens que leram, dos 
quais se nutriram, para se travestirem de poetas e assumirem uma escrita 
– digamos ironicamente “toda delas”, ficou claro o gasto de energia para 
se distanciarem de uma subjetividade no mínimo complicada, do peso de 
uma literatura masculina canônica a que se dedicaram com devoção filial, 
e depois virarem, à moda dos atores japoneses, máscaras sobre máscaras 
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“O teatro do sonho, teatro de aparência, faz portanto passar de contraban-
do, clandestinamente, sob a forma e segundo o gênero da confissão, aquilo 
mesmo que permanece inconfessável e o resta, ainda, inconfessável através 
da própria confissão”12

Ana Cristina Cesar13 brinca com isso em duas ocasiões: uma, durante o 
depoimento no curso “Literatura de mulheres no Brasil”, em 1983, quan-
do diz que “(se) pode identificar na história da literatura, mulheres que 
falam igual aos homens” (p.269) e no texto sobre Angela Melin quando 
diz “tenho medo da grossura da minha pergunta, mas não posso mentir... 
Angela virou homem?” (p.241), ao se referir ao livro “engravatado” Os ca-
minhos do conhecer. Ana confessa que nos livros anteriores lia Angela no 
feminino e que os textos “iam se impondo como femininos”, diz ainda “O 
feminino imperava” (p. 242), algo que iria, sobretudo, por uma “sintaxe in-
fantil, meio segregada, meio caprichosa na sua indisciplina” (idem). Foi ao 
ler O caminho do conhecer que Ana viu a Angela de gravata! Também desta 
vez abandono o desenvolvimento elegante de Ana e fico com a anedota da 
gravata para imaginar as trocas de roupa de Angela e os apuros por que 
passam as escritoras, as poetas, as mulheres que escrevem, tendo sempre 
que confessar a roupa de baixo que estão usando. Mas Clarice Lispector já 
advertia nas croniquetas do jornal Diário da noite, recém-publicadas: “As 
roupas masculinas também são bastante incômodas: colarinhos apertados, 
mangas compridas, ternos quentes demais”.14

Todos sabemos que pra ser travesti é preciso ter muito peito, mesmo 
inflado por hormônios e silicone, a escrita travesti demanda também essa 
ousadia da prótese.  Nestas anedotas que fui recolhendo, o corpo da escrita 
travesti se insinua em sua engenharia erótica, para tomar de empréstimo 
o título de Denizart, não como tema mas como prática de escrita. E se 
a escrita travesti aponta para a conformidade à superfície, para a difra-
ção, para o “mot glissant”, para uma “nomination en expansion”, para a 
máscara, para o que se furta, se esconde, para a abstração sensível, para 
o ideogramático, é certo que o que preside este corpo de escrita é a morte 
prévia da subjetividade do autor. Indianara, um dos travestis entrevistados 
por Denizart, declara: “Na realidade, por dentro, eu sinto que já morri” 
(DENIZART, 1997, p.61). 

Neste ponto, volto ao criador de Stella Manhattan e ao desenvolvimento 
que dá ao artigo Cadê Zazá. No caso da escrita travesti, não há por que 
chorar essa morte. O desaparecimento do autor, segundo Silviano, terá 
como conseqüência o nascimento do artista contemporâneo que se recria 
a cada obra. Resisto a puxar mais um fiapo de idéia sobre um novo modo 
de encarar de frente os ensaios de suicídio que, a cada poema, prepararam 
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ou adiaram as mortes reais das poetas que estudei. Desisto de ir longe na 
tristeza, pois quero celebrar algo. Penso no ensaio perfeito daquele que vive 
dessa morte, penso na pulsão de vida desta escolha, penso que ele sabe “ar-
roser sa vie”, penso nesta arte que abandona a ilusão da autoria e se entrega 
a cada vez a um corpo não domesticado. Hugo Denizart reflete que: “Só 
um corpo polívoco suporta o trágico e o longo trabalho de produzir um 
corpo não domesticado.” (DENIZART,1997, p.9). Então celebro a morte 
colhida na constante superação de si mesmo por esses travestimentos, que 
o corpo da literatura ainda nos permite, e também celebro a minha morte 
quando leio. Visto então o turbante e calço as luvas de Stella e abro gloriosa 
a pequena janela da sala do meu apartamento em NY, eu-cucaracha, eu-
-faxineira, eu-farsante, respiro o ar frio e poluído da manhã de outubro, 
nesta cidade que me rouba alguma coisa e canto: “Ó jardineira, por que 
estás tão triste? /Mas o que foi que te aconteceu? Oh! Wonderful morning! 
What wonderful feeling!”15

Notas
1 Prof.ª Adjunta de Literatura Brasileira na UERJ. Autora de Pedro Nava: um ho-
mem no limiar. Rio de Janeiro: EdUERJ, 2001 e Ensaios de possessão. Rio de Ja-
neiro: Caetés, 2005.
2 VELOSO, Caetano. CD. CÊ. Universal.2006.
3 BENEDETTI, Mario. Poemas de otros. Buenos Aires: Ed. España. 2000.p.106
4 SANTIAGO, Silviano. O cosmopolitismo do Pobre. Belo Horizonte: UFMG, 
2004.
5 MACIEL, Luiz Carlos. As quatro estações.
6 WOOLF, Virgínia. Orlando. São Paulo: Círculo do Livro. S/d.
7 Márcia Cabral, in DENIZART, Hugo. Engenharia erótica: travestis no Rio de 
Janeiro. Rio Janeiro: Jorge Zahar. Ed. 1977; p.14.
8 BARTHES, Roland. S/Z. Paris: Ed. Du Seuil, 1970; traduções minhas.
9 BARTHES, Roland. Império dos signos. Paris: Flammarion, 1970, traduções mi-
nhas.
10 MINK, Janis. Marcel Duchamp. A arte como contra-arte. Taschen, 1986; p.73.
11 MC SHINE, Kynaston. La vie en Rrose. In HARNONCOURT, Anne e MC 
SHINE, Kynaston. Marcel Duchamp. The museum of modern art and Philadel-
phia Museum of art. 1989.
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12 DERRIDA, Jacques. Gêneses, genealogias, gêneros e o gênio. Trad. Eliane Lis-
boa. Porto Alegre: Sulina, 2005. p.34. 
13 CESAR, Ana Cristina. Crítica e tradução. Rio de Janeiro: Instituto Moreira 
Salles; Ed. Ática, 1999.
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p.11.
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Hilan Bensusan (UNB)

Ratos e urubus, larguem minha 
fantasia¹ ou cross-dressing: 

fantasia de gênero, fantasia de 
classe, fantasia de raça

Quando os mortos ou os vindouros necessitarem de uma estância, es-
creve Rilke em uma carta de 19242, que refúgio lhes poderia ser mais pro-
pício e agradável que o espaço imaginário? Ali é o outro lado da vida, que 
é como o outro lado da lua, aquele que fica sempre escuro, mas sem o qual, 
na imagem de outra carta de Rilke3, a lua não é uma esfera. Ali fica a inven-
ção. Ela faz parte do que há. Para onde zarpam os delírios produtores, onde 
há galáxia para cada ālam mithālī (cada mundo imaginal), para as possibi-
lia – o que está para aquém de tudo o que poderia ter sido e foi. O desvio 
na rota que não foi tomado, a roupa que não foi vestida, o corpo que não 
foi beatificado, o sangue que não foi jorrado. Corbin4 pensa que os mundos 
imaginais são criações, confabulações e são aléns: além da montanha do 
Qâf, a fronteira do mundus imaginalis. E o gerado aumenta a realidade – 
como no poema de Rilke no Von der Pilgerschaft (em Das Stundenbuch)5 
que diz para Deus: meu filho és. É o que creio no que crio e o que me salva 
não é aquilo que me criou e que me tem seguro, mas aquilo que eu solto em 
disparada rumo ao que não vejo. A teologia da invenção. A fantasia é uma 
deserção. E ela tece os véus da realidade um a um, conspiradora, sonâm-
bula, esdrúxula, inteira. Vai rumo a ela a corrente das coisas. A fantasia é 
desertada – ela é posta em exílio, largada pelos becos do subliminar, hi-
gienizada como os desejos, posta ao serviço das roldanas instituídas. Ela é 
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posta para significar para dentro e não para fora. Como com os desertores: 
eles são perigosos e não quilombolas, infecciosos e não etnogênicos, maus 
exemplos e não mutações adaptativas. A deserção é especiação: é um mo-
vimento de cindir, de tramar outra clique, outro nicho, outro arco-íris de 
miasmas, ontogênese. Imaginário, imaginal. Buraco negro, cavalo d´água, 
cabelos soltos já que as coisas transbordam. Fantasia não conta contos de 
fada sobre a realidade – dos pais, das mães, das genitálias ou das represálias 
–, conta contos de fada sobre a fantasia. Mas a fantasia é a Grande Recusa6, 
realíssima, ainda que desiluminada, verdade vital, ainda que fora da or-
dem dos fatos. E fatos ela tece, ficto arma facto, a fantasmagoria assombra 
os castelos mesmo quando eles já viraram lugares públicos de visitação e 
compras. Existe já que é inventado. Como os casamentos, os rios, os tutus 
servidos com torresmo. E sobem-lhe as fúrias. Hilda Hilst clama a Deus7: 
olha-me a mim, antes que eu morra de águas, aguada do que inventei.

Freud diz que a introdução do princípio de realidade soltou uma ati-
vidade de fantasiação, de divagação que abandona sua dependência dos 
objetos reais. É prazer. Faz uma fenda, enfia uma cunha, solta os lobos. 
Não é que o princípio do prazer não trisca o princípio da realidade, eles se 
bolinam, se ciscam, se apalpam. Um costura o outro. Mandar as possibi-
lidades para a terra de ninguém – a expressão de Marcuse no Eros & Civi-
lization8  - inaugura um exílio. Um exílio ontogenético também. Vai pare 
teus filhos alhures e volta a Tebas. “Réduire l’imagination à l’esclavage”, diz 
o manifesto surrealista de Breton9, “c’est se dérober à tout ce qu’on trouve, 
au fond de soi, de justice suprême.” Só a imaginação dá conta do que pode 
ser e exorciza o interdito terrível. E o manifesto diz mais: “C’est vraiment 
à notre fantaisie que nous vivons, quand nous y sommes.” As sociedades 
secretas. As correntes subterrâneas. Breton acena para o testamento, essa 
peça de legislação para o tempo inventado, a ficção constituinte: eu deman-
do que levem meus restos ao cemitério em um caminhão de mudança. Que 
se faça. A investidura. A fantasia reclama seus direitos torcendo os regimes 
de realidade. A realidade é torção. Fantasia retorcida. Performada quand 
nous y sommes. Me dizem Valdemar, eu sou Lucia. Me dizem favelado, me 
visto de bacana. Uma camisa listada e saí por aí. Anatomia não é destino. 
Economia não é destino. Melanina não é destino. Eu fiz que fui não fui. 
Eu fiz que era. Paris is burning.10 Todos se travestem: é a terra de ninguém, 
é a estância no espaço imaginário, a terra do outro lado do arco-íris no 
meio de um baile subalterno de New York City. A fantasia é adoção. Jackie 
Kay escreveu um romance11 sobre um filho adotivo assimilando que o pai 
morto, trompetista, era uma cis-mulher que havia escolhido ser Joss para 
ter uma carreira no Jazz. O pai defunto era mulher na genitália. Nunca 
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nadou comigo, ele... Uma mentira? Uma adoção. Colman, o filho, sabia que 
era adotado, mas não sabia que Joss havia  também adotado em seu corpo 
uma mulher. Identidades são curvas no destino. Tortas. Colman entende 
a adoção. Uma jornalista o persegue, quer a história real de seu pai fêmea. 
Quer o sensacionalismo do princípio de realidade. Quer o tribunal da ana-
tomia. Colman foge dela: ratos e urubus me larguem. Por que a transsexual 
tem que passar, tem que ser mais mulher que a cissexual? Ratos e urubus, 
larguem minha fantasia. Imitar. Quero ser a mamãe, quero ser o objeto 
de desejo da mamãe... Fantasia faz o monge. Demora. A fantasia de quem 
nasceu para matar, para ser tua, para ser estrela. Quand nous y sommes.

A investidura. O hábito faz o monge, faz o rei, faz o escravo, faz a mu-
lher, faz o guarda da esquina. Faz o servo e o escravo e faz aparecer o mor-
tal e divino. O hábito faz os hábitos, os gestos, os trejeitos. Uma saia faz os 
gestos dos joelhos, das coxas, das mãos. Agamben12, em sua investigação da 
vida monástica, mostra como a investidura de um monge o tornava parte 
de uma vida comum e o capacitava a realizar certas performances. Sem o 
hábito, não há monge. Não há ritual. Com ele, mesmo que o monge deserte 
por dentro do hábito, há o monge. A liturgia se associa a um processo, a 
um modo de vida. O hábito faz o monge que diz: eis aqui a vida que eu cal-
cei. Eu executo esta liturgia. Uma investidura – minha vida está investida 
desta vida. A vida em que eu emprego minha vida, talvez a bios em que 
eu emprego minha zoé: à notre fantaisie que nous vivons. A qualidade do 
batismo, ou de qualquer liturgia, não depende da qualidade do oficiante, 
mas da qualidade da investidura: é ela que faz a ação, que a executa ex opere 
operato. Não depende da vida por trás da vida, de quem é o padre por trás 
da batina, de qual é a zoé, a intenção do gesto executa apenas ex opere ope-
rantis que não afeta sua validade. Quem faz o monge é o hábito, não quem 
o veste. O hábito se torna um princípio de realidade por adoção. A fantasia 
que vivemos. Não irão os ratos e urubus desmantelar o hábito do monge 
herege, infiel, descrente e banhado em pecado. O hábito está protegido dos 
roedores. Está investido. Consagrado. Eu na vida sou mendigo na folia eu 
sou rei. Analogamente, pode-se falar da biologia ou da economia por trás 
do monge, ou do rei, ou da mulher, mas o que se fala não afeta a validade. 
Uma mulher é quem habita uma mulher. Habitar é também adotar, fazer 
ali um ninho, fazer ali um nicho. É um corpo que habita o hábito.  O hábito 
é uma intervenção no corpo. Julia Serrano13 insiste que o feminismo abarca 
todas as formas de efeminismo. A unha pintada, o vestido de bolinhas, a 
bota, o estrogênio, o gesto. Não há que se fazer um baculejo biológico para 
saber quem é cis e quem é trans. Ali não tem um Rubicão. Quem habita é 
quem adota. Quem habita é adotado. Squat. Ocupa, ocupa, ocupa e resiste. 
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O hábito faz o corpo, o cachimbo deixa a boca torta. A vida por trás da vida 
é roída pela fantasia. Finjas que crês, recomenda Pasca14l, e crerás. A me-
lhor maneira de fingir alguma coisa, diz Austin15, é sê-la. Notre fantasie que 
nous vivons. Performá-la. Não é uma recomendação para atuar de acordo 
com a fantasia, é antes uma outorga para que o hábito carcoma o corpo, let 
the dress be in you.  Mas Agamben também ressalta o que Tomás de Aquino 
vaticinou acerca da liturgia do batismo: a validade do ato é manchada se o 
oficiante o executar por gozação. Gozação. Onde o princípio da realidade? 
É como quando se mostra como vestir um vestido, como quando em Pyg-
malion de Bernard Shaw16 o professor Higgins mostra a Liza Doolittle como 
se portar na alta sociedade e carregar em seu corpo as roupas e os chapéus 
apropriados a uma fair lady. Liza ainda não está se portando. Higgins está 
induzindo a metamorfose. Ela ainda não está em estado presencial. Trata-
-se de um exemplo. Apenas um exemplo. Uma representação e não uma 
apresentação. Um ensaio técnico, antes da investidura. A diferença está na 
representação: o padre estupra a criança e a batiza e o ato é válido; já se ele 
está de gozação, não. Há um baile de máscaras: operato, operantis, prazer, 
realidade, imaginário, imaginal. A complexidade é do baile de máscaras. 
Esther Newton, citada por Butler em Gender Troubles17, diz que a travesti 
diz “minha aparência éxterná  é feminina, mas minha essência ´interná é 
masculina e ao mesmo tempo simboliza a inversão oposta: “minha aparên-
cia ‘externa’ é masculina, mas minha essência ‘interna’ é feminina. E Butler 
entende que o travestismo subverte a distinção entre os espaços psíquicos 
internos e externos. Paródia. E é paródia a liturgia – desde que investida. 

Deleuze e Guattari, em Mille Plateaux18, traçam algumas diferenças en-
tre devir e imitar baseados no que devir, mas não imitar, interfere nas po-
tências de um corpo específico. Devir-cachorro não é latir como o cachor-
ro da rua, mas antes vestir sapatos nos pés e nas mãos e ter que amarrar 
o quarto pé com a boca. O hábito produz dificuldades e incapacidades em 
um corpo específico assim como roupas tornam possíveis ou mais fáceis 
certos gestos. A investidura produz uma impostura. Visto uma minissaia 
e, pronto, já cruzo as pernas de outro modo e minha barriga já se encolhe 
personificada. E visto um terno elegante e meus cabelos ganham a digni-
dade do alto clero, meus gestos se apropriam. O hábito veste em mim, calça 
em mim. Mas calça em mim, na complexidade do meu corpo vestido. Mais 
que uma performance, uma intervenção. Uma interferência. Meu prazer 
de ver as pernas que saem da minissaia, a realidade do corpo estranha-
do – a anatomia espeta o destino. Quando há uma representação, há uma 
imitação? Fazer um batismo por gozação. Posso latir como um cachorro, 
mas ainda não se trata de uma presença de mim no hábito do cachorro. 
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De um devir. O devir é a metamorfose de Liza Doolittle, não o papel da 
personagem. Uma investidura. O hábito que habita. O princípio de reali-
dade incorporado, travestido, presentificado, posto em liturgia e batizado. 
E há o princípio de realidade rato, urubu e caguete. Faz o baculejo e en-
contra a anatomia por trás do destino. Ou a economia por trás do destino. 
Liza travestida da alta sociedade pode virar desertora e também espiã, e 
também infiltrada. Veste-se o hábito, faz-se a liturgia. O filme Close-Up de 
Abbas Kiarostami19 documenta o julgamento de um homem que personi-
ficou o diretor Mohsen Makhmalbaf diante de uma família, apenas por 
que adotou a fantasia de Makhmalbaf. Adotou apenas. O homem, Hossein 
Sabzian, defende seu hábito: um nicho onde ele pudesse ser Makhmalbaf.  
C’est vraiment à notre fantaisie que nous vivons, quand nous y sommes. 
Cabe ao tribunal decidir entre o princípio de realidade e o princípio de 
prazer. A validade da adoção. Da investidura. Como coube a Colman deci-
dir a identidade do seu pai. A diferença entre devir e imitar está talvez na 
controvérsia em torno do velho livro de Janice Raymond, The Transsexual 
Empire: the making of the she-male20. Ela diz que as mulheres trans são 
homens infiltrados que nos imitam para nos violar. São enganos, engodos, 
estratagemas masculinos como cavalos de Tróia. São imitações sem inves-
tidura. Mas onde está a investidura? Julia Serrano, por exemplo, diz: elas 
estão investidas, investiram sua vida em sua efeminização, em seu porte na 
saia, em seus peitos, em sua neovagina, em se verem no espelho habitando 
o corpo de uma mulher. Estaria aqui na biologia o princípio de realidade? 
Ratos e urubus, larguem minha fantasia. As mulheres cis são biológicas, as 
mulheres trans são biológicas. A biologia é mutação, adoção, promoção de 
nicho, adulteração, travestismo. Há o hábito que se muda com uma cirur-
gia. Não uma representação, uma investidura. 

O hábito é uma incorporação, cross- dressing. Romper alguma fronteira 
e vestir um corpo habituado ao masculino com uma mini-saia. Fazê-lo 
habitar outra roupa. O hábito é também um elemento que instaura, insti-
tui, patrocina um monge, uma mulher, um mendigo, um intocável ou um 
bacana. E nada subsiste sem patrocínio – aquela palavra de Heidegger, ges-
tiftet, aquela palavra de Etienne Souriau: instauration21. Instaurar, instituir, 
instar. A fantasia é como um hóspede que se acomoda ao corpo – mas que 
faz o corpo se habituar a ele. De quem é a investidura? Visto a saia porque 
quero a mulher habitando em mim. Querer morar em uma mulher. Na 
sua pele. Habitar aquela pele. Chamam autoginefilia dos homens (e das 
mulheres que se aprontam para, com seu apron, para se tornarem mais 
natural women) que querem habitar aquele nicho. A Wikipédia diz sobre 
um apron: an apron is an outer protective garment that covers primarily the 
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front of the body. O corpo interno e o corpo externo. A intenção do monge, 
a intenção do hábito. A intervenção. 

Mas habitar uma pele pode também ser um ato de um arbítrio, de uma 
Reppublica di Salò. Como no filme de Almodovar: la piel que habito22. Ves-
tir a força o hábito no monge – fazer o monge a força. Não é sempre que a 
intenção precede o gesto. Os corpos estão para jogo, tanto para o jogo de 
esconde-esconde dos governos nervosos centrais – a enteléquia que fica 
coordenando e animando o corpo que lhe cabe – quanto para o jogos terri-
toriais de grandes tabuleiros em que os monges e os hábitos são populações 
inteiras. A moda. Os escravos eunucos. A castração de meninos para fins 
líricos, tornados desde jovens em corpos com vozes de ersatz-mulheres.  
As correções de gênero das populações intersexo, Brenda virando David, 
David virando Brenda23 para que nada fique pelo meio do caminho. E além 
dos arbítrios, há os oportunismos. Há o oportunismo travesti. E há o ar-
bítrio travesti. Vestir o apron para eludir Eros, para sincopar o ritmo da 
sedução. Para embalar as aparências, aquilo que os olhos vêem e o coração 
sente. Vestir o esplendor, incorporar o esplendor no ombro, no gingado, 
eikón, protótipo, monótipo, estereótipo. Estereoscopia. Ver o corpo e ver 
no corpo o que o corpo encorpora. Os medievais falavam do que se vê: o 
id quo e o id quod: o que se vê e o que se vê no que se vê. Reluziu, é ouro ou 
lata, formou a grande confusão. O espetáculo precisa de uma vestimenta, 
de uma fantasia, de uma incorporação. Quem vai com esta roupa?  Quem 
vai com esta genitália? Mas também quem vai com este salário? Em 1998, 
Barbara Ehrenreich – ela conta em Nickel and Dimed24 – embarcou em um 
cross-dressing do working poor das cidades americanas. Despiu a carreira, 
o cartão de crédito e a casa própria e foi procurar emprego. Comprar uma 
experiência, uma incorporação? She came from Greece she had a thirst for 
knowledge, she studied sculpture at Saint Martin’s College, that’s where I, 
caught her eye. She told me that her Dad was loaded, I said “In that case 
I’ll have a rum and coca-cola.” She said “Fine.”and in thirty seconds time 
she said  “I want to live like common people, I want to do whatever common 
people do, I want to sleep with common people, I want to sleep with common 
people, like you.” Well what else could I do - I said “I’ll see what I can do.” I 
took her to a supermarket, I don’t know why but I had to start it somewhere, 
so it started there. I said pretend you’ve got no money, she just laughed and 
said, “Oh you’re so funny.” I said “yeah? Well I can’t see anyone else smiling 
in here.25 Mas tem o arbítrio dos ratos, dos urubus, da fantasia ser só um 
véu, só uma máscara, e não uma cara: But still you’ll never get it right, cos 
when you’re laid in bed at night, watching roaches climb the wall, if you call 
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your Dad he could stop it all. Todas as máscaras caem, ele diz, apenas as 
caras ficam – só quem é common people pode viver a vida de common peo-
ple. Mas o hábito tem poderes. Às vezes, ele invade, se infiltra pelo corpo, o 
possui. Incorporação é possessão. Como Ernesto Melo Antunes26 e outros, 
combatentse portugueses em África que foram contagiados por contato 
com o MPLA. Desertores. Vira-casacas. Aqueles que descobrem que ca-
bem perfeitamente naquela imagem. Naquela fantasia. Habitam. Se sentem 
em casa. Como Quincas Berro d Á́gua27 que deixa os hábitos, os trejeitos, 
os ímpetos  de cachaceiro matarem o Joaquim Soares da Cunha, correto 
funcionário da Mesa de rendas Estadual que habitava seu corpo. Os corpos 
estão em disputa: não tem destino, nem na anatomia, nem na certidão de 
nascimento, nem no berço de ouro, nem na matriz hormonal e nem sequer 
no maktub das espirais de ácido desoxiribonucleico. Todo sujeito está su-
jeito a tudo. A intervenção não conhece fronteiras.

Cross-dressing é também dressing up e dressing down. Vestir-se para além 
de suas posses, vestir-se para aquém de suas posses. Um mendigo na pele 
do rei, que se desveste, se reveste e sai do armário. Aqueles que largam suas 
casas e vão morar na rua – o voto de pobreza já que voto também é hábito, 
é começo de hábito. Fingir-se. Fingir-se mais ou fingir-se menos. Quand 
nous y sommes. As escolas, os empregos, os presídios e outras mercearias 
da disciplina impõem ao seu pessoal uniformes. Que não se vistam, nós os 
vestimos. O uniforme é corpo conquistado. Mas é também um termo mé-
dio entre aqueles que se abaixam até o uniforme e aqueles que economizam 
seus vinténs para comprar a gravata, o tailleur, a mochila. Um denomina-
dor comum. Porque a classe também se fantasia. Uma fantasia de classe. Eu 
na vida sou mendigo na folia eu sou rei – a fantasia é um uniforme também. 
Os ricos, os famosos, os remediados de Nilópolis todos de plumas brancas, 
reluzentes, bem acabadas, e encardidas. 

Como quando as aparências enganam, nem toda performance subver-
te o monge e instaura o mosteiro. Há a investidura. A fantasia às vezes é 
roída. Mas ela renegocia. Ela tenta patrocinar outra coisa. O princípio da 
realidade – aquele dos ratos e urubus que não largam a fantasia – senta-se 
à mesa com os cross-dressers e trocam olhares de quid pro quod. Protesto. 
Protesto aceito. Mas a realidade está no salário, na genitália, na anatomia. 
Tudo é fantasiável. Tudo pode ser assombrado. A tecnologia da fantasia, 
uma atuação. Marc Boulet28, escritor, fez-se de stalinista na Albânia pré-
1991 (antes de sua revolução de veludo), de protestante em Hong-Kong e de 
dalit na Índia. Com tintura de cabelo e nitrato de prata ao sol, ele escureceu 
a pele até se tornar um intocável. E, morando na rua, se tornou um cross-
-dresser de uma outra raça – vestiu a vesti dos dalit, a camisa dos dalits, 
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os pés descalços dos dalits. E vivendo na rua como um deles, desprezado 
e nunca tocado pelos mais brancos, ele se travestiu de dalit. Na venda, o 
troco não era mais entregue na sua mão. Vagante. Dress down: o viajante 
a que não quer ser o branco europeu na Índia. Ele quer ser como os dalits 
na Índia, como os stalinistas em Tirana. Ele quer se infiltrar, ter sua pele 
enegrecida, ser um negro no hábito, e ver o hábito descendo pelo gargalo 
dos seus músculos. E, de outro lado, o embranquecimento. Que é areia na 
farofa. O investimento de fortunas, de famas, de gerações sucessivas no 
embranquecimento – a química que alisa os cabelos, o nariz fino de Mi-
chael Jackson, o pó de arroz. Pó de arroz e nitrato de prata. Testosterona 
em gel, progesterona em cápsulas. A química da fantasia é a química da 
conspiração. Identidade é confabulação. Nada está à prova de confabula-
ção. Nada está à prova de fantasia. Hormônio não é destino. Melanina não 
é destino. Nitrato de prata não é destino. Fantasie-se, mas teus genes, teus 
neurotransmissores, tua flora íntima vão pelejar para te fantasiar também, 
eles também vêm pra avenida. Te põem rugas, te dobram e te desdobram, 
te cobrem de anos.

E em todo caso, a fantasia é incorporação, ela adere, os genes que ficam 
escondidos por trás dos panos, os panos por baixo da roupa, em camadas 
de máscaras quase sem fundo. O véu da roupa, da pele, dos ossos. Nada 
além das camadas. Camadas como as camadas geológicas que vão até o 
lado escuro da lua. O espaço imaginário. As camadas se sobrepõem inven-
tando uma sobre a outra – e quem haverá de fazer o inventário das inven-
ções? É que o princípio de realidade ama esconder-se.

Notas

1 Enredo do desfile de Joãosinho Trinta para a Beija-Flor no ano 1989. Este texto 
é também uma celebração de Trinta, que compreendeu a natureza da fantasia em 
um desfile de escola de samba. E também ao desfile de 1989 da Beija-Flor. 
2 Carta de Muzot, 11 de agosto de 1924
3 Carta de 6 de janeiro de 1923 (recolhida no Inselalmanach)
4 “Mundus Imaginalis, the Imaginary and the Imaginal”. Spring, 1972 pp. 1–19. 
New York: Analytical Psychology Club of New York, Inc.

5 Das Stundenbuch, edição brasileira: Civilização Brasileira, Rio de Janeiro, 1993, 
pp. 99-100.
6 Conceito de Whitehead em Science and the Modern World (New York, Mac-
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millan, 1926). Citado por Marcuse no capítulo 7 de Eros & Civilization. Interes-
sante considerer a influência de Whitehead e sua filosofia do organismo (hoje 
mais chamada de filosofia do processo) sobre Marcuse.
7 Cf. poema XI de Poemas malditos, gozosos e devotos.
8 Boston: Beacon Press, 1966.
9 Primeiro manifesto, de 1924. Cf, por exemplo, Manifestes du surréalisme, Paris: 
Flammarion, 1973.
10 Filme de Jennie Livingston, de 1990 que retrata o mundo dos desfiles de roupas 
pelos submundos de Nova Iorque. Paris is burning tem um flerte com os desfiles 
de carnaval: a fissura da fantasia. Porém cada pessoa cria, monta e inventa sua 
personagem. Trata-se de um festival de cross-dressings de toda sorte.
11 Trumpet, Londres: Picador 1998 (Tradução brasileira: São Paulo: Record, 2002).
12 Refiro-me ao curso de Agamben sobre a vida monástica que teve lugar na Uni-
versidade de Paris 8 em 2011 e depois recolhido em De la très haute pauvreté : 
règles et forme de vie, Payot & Rivages, Paris, 2011.
13 Whipping Girl: A transsexual woman on sexism and teh scapegoating of femi-
ninity, Berkeley: Seal Press, 2007
14 Pensées, publicado originalmente em 1669.
15 “Pretending”, artigo de J. L. Austin de 1958. Em Philosophical Papers, Oxford: 
Oxford UP, 1970. 
16 A peça é de 1912 e o filme, “My fair lady”, de George Cukor, de 1964.
17 London: Routledge, 1990.
18 Paris: Minuit, 1980.
19 Filme de 1990 (título original: Nema-ye Nazdik).
20 Nova Iorque: Beacon Press, 1979
21 Cf. Les differents modes d éxistence, Paris: PUF, 2009.
22 Filme de 2011.
23 Cf, sobre o caso, “Doing justice to someone: Sex reassignment and allegories of 
transsexuality”, de J. Butler em Undoing Gender, London: Routledge, 2004. Con-
sultar também Borges, F e H. Bensusan, “Brenda comendo David”, em Breviário 
de Pornografia Esquizotrans, Brasília: Ex-Libris, 2010.
24 Nova Iorque: Holt, 2002.
25 Partes da letra de Common People da banda Pulp. 
26 1933-1999.
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27 Personagem de romance de Jorge Amado, A morte e a morte de Quincas Berro 
d Á́gua, publicado originalmente na revista Senhor, 1959.
28 Cf. Dans la peau d úm intouchable, Paris: Seuil, 1994. Tradução brasileira: Na 
pele de um Dalit, Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2009.
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Raísa Inocêncio (UNIRIO)

Abertura
de Vênus

 “E ela, naquele afã, mudando modo e dire-
ção do nado, virava-se na água, observava-

-se em todas as luzes, contorcia-se sobre si 
mesma; e sempre aquele ofensivo corpo nu 

lhe vinha atrás. Era uma fuga do seu corpo 
o que ela estava tentando...”. 

[“Aventura de uma banhista”, Ítalo 
Calvino]¹

                                
Este trabalho como toda a filosofia, nasce de um espanto. O espanto 

que vem frente à dúvida de onde viemos? Que espanto é esse? Vem-nos o 
espanto por não sabermos a causa das causas. Chega-nos tal qual um julga-
mento ou uma passagem imposta inexplicável. Momentos impostos, como 
esses, são a vida e a morte (nascimento e finitude). Natureza externa a nós 
vista como um choque.

A questão do amor é o leitmotiv (meio condutor) desta investigação. 
Para tal, analisaremos o mito do nascimento da Afrodite, sua represen-
tação dada teórica e pictoricamente (em Botticelli). Para chegarmos até a 
questão contemporânea do corpo e da reflexão. Desde a formalização da 
categoria de nu enquanto dessin (desenho) até a transgressão do nu em 
termos morais e comportamentais. 

A apresentação deste trabalho contará um pouco do esquema mitológi-
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co e de sua representação pictórica, com foco no Renascimento. Tal schèma 
é a forma da imagem do Eros, do mito do nascimento da Afrodite. A se-
gunda parte consiste de uma breve apresentação do livro Ouvrir Venus, de 
Georges Didi-Huberman (2), no qual se analisa os esquemas utilizados na 
formalização da imagem do nu feminino. Estuda a Vênus de Botticelli, en-
quanto representação de um gênero de nu – sobretudo se formos pensar na 
idealização do belo neoplatônico –, para, no fim, analisarmos sob o ponto 
de vista erótico, próximo do corpo e do cotidiano. Por último, apresentarei 
uma performance para ilustrar, em termos contemporâneos, o questiona-
mento acerca do nu.

Três pontos de contemplação serão utilizados como guias ou, como o 
autor Georges Didi-Huberman chama, chaves de interpretação. Primei-
ramente, a iconologia clássica com o embasamento neoplatônico, ou seja, 
valorando a composição de conceitos distantes do fenômeno, radicado no 
intelecto, distante do corpo. Tal estrutura conceitual aplicada na pintura se 
dava também como uma ficção moralizante. Ao que é belo equipara-se o 
que é certo.                                                                                                                                   

O segundo ponto de contemplação é a análise acerca da obra de Botti-
celli proposta por Georges Didi-Huberman. Com isso, forma-se uma dia-
lética entre o idealismo neoplatonico do belo (suas considerações morais 
acerca do amor cristão e os temores sob os males e perigos) e o aspecto 
do mito do nascimento da Afrodite. Tal aspecto assume a sensualidade, 
o engano e as brincadeiras de sedução como partes inerentes ao amor. O 
amor dúbio, sendo ele próprio mediador e mediado de forças contrárias. 
Daí uma distância entre a mulher ideal (Deusa) e a mulher que deve se 
portar de tal e tal maneira nos ritos e costumes diários. 

O terceiro ponto de contemplação possui formato não histórico, é car-
regado de tensão e propõe, na sua investigação, uma ontologia da nudez, 
como Huberman ressalta baseado nos escritos de Georges Bataille.

Para tanto, Didi-Huberman cita Nietzsche em seu livro “Considerações 
inatuais” (3), do qual afirma: “Parte da História mata o homem e sem este 
envolvimento da não-historicidade, jamais teria começado nem ousado co-
meçar a existência [être]”. Portanto, peço aos ouvintes que se dispam (tirem 
suas vestimentas conceituais) das referências, historicidades, pré-conceitos 
e pré-julgamentos para um melhor entendimento da apresentação. Para 
que a história que eu conto hoje, para além da obra datada, possa também 
criar novas histórias.

O embaraço que provoca ficar nu vem por acaso?
Pensar a nudez, o que nos recorda? O estado de ser/estar nu é o desve-



400

lamento do nosso corpo? Cada espécie de roupa que usamos carrega um 
sentido para nós? Nós escondemos nossa nudez em roupas para evitar que 
o desejo seja desvelado, espalhando pudor, vergonha e outras violências? A 
estética do nu desbrava a sua essência? Qual é a essência do nu, seja na arte 
ou na vida?

Desde a Época Arcaica na Antiguidade grega e o surgimento dos poetas, 
da construção de cosmogonias, o belo é retratado segundo alguns símbolos 
que re-significam o próprio modo-de-ser do belo. Os nomes vão carregar 
em si mesmos um método (schèma) conceitual para que na prática grega 
se possa aliar o pensamento e a ação. Surgiram schèmatas como modelos 
de feitura de estátuas, homenageando deuses e deusas. Figuras de dança, 
que denotam movimento e coreografia. Inclusive danças estratégicas de 
guerra. Há schèmatas para a decoração de casa, feituras de estátuas, gestos, 
danças, comportamentos que podem denotar nobreza ou horror (4). 

A cosmogonia retratada por Hesíodo serve de base, para a formulação 
da schèmata que posteriormente é retratada em O Banquete de Platão, des-
ta vez formalizando o pensamento do amor, do desejo e do belo. Acerca 
das questões amorosas podemos perceber um parentesco conceitual entre 
amor (Eros), amizade (Phília) e desejo (Epythimia) que formaliza a schèma-
ta amorosa grega (5). 

Na Teogonia de Hesíodo – com o auxílio do canto das musas – se tra-
vará um diálogo entre homens e a histórias, imagem e forma dos deuses. 
Constituir-se-á o modelo esquemático acerca do nascimento da deusa do 
amor, a qual terá a função de mediar às forças amorosas. 

Segundo Hesíodo, nos versos 170 a 205 (6), a saga começa porque Urano 
(Céu) demonstra ser a imagem déspota e violenta. Gaia (Terra) trama a 
derrota de Urano. Constrói uma foice, com dentes afiados, para, numa em-
boscada, Cronos (Tempo) com sua coragem castrar o próprio pai. Através 
dessa castração, Cronos toma o poder. Surgirá, a partir do escroto jogado 
ao mar e do esperma na espuma, Afrodite (Aphros é traduzido por espu-
ma), nome pelo qual deuses e homens a chamam. Em cortejo ao nascimen-
to, Eros (Amor) e Himéros (Desejo) acompanham e se juntam, agora em 
função dos desígnios da deusa.

O mar é o aspecto da natureza que dá, na personalidade divina, male-
molência, sedução, brincadeira e riso. Os nomes de Afrodite também terão 
importância, tais como Ciprogênese, por nascer na ilha de Chipre, Philo-
medée que podemos traduzir por amiga-do-pênis, já que somente de um 
pai ela emergiu.

Ao estudar o mito descrito por Hesíodo, percebemos a presença de ele-
mentos da natureza na geração de deuses cujos domínios concernem a as-
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pectos relativos à emoção e ao modo de agir dos homens. Interpretação que 
se dá de acordo com a significação dos nomes, pois através dos mesmos se 
formará uma imagem conceitual, composição de afetos, de enredos poéti-
cos e de atitudes divinas.

A Teogonia é um texto importante porque dele surgirão interpretações, 
discussões e base de pensamento para o tema estudado nesse trabalho, o 
mito do nascimento de Afrodite. É na cosmogonia hesiódica que Platão 
inspira-se para a descrição de uma perspectiva religiosa-histórica quando 
apresenta o discurso da personagem Pausânias. 

Para Panofsky, as imagens botticellianas tomam como influência a te-
oria neoplatônica do amor. No seu livro Ensaios de iconologia (7), o autor 
coloca que tal descrição é feita pelo filósofo neo-platônico Marsilio Ficino 
(8). Junto com Pico de la Mirandolla, formalizou-se o pensamento amo-
roso, influenciado principalmente pelo discurso de Pausânias presente no 
texto sobre o Banquete, de Platão.

O Banquete é um conjunto de discursos, que visam fazer um elogio ao 
Amor. Tal como uma competição (agón), cada diálogo terá um fio condu-
tor, como também cada personagem dialoga antecipando as questões que 
se seguem.

São duas as Afrodites descritas por Pausânias. A primeira Celeste, filha 
de Urano (Céu) e, portanto, mais velha – a que nós até agora nos referimos 
– e a Afrodite Pandêmia, filha de Dione e Zeus. Sendo duas Afrodites, dois 
os amores também o são: Urânia quando se refere ao amor do intelecto, dos 
discursos, do pensamento. Diz respeito ao amor homossexual entre o jo-
vem discípulo e o mestre. Pandêmia refere-se ao amor popular, a consuma-
ção do ato, ao sexo entre homem e mulher. Ao amor pandêmico, Pausanias 
atribui uma instabilidade do corpo, movido por interesses de satisfação 
rápida e instantânea. O amor digno é estável. Sendo Afrodite mais velha, 
nascida sem mãe, Urânia é considerada a mais bela e justa. 

Pausanias retrata um discurso do amor também num âmbito ético-
-político. A transcendência para a ideia, verdade e beleza é dada na práxis 
grega através da moral pederástica, segundo a qual, basicamente, o conhe-
cimento se passa de um mestre para um jovem. Para Pausanias, não é só 
transferência de conhecimento, como também de phylia e eros. Ele chega a 
atribuir uma necessidade de lei para que se obrigassem os amantes a ama-
rem os bem-amados, porque do contrário, i.e, o amor dado indecentemen-
te, só provoca loucura e instabilidade: “e é mal aquele amante popular que 
ama mais o corpo que a alma” (9).

Marsilio Ficino é um dos autores considerados influentes na obra de 
Botticelli. Seu “Livro do Amor” re-interpreta e re-significa o mito do nasci-
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mento da Afrodite, acrescentado ao contexto cristão. Ele condena a relação 
pederasta proposta por Pausanias, mas considera justa sua preocupação 
com as paixões e com os impulsos. Realiza a idealização do belo, restrita 
ao intelecto, considerando apenas o aspecto “celeste”, ou seja, distante do 
corpo.

Ficino, para comemorar suposta data de aniversário do Platão, no dia 
7 de novembro, aceita o convite de Lourenço de Médici para re-encenar 
junto com um seleto grupo de intelectuais em Careggi, «O Banquete» de 
Platão. E nessa re-encenação apresentou a sua teoria do amor juntamente 
com uma análise do texto platônico.

Lembrando que Ficino dá sua própria interpretação a Vênus celeste.  A 
Vênus de Ficino parte de uma esfera totalmente imaterial, simboliza o es-
plendor primeiro e universal divino, como também sua bondade e beleza. 
A Vênus celeste fica entre a inteligência humana e Deus. A outra Vênus é a 
Vênus Vulgaris, filha de Zeus e Dione, representa a beleza divina encarna-
da no mundo físico. É a deusa do amor vulgar.   

Segundo Ficino, o amor era dividido em três: o amor divino, que cor-
responde ao intelecto, o amor humano, que corresponde a todas as outras 
faculdades da alma e, por fim, o amor bestial (sexo tal como o animal) que 
corresponde a uma espécie de loucura. 

Por se tratar da representação de um Deus, sendo a máxima instância, 
distante do animal, da matéria que é finita, o divino é ligado ao ideal de 
beleza e amor, o nu fica estacionado no que se considera imortal, o desenho 
(dessin), ignorando o aspecto carnal, como também negando que exista 
desejo (Himéros). A beleza divina gera o amor, a forma (schèma) deve tratar 
de conceitos intelectuais, que levem a uma transcendência do belo, bom e 
verdadeiro. Porque o obscuro lado do desejo é temido por sua crueldade, 
violência e capacidade de engano.

Deixando o nu estacionado na categoria de desenho, segundo Kenneth 
Clark (10), o nu tem um fim em si mesmo, que é proteger na arte a beleza 
do que se chama vulgaridade do corpo. Já que a imagem divina é a repre-
sentação do que se considera perfeito e, portanto, inacessível ao homem, a 
imagem não pode estar ligada ao que justamente torna o homem submisso: 
sua finitude, sua animalidade desconhecida e o pecado original como com-
provação desta separação. O castigo de Adão e Eva, ao cometerem o pecado 
original, é enxergar a própria animalidade, a singular nudez.

O modelo filosófico da nudez, portanto, segundo a posição proposta por 
alguns comentadores (como, por exemplo, Kenneth Clark e Panofsky) da 
iconologia clássica, é que a nudez faz parte de uma imanência e busca por 
um ideal divino de amor. Trata-se da nudez dessexualizada, de uma repre-
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sentação teórica e metafórica. O nu, portanto, quando utilizado na Renas-
cença deveria descrever a imagem divina (intelectual) restringindo o nu ao 
dessin (desenho). Ou como Viviane Matesco o chama: o nu metafísico (11).

A partir do momento em que há o isolamento da nudez, percebe-se que 
tal isolamento é feito para evitar o “désir de toucher”, parte da tensão que 
atinge o espectador. Portanto, um dos aspectos do isolamento da nudez é 
evitar a tensão do tocar e do desejar. Uma elaboração secundária, conse-
quente deste primeiro aspecto, é que se cria uma instrumentalização moral 
tornando o corpo (e o nu) símbolo de horror, temor e crueldade. 

A proposta é que se descarte esse temor e encare a nudez, como uma 
abertura da Vênus, mostrando também que o Botticelli na sua obra é car-
regado de crueldade e um duplo sentido, mostrando que há uma falsa pu-
reza: “Impossível, agora, de olhar um nu botticelliano como uma simples 
‘forma ideal’ de arte: impossível de isolar, como se diz, de ignorar a ansie-
dade mortal que traz em si toda a nudez da carne.” (12)

O nascimento da Vênus. Botticelli, 1484-1486

       
A Deusa Vênus, em si, no seu nascimento, apresenta o paradigma em 

duas faces: a pureza e a crueldade, a graça e a nudez, o interior e o exterior 
do corpo. Ela nasceu do esperma e também nasceu nua. De certa maneira, 
representando a virgindade e o sentido corpóreo humano.  

Investigamos então que aspectos são mostradas a nudez, o embaraço e 
o sentido impuro colocado na carne. Por exemplo, o vento que o zéfiro las-
civo solta, movimento secundário que revela o “pathos” da cena. A consi-



404

deração de que o zéfiro do quadro é lascivo vem do poeta humanista Ange 
Politien, no seu livro “Le Stanze, E L’Orfeo, Ed Altre Poesie...” (13), no qual 
os elementos que compõem o quadro não são interpretados isoladamente.

O mencionado temor é descartado, provocando uma abertura da nudez 
que se mostra sem as vestimentas de ideias filosóficas e técnicas. A tese de 
Huberman é que tal abertura da nudez cria um processo. Processo este 
de movimento que vai da nudez ao erotismo, como também da nudez ao 
pudor e ao horror. 

(Da série História de Nastagio, quadro II. Botticelli)
        
Sobre isso ele escreve: “Abrir como se abre um campo, como se abre uma 

infinidade de possibilidades; abrir também como se fere um corpo, como 
o sacrifício a integridade do organismo [...] A nudez teria seu próprio ho-
rizonte processual na abertura de um mundo maior e naquele mundo feri-
do”. (14) A nudez tal como um processo de abertura do nosso mundo, visto 
que um dos símbolos da diferença entre homens e animais é a vestimenta. 
E, logo, que nos desnudamos, desvelamos também nossa animalidade, so-
bretudo no ato sexual. 

Georges Bataille, no seu livro intitulado “O erotismo” (15), estuda as ori-
gens, os fatores psíquicos e filosóficos do comportamento em relação a nu-
dez e ao erotismo. Relaciona, inclusive, os sacrifícios aos deuses, no mundo 
antigo, como uma relação morte-nudez, pois todos os sacrificados ficavam 
nus. Reafirmando a tese de que a construção teórica do quadro da Vênus 
teve – intencionalmente ou inconsciente – como intuito a construção de 
uma ficção moralizante.

Bataille afirma que a consciência da reprodução sexual e da morte foi o 
fator determinante para a criação das interdições, a partir das quais a so-
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ciedade historicamente é construída através de determinadas moralidades 
e condutas. O autor revela que o nu transgrediu as moralidades por ser jus-
tamente no ato de estar nu o momento erótico, no qual o homem encontra-
-se com o animal consciente de si e da sua finitude. A interdição não deixa 
de existir, ela coexiste junto com a transgressão.

Há na nudez um sentido próprio do obsceno, onde a nudez e o obsce-
no revelam um envolvimento que aparece no erotismo. Porém, como, Ba-
taille afirma: “A nudez não é sempre obscena e ainda pode aparecer sem 
lembrar-se da inconveniência do ato sexual” (16). O questionamento que 
Bataille, no seu livro, propõe é a investigação do erotismo como movimen-
to do homem em direção a uma ontologia da nudez. Pensando o erotismo, 
o nu e o que nos instiga a sentir o desejo não mais reprimido, não mais 
categorizado em esquemas racionais, ele relaciona a violência, por crer, que 
é nela que se perde a racionalidade. 

A origem do mundo. Gustave Courbet, 1866

A nudez, para Bataille, é, em si mesma, a abertura de um universo exte-
rior, que leva a um êxtase cerebral: 

Um corpo nu, exibido, talvez nu com indiferença. O mesmo é olhar o 
céu como quem olha o vazio. Um corpo exibido, entretanto, possui aos 
meus olhos o mesmo poder que dentro do jogo sexual e eu posso abrir 
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no entendimento claro ou escuro do céu tal como na nudez feminina eu 
engajo. O êxtase cerebral é aprovado por um homem beijando o objeto 
fresco da nudez, dentro do espaço vazio, dentro da profundidade aberta 
do universo, o estrangeiro da minha meditação atenta do mesmo objeto 
que me delira” (17).

Encarar a nudez pictórica como processo de nossa própria cosmogonia 
ou ontologia. Se para os gregos as obras eram oferecidas aos deuses, para 
depois no Renascimento oferecer-se ao deus cristão sua máxima instância 
de inteligência e superioridade racional, agora oferecemos a nós mesmos, 
pensando um cotidiano liberto de instâncias hierárquicas e morais. Ofere-
cemos a arte e a nós mesmos.

Para finalizar, faço uma performance como uma ação que nos leve para 
uma visualização in loco, donde proponho uma reflexão sobre o corpo, o 
nu e um questionamento sobre essa provocação chamada nudez. A per-
formance é uma homenagem aos artistas Márcia X e Antônio Manuel, 
precursores no Brasil. Antônio Manuel ofereceu seu próprio corpo como 
obra na Bienal, sendo a oferta recusada. Quando na vernissage, o próprio 
artista – mesmo depois de negado – ofereceu o corpo como obra em uma 
performance. Símbolo da luta contra ditadura, a performance ocorreu em 
1970, no MAM. Márcia X trabalhou com elementos infantis como leite 
condensado e confeites, em trabalhos denominados Pancakes. 

***

A performance a ser apresentada visa mostrar uma espécie de “amarra” 
que nós temos com o corpo. A amarra que nós mesmos criamos em situações 
de pressão. A performance ocorre da seguinte maneira:

1. Um convidado tira peça a peça as roupas do meu corpo.
2. Ao desvelar o corpo, se percebe uma fita amarrada – a intenção 
é demonstrar que mesmo a apresentação teórica estava sob perfor-
mance e a marca é um signo também das pressões cotidianas.
3. A ação decorre de desamarrar e amarrar até que a fita esteja 
completamente fora do corpo. Outras ações podem ocorrer depen-
dendo do local, do tempo, entre outros fatores.
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Performance realizada pela autora, na apresentação do trabalho
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ma meditation atteint de meme um objet qui me delivre”.



409

Edla Eggert 

A tecelã e seu lio 
criador: um atelier e os 

seus desafios¹

Proponho pensar a experiência de uma artesã envolvida com trabalhos 
de mulheres das classes populares (a maior parte da produção artesanal 
do nosso país!) no sentido de compreender seus processos educativos ge-
radores de saltos na sua criação artesanal. Esse pensar inclui uma analise 
introdutória de um documentário que foi produzido pelo nosso grupo de 
pesquisa num atelier de tecelagem localizado no município de Alvorada 
distante 35 km de Porto Alegre. Esse documentário das técnicas de tecela-
gem compõe a pesquisa, em andamento desde 2007, que tem como “trama” 
os processos de ensino e de aprendizagem que acontecem num atelier e as 
possibilidades criadoras que têm essas aprendizagens para dialogarem com 
o espaço escolar2. 

Narrarei uma experiência que é tecida aos poucos com base em uma 
das personagens desse atelier. A artesã que iniciou todo o trabalho naquele 
atelier que fica nos fundos da sua casa. Chamaremos essa mulher de tecelã-
-mestra que tece sua teia, cada dia com mais firmeza e convicção. Provem, 
como todas as Aracnes, do fundo de si mesma, com a sua saliva, o seu 
criar/tear, a sua energia vital. Observo que o que a faz sofrer/criar é o “des-
maranhamento” dos fios que se cruzaram e des/tramam possibilidades. Ao 
pensar, tecer e falar, ela produz o exercício da autonomia, mas não necessa-
riamente o caminho da felicidade. A autonomia e a liberdade, para as mu-
lheres, tem gosto amargo e cheiro de culpa, pois segundo Marcela Lagarde 
y de Los Rios (2005) elas (nós) foram (somos) ensinadas a ser de alguém 
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e para os outros, de modo que a felicidade está intimamente relacionada 
com o quanto elas são de alguém e cuidam dos outros. E se por um acaso 
não cuidam, são (somos) egoístas, portanto mulheres más! Ivone Gebara 
(2000) lança mão de uma análise da fenomenologia do mal feminino, cujo 
cerne está no desejo das mulheres por saberem, conhecerem, produzirem 
conhecimento. 

Essa artesã desenha peças e não unicamente tece, ela elabora e planeja 
um novo atelier.  Ousa o caminho da criação, torna-se designer – assina 
seu nome. Conclui um curso de artes plásticas, inicia outros para especia-
lizar-se, expõe pela primeira vez na própria cidade, que não possui espaços 
para pensar e ver a arte. Insiste com as mulheres, que tecem no seu atelier, 
a serem elas mesmas. Caminho difícil, pois a lógica patriarcal insiste em 
recolocar as mulheres em seus lugares de embelezamento, cuidado e coisi-
ficação.  Autoras como Heleieth Saffiotti (1987, 1981), Ivone Gebara (2000, 
2008), Eli Bartra (2000,2004) intercalam nosso estudo com autores que 
desenvolvem a discussão em torno da técnica e da tecnologia do âmbito 
do trabalho de artífices como nossa artesã. Em especial Richard Sennett 
(2008) e Alvaro Vieira Pinto (2005). Gostaríamos de ver o que poderia ser 
tramado e alinhavado num debate proposto no COLOQUIO FANTASIA-
-CRITICA com estudiosos ‘treinados’ no campo da filosofia, em especial 
os que discutem filosofia e tecnologia.

Faz pouco tempo que a artesã se autorizou a assinar suas produções. 
Isso, conforme seu depoimento, somente foi possível porque de fato tem 
investido tempo para pensar sobre essas coisas3. Marcela Lagarde afirma 
que o sentimento precisa ser pensado, analisado para que se produza um 
modo de compreender a si mesma. Do mesmo modo, Marie-Christine Jos-
so (1999, 2004, 2008) articula em sua proposta metodológica de pesquisa-
-formação, que implica em a pessoa pensar sobre o que fez com que ela 
chegasse a ser quem ela é, nos dias de hoje. Ao pensar, falar e escrever sobre 
isso, a pessoa tece em grupo uma análise dos seus projetos de conhecimen-
tos vividos ao longo da sua história de vida. Para Josso, assim como para 
muitas pesquisadoras feministas como Michelle Perrot (2005, 2007), Gua-
cira Lopes Louro (2002), a experiência das mulheres é um dos motes para 
a visibilizaçao da produção do conhecimento delas. 
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Célia Amorós (1985, p. 160) destaca que a sociedade administra a cate-
goria dicotômica de natureza-cultura como sendo mulheres-homens. Se-
gundo essa autora, Claude Lévi-Strauss foi um dos primeiros a marcar que 
as mulheres eram natureza. Marcela Lagarde (2005, p.121) aborda antro-
pologicamente o argumento de que as mulheres são corpo para os outros. 
De alguém e para os outros, a mulher é um corpo ocupado pelos outros. 
Sua energia vital é investida na função de cuidados com os outros. Outra 
autora, Maria Luísa Ribeiro Ferreira (2010), apresenta um livro organizado 
por ela, com base numa exaustiva pesquisa sobre os filósofos e as mulheres, 
em que elucida a compreensão recorrente de a mulher estar para a natureza 
assim como o homem estava para a cultura e, consequentemente, para a 
filosofia. “A mulher é associada ao princípio da materialidade e da sedução, 
não sendo reflexo do divino, mas sim espelho do homem.” (2010, p. 13). 
Essas e outras autoras nos convidam a desconstruir verdades cristalizadas 
nos corpos e mentes das mulheres. A de que sempre fomos assim, a de que 
por amor abandonamos tudo.  

Nesse argumento, as coisas relacionadas com o andamento da vida no 
cotidiano foram sendo compreendidas como atividades naturalmente das 
mulheres. No livro que produzi sobre a questão da violência doméstica 
(EGGERT, 2009, p. 39-40), afirmo que 

O trabalho manual está ligado intimamente ao corpo. O trabalho inte-
lectual também, mas desde há muito aprendemos a ligar trabalho inte-
lectual à razão, às coisas do espírito, à parte considerada mais nobre do 
corpo, que é a cabeça. A tradição grega e, mais tarde, também a cristã, 
deram um sabor e um saber especial na separação entre corpo e mente. 
Trabalho mais digno é o da mente do que o trabalho do corpo. Assim, 
para alguns, estava reservado o trabalho intelectual. Mais especifica-
mente, para alguns homens gregos, filósofos e políticos e para o alto 
clero da Igreja Católica, em toda a Idade Média.

 
Atualmente, vamos encontrar ainda a noção de trabalho manual esta-

belecida para determinados grupos, ou seja, assalariados (as) e/ou mulhe-
res em geral4. No fundo, a compreensão universal é de que esse tipo de 
trabalho vale menos e é indigno. Além desse trabalho, temos o trabalho 
manual, feito por mulheres que, como bem lembra Mirian Grossi (2009, p. 
11), “[...] grande parte da socialização feminina mais tradicional no Brasil 
passava pelo rigor do aprendizado de técnicas como bordado, crochet ou 
tricot, que muitas mulheres na contemporaneidade passaram a rejeitar em 
nome do feminismo”. Ou ainda como Eli Bartra (2004) pondera, o arte-
sanato é realizado em grande parte por mulheres e mulheres pobres da 
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América Latina. Se, por um lado, o trabalho manual feito pelas mulheres 
foi rechaçado pelos movimentos feministas, pois era sinônimo da opressão, 
também o foi pela cultura e economia capitalista. 

Nesse texto que ora apresento, trago a artesã que parece ser uma mistura 
híbrida do que Otávio Paz (1979) escreve sobre o artesanato: como aquilo 
que é de mais nobre do ser humano, ou seja, a criação. Para Paz (1979, p. 
8) “La artesanías pertenecen a un mundo anterior a la separación entre el 
útil y lo hermoso”. Para dirigir um atelier há que se ter noções de várias 
áreas, não somente do belo. Há que se ter muita energia para abarcar todas 
as artimanhas de gerir um lugar de trabalho com marcas muito fortes do 
doméstico. Desde a compra do material primário até a venda, passando por 
todos os processos de preparo e finalização das peças. Para que o trabalho 
flua, foi preciso ensinar outras mulheres. E é para esse lugar que dirigimos 
nosso olhar. Nosso olhar possui um refinamento para o pedagógico. Pro-
cura observar todos os processos que acontecem nesse atelier. Um olhar 
que se dirige à tecelã-mestra e a todas as outras tecelãs como alguém que 
ensina e simultaneamente aprende e também para nós que somos de outro 
lugar: aprendemos, ou seja, é um chão de sala de aula. Nesse movimento 
investigativo, percebemos as aproximações do atelier com o lugar do ensi-
no, com as práticas de pesquisa e de ensino presentes em nós e nas alunas 
que relacionam tudo isso à aprendizagem que acontece de modo geral em 
todas nós. 

A observação é um dos quesitos máximos no processo de ensino e de 
aprendizagem, assim como a habilidade e a paciência para começar peças 
novas, ou desmanchar e recomeçar a mesma. Quando se está a passar a 
navete (espécie de agulha) e se percebe que há um erro, a tecelã, depen-
dendo da sua experiência, pode decidir seguir tramando (passar a navete) 
e ajustar a peça no final, ou desmanchar a parte que contém o erro. No 
primeiro caso, o princípio da paciência é desobedecido, mas entra em cena 
o princípio do ajuste, da criação de um atalho. Essa habilidade só vem com 
a experiência. Richard Sennett (2009) afirma que para que um(a) artífice 
seja considerado um(a) artífice são necessárias dez mil horas de trabalho/
ensaio/repetição. E, no recomeçar de novas peças, fica esse aprendizado: o 
de saber que é possível tanto seguir a regra do mestre que, dependendo de 
quem é, irá dizer que será preciso refazer ou ajustar. Eis uma das questões: 
seguir e ajustar ou desmanchar e recomeçar? 

Em vários momentos da vida da tecelã-mestre, o ajuste compôs e com-
põe sua história de vida. O desmanchar/destramar da mesma forma apa-
rece como fundamental para que diferentes linhas tracem novos ou outros 
caminhos. 
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Notas

1 Esse texto faz amizade com outro, um pouco maior e mais voltado para a nar-
rativa autobiográfica, apresentado no IV Congresso Internacional de Pesquisa 
Autobiográfica, Porto Alegre, 2012. Diferente de outros tempo,s em que os textos 
amadureciam quase por completo durante anos de aulas que iam sendo apre-
sentadas aos alunos em forma de debates, questionamentos e seduções outras, 
a exemplo de Heidegger, Arendt, Nietzsche, hoje experimentamos afoitamente 
os congressos como esse laboratório. Corremos o risco arfante do produtivismo 
que nos coloca, como diz meu amigo Marcos Vilela da PUCRS, na “disneylândia 
acadêmica”, mas, por outro lado, inventamos outros jeitos de nos encontrarmos e 
nos conhecermos. Esse também é um bom risco, boa experiência.
2 Financiada pelo CNPq e pela Unisinos (2008-2012) em diferentes projetos: Uni-
versal, Edital Gênero, Mulheres e Feminismos e Bolsa Produtividade. Além da 
produção de documentários artigos, exposições de arte/sanato, capítulos de livros 
e livros (EGGERT, 2011a; 2011b; EGGERT, E.; LEAO, M. G.; PACHECO, J. O.; 
CASTRO, A. M. A.2010; EGGERT & SILVA, 2010), orientamos uma dissertação 
de mestrado concluída com base no mesmo local de pesquisa. (MOTTA, 2010).
3 Depoimento que pode ser visto no documentário As tecelãs de Alvorada (Eg-
gert. 2011), produzido com verba do CNPq, Edital MCT/CNPq/SPM-PR/MDA 
n. 57/2008 – Relações de Gênero, Mulheres e Feminismo – Edital n. 57/2008 – 
categoria 1, projeto intitulado:  O processo (auto)formador de trabalhadoras no 
artesanato gaucho. 
4 Na pesquisa mensal do IBGE (2010), um exemplo dessa realidade é o trabalho 
doméstico que pode ser considerado como manual. “As mulheres eram 94,7% dos 
trabalhadores domésticos (sic) em 2003 e, 94,5% em 2009. Nas seis regiões metro-
politanas pesquisadas (Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, São 
Paulo, Salvador), o comportamento foi similar. Em 2009, 62,0% dos trabalhado-
res domésticos (sic) eram pretos ou pardos, em todas as regiões metropolitanas: 
a proporção de trabalhadores domésticos pretos ou pardos é superior a verificada 
na população ocupada”.  A linguagem no masculino fica engraçada, pois os dados 
apontam para uma maioria esmagadora de mulheres, mas a regra contém a todas!
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